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(19-20 квiтня 2018 р.).Київ, Українa

ISBN 978-966-926-228-8

2 აბესაძე რ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
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4 აბესაძე რ.
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ეკონომიკასა და ბიზნესში.
26-27 ოქტომბერი, 2018 თსუ
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„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
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ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
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8 ასათიანი რ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

p ISBN 978-9941-13-690-
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9 ბერულავა გ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

p ISBN 978-9941-13-690-
0
e ISSN 2587 – 4691

10
ბერულავა გ. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:

გუშინ, დღეს, ხვალ“. სტუ. თბილისი
ISSN: 1512-0538

11 ბრეგვაძე გ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

p ISBN978-9941-13-690-0
e ISSN 2587 – 4691

12 ბურდული ვ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,

ISBN 978-9941-13-690-0
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თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

13 ბურდული ვ
„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და

ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

14
ბურდული ვ.
აბესაძე რ.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку
економіки в контексті інтеграції України в Європейський
науково-інноваційний простір: Одеса, Українa, 2018.

ISBN 978-966-136-444-7

15
ბურდული ვ.
აბესაძე რ.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ
ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ. Маріуполь,Українa

УДК 316/352

ББК 67.9(4Укр)

П 88

16
ბურდული ვ.

ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2018: ПЕРСПЕКТИВИ
ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Том 4/
19-20квітня 2018, Дніпро,Українa

ISBN 978-617-645-292-8

17 დავლაშერიძე ნ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

Print  ISBN 978-9941-13-
690-0
E ISSN 2587 – 4691

18 დავლაშერიძე ნ.
„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და

ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

19 დათუნაშვილი ლ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

20 დათუნაშვილი ლ.
„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

21 დვალიშვილი ლ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

22 დვალიშვილი ლ.
„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და

ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

23
თეთრაული ც.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

24
თოთლაძე ლ.
ხუსკივაძე მ.

„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

25 კაკულია ე.
„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და

ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

26 კაკულია ე.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

PrintISBN 978-9941-13-
690-0
E ISSN 2587 – 4691

27 კვარაცხელია მ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

28 კვარაცხელია მ.
„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და

ბიზნესში“. თბილისი, 2018.
ISSN 2449-2396

29 კურატაშვილი ა.
„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და

ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
E ISSN 2587 – 4691
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ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

30 კურატაშვილი ქ.
„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და

ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

31
ლაზარაშვილი თ.
მამალაძე ი.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

Print ISBN 978-9941-13-
690-0;
E ISSN 2587 – 469

32
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

Print ISBN 978-9941-13-
690-0;
E ISSN 2587 – 469

33
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ/

„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

34 ნოზაძე ზ.
„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და

ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

35 პაპავა ვ.
თაფლაძე თ,

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0

36 პაპავა ვ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
”გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და
ბიზნესში”, თბილისი, თსუ

ISBN 978-9941-13-764-8

37 ქავთარაძე თ. „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

38 ქავთარაძე თ. „ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

39 ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

40 ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.

„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

ISBN 978-9941-13-686-3

41 ქველაძე ქ.
ჩხეიძე თინა

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

42 ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

43 ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.

„ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

44 კურატაშვილი ა. „ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

45 კურატაშვილი ქ. „ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691
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46 ცუცქირიძე მ. „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი,
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

47 ცუცქირიძე მ. „ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

48 ხუსკივაძე მ. „ეკონომიკური უსაფრთხოების გლობალური და
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი
კოდი
DOI ან ISSN

1 პაპავა ვ. „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი
პარადიგმების ძიება“, თბ., ევროპის უნივერსიტეტი

ISSN 2449-2396

2 ბერულავა გ. „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი
პარადიგმების ძიება“, თბ., ევროპის უნივერსიტეტი

ISSN 2449-2396

3 კვარაცხელია მ. „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი
პარადიგმების ძიება“, თბ., ევროპის უნივერსიტეტი

ISSN 2449-2396

7.4. წიგნებისა და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის ავტორები გამომცემლობა ISBN კოდი

1 აბესაძე რამაზ
„უნივერსიტეტის გამომცემლო-
ბა“ მე-5 გამოცემა

ISBN 978-9941-13-758-7

2 ასათიანი რ. `სიახლე~, 2018. ISBN 978-9941-9377-2-9
3 პაპავა ვ. რონდელის ფონდი ISBN 978-9941-27-876-1
4 პაპავა ვ. რონდელის ფონდი ISBN 978-9941-8-0050-4

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან არსებული
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის
დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და ხელმძღვანელის მითითებით):
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის
ეკონომიკის ინსტიტუტი

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ემდ, პროფ. რამაზ აბესაძე
სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:
1. აბესაძე რამაზ – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ემდ, პროფესორი
2. არევაძე ნანული – განყოფილების გამგე, აკად. დოქტორი
3. ასათიანი როზეტა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ემდ, პროფესორი
4. ბერულავა გიორგი – განყოფილების გამგე, ემდ, პროფესორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
5. ბიბილაშვილი ნანა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
6. ბრეგვაძე გიორგი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
7. ბურდული ვახტანგ – განყოფილების გამგე, ემდ, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
8. გოგოხია თემურ _ მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი
9. დავლაშერიძე ნატალია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
10. დათუნაშვილი ლინა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
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11. დვალიშვილი ლია – მეცნიერი თანამშრომელი
12. თაფლაძე თამარ – მეცნიერი თანამშრომელი
13. თეთრაული ციცინო – მეცნიერი თანამშრომელი
14. კაკულია ეთერ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
15. კვარაცხელია მურმან – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ემდ, პროფესორი
16. კურატაშვილი ალფრედ – განყოფილების გამგე, ემდ, პროფესორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
17. ლაზარაშვილი თეა – განყოფილების გამგე, აკად. დოქტორი
18. მელაშვილი მედეა – მეცნიერი თანამშრომელი
19. ნოზაძე ზურაბ – მეცნიერი თანამშრომელი
20. პაპავა ვლადიმერ – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიკოსი
21. ქავთარაძე თენგიზ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
22. ქისტაური ნუნუ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
23. ქველაძე ქეთევან – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
24. ჩხეიძე თინა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, პროფესორი
25. ცუცქირიძე მარინე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
26. ხუსკივაძე მამუკა – განყოფილების გამგე, აკად. დოქტორი
27. ჯავახიშვილი რევაზი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
28. თოთლაძე ლია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
29. კურატაშვილი ქეთევანი – მეცნიერი თანამშრომელი
30. სიგუა გიორგი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება მეცნიე-
რების დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები

პროექტში
ჩართული
პერსონალი
(თითოეულის
როლის
მითითებით)

1 2 3 4

2. 2. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით:

„ევროინტეგრაცია და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში“

მეცნიერების დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო მიმართულები - მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა, ეკონომიკური განვითარება,
სექტორული ეკონომიკა

3. 3. პროექტის ხანგრძლივობა: 2015-2021 წწ.
4. 4.პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით):

1. აბესაძე რამაზ – პროექტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი
2. არევაძე ნანული – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
3. ასათიანი როზეტა – შემსრულებელი
4. ბერულავა გიორგი – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
5. ბიბილაშვილი ნანა – შემსრულებელი
6. ბრეგვაძე გიორგი – შემსრულებელი
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7. ბურდული ვახტანგ – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
8. გოგოხია თემურ– შემსრულებელი
9. დავლაშერიძე ნატალია – შემსრულებელი
10. დათუნაშვილი ლინა – შემსრულებელი, სწავლული მდივანი
11. დვალიშვილი ლია – შემსრულებელი
12. თაფლაძე თამარ – შემსრულებელი
13. თეთრაული ციცინო – შემსრულებელი
14. კაკულია ეთერ – შემსრულებელი
15. კვარაცხელია მურმან – შემსრულებელი
16.კურატაშვილი ალფრედ – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
17.ლაზარაშვილი თეა – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
18.მელაშვილი მედეა – შემსრულებელი
19.ნოზაძე ზურაბ – შემსრულებელი
20.პაპავა ვლადიმერ – შემსრულებელი, კადემიკოსი
21.ქავთარაძე თენგიზ – შემსრულებელი
22.ქისტაური ნუნუ – შემსრულებელი
23.ქველაძე ქეთევან – შემსრულებელი
24.ჩხეიძე თინა – შემსრულებელი
25.ცუცქირიძე მარინე – შემსრულებელი
26.ხუსკივაძე მამუკა – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
27.ჯავახიშვილი რევაზი – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
28.თოთლაძე ლია – შემსრულებელი
29. კურატაშვილი ქეთევანი – შემსრულებელი
30. სიგუა გიორგი–შემსრულებელი

პროგრამის მოკლე ანოტაცია:
საქართველოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობა მოითხოვს განვითარების სრულიად ახალი გზის
არჩევას. პროექტის თემა ეხება სწორედ საქართველოს ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისათვის
უაღრესად მნიშვნელოვან, ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ ორ – ევროინტეგრაციასა და
ქვეყანაში ახალი ანუ ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების პრობლემას. მისი დიდი აქტუალობა
გამომდინარეობს იქიდან, რომ საქართველოს ეკონომიკური (და საერთოდ, საზოგადოებრივი) გან-
ვითარების დაჩქარება შესაძლებელია მხოლოდ ინოვაციური განვითარების გზით, რასაც ასევე მოითხოვს
და ასეთი განვითარების განხორციელებას ხელს უწყობს ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესები.
პროგრამის მიზანია შემუშავდეს საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების მოდელი,
რომლის რეალიზაციაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის გადასვლას ინოვაციური
განვითარების გზაზე, როგორც ევროკავშირის მოთხოვნათა და გამოცდილების გათვალისწინებით, ისე
საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული ეროვნული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალის შექმნისა
და განვითარების საფუძველზე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე):

თსუ პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 2018 წლის სამეცნიერო-ორგანიზაციული
მუშაობის გეგმა

2018 წლის სამეცნიერო თემა:
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში

(ევროკავშირში შემავალი და ზოგიერთი სხვა ქვეყნის მაგალითზე)

თემის შემსრულებლები: ინსტიტიტის ყველა განყოფილება–ეკონომიკური თეორიის განყოფილება
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(ხელმძღვანელი პროფ. ალფრედ კურატაშვილი); სტრუქტურული და რეგიონული ეკონომიკის
განყოფილება (ხელმძღვანელი პროფ. ვახტანგ ბურდული); ბიზნესის პრობლემათა კვლევის
განყოფილება (ხელმძღვანელი პროფ. გიორგი ბერულავა); მაკროეკონომიკის განყოფილება
(ხელმძღვანელი აკად. დოქტორი ნანული არევაძე); საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა
განყოფილება (ხელმძღვანელი აკად. დოქტორი რევაზ ჯავახიშვილი); ფინანსებისა და საბანკო საქმის
განყოფილება (ხელმძღვანელი აკად. დოქტორი თეა ლაზარიშვილი); ბუნებათსარგებლობისა და
გარემოს დაცვის განყოფილება (ხელმძღვანელი აკად. დოქტორი მამუკა ხუსკივაძე) და ყველა მთავარი,
უფროსი და მეცნიერი თანამშრომელი.

გეგმური თემები და შემსრულებლები:

1. 1. ალტერნატიული ენერგეტიკა (ემდ, პროფ. რამაზ აბესაძე);
2. 2. ორგანული ქიმიის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ, პროფ. რამაზ

აბესაძე);
3. 3. მაღალი ტექნოლოგიები ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში (აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა);
4. 4. სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკის სახელმწიფო მართვაში (ემდ,

პროფ. ალფრედ კურატაშვილი, ქეთევან კურატაშვილი);
5. 5. ინოვაციური მასალების წარმოება და გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ, პროფ. ვახტანგ ბურდული);
6. 6. თავდაცვითი და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ. პროფ. გია

ბერულავა, აკად. დოქტორი თემურ გოგოხია, აკად. დოქტორი მარინე ცუცქირიძე);
7. 7. ქსელური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ. პროფ. გიორგი ბერულავა, აკად.

დოქტორი ეთერ კაკულია);
8. 8. ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო ბაზარი (აკად. დოქტორი რეზო ჯავახიშვილი);
9. 9. ნანოტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი ნანული არევაძე, აკად. დოქტორი

ნანა ბიბილაშვილი, მეც. თანამშრომელი ციცინო თეთრაული);
10. 10. ინფორმაციული და ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად.

დოქტორი ლაზარაშვილი თეა, მეც. თანამშრომელი მედეა მელაშვილი);
11. 11. ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად.

დოქტორი მამუკა ხუსკივაძე, მეც. თანამშრომელი ზურაბ ნოზაძე);
12. 12. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება საბანკო სექტორში (ემდ. პროფ. როზეტა ასათიანი)
13. 13. უსაფრთხოების სისტემების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ. პროფ.

მურმან კვარაცხელია);
14. 14. ბიოტექნოლოგიების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენება ეკონომიკაში; (პროფ. თინა

ჩხეიძე, მეც. თანამშრომელი ლია დვალიშვილი)
15. 15. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში (აკად. დოქტორი ლინა

დათუნაშვილი);
16. 16. სანავიგაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში (აკად. დოქტორი თენგიზ

ქავთარაძე);
17. 17. ინოვაციური სოციალური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი ნატა დავ-

ლაშელიძე)
18. 18. პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკაში (აკად.

დოქტორი ნუნუ ქისტაური);
19. 19. უსადენო ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი გიორგი სიგუა);
20. 20. რობოტოტექნიკის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი გია

ბრეგვაძე);
21. 21. ფოტონიკის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი ქველაძე

ქეთინო);
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22. 22. ხელოვნური ინტელექტის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში (მეც.
თანამშრომელი თაფლაძე თამუნა)

23.
ვრცელი ანოტაცია

kvlevis mizani da amocanebi: kvlevis mTavari mizania evrokavSirSi Semavali da zogierTi sxva
qveynis magaliTze ekonomikis sxvadasxva dargSi inovaciuri teqnologiebis gamoyenebis
TaviseburebaTa gamokvleva.

kvlevis ძირითადი Sedegi. კვლევის მეცნიერული შედეგი ძირითადად არის გამოყენებითი ხასიათის
და ისინი საბოლოოდ აისახება პროექტის დასრულებულ ვარიანტში, gamokvleuliა ZiriTadad maRa-
li teqnologiebis არსი და მათი gamoyenebis Taviseburebi ekonomikis sxvadasxva dargSi, ეvro-
kavSirSi Semavali da zogierTi sxva qveynis (aSS, iaponia, CineTi, da სxv.) magaliTze.

yuradReba gamaxvileბულია iseT teqnologiebze da maRali teqnologiebis dargebze
rogoricaa: eleqtronika (mikroeleqtronika); programuli uzrunvelyofa; xelovnuri
inteleqti; usadeno teqnologiebi; robototeqnika; nanoteqnologiebi; ekologiurad sufTa
da energodamzogi teqnologiebi, alternatiuli energetika; usafrTxoebis sistemebi;
sanavigacio teqnologiebi; TavdacviTi da ormagi daniSnulebis teqnologiebi;
bioteqnologiebi; organuli qimia; fotonika; informaciuli da telekomunikaciuri teqno-

logiebi; qseluri teqnologiebi; axali inovaciuri masalebi; socialurი teqnologiebi;
inovaciuri teqnologiebi soflis meurneobaSi da sxv.

კერძოდ, გამოკვლეულია:

1. I. ალტერნატიული ენერგეტიკის განვითარების პრობლემები.
2. 1. თანამედროვე ეტაპზე ენერგეტიკასთან დაკავშირებით მკაცრად დგას ორი უმნიშვნელოვანესი

პრობლემა: 1. ენერგორესურსების ამოწურვისა და 2. ენერგეტიკული დაბინძურებისაგან გარემოს
დაცვისა;

3. 2. ენერგეტიკა ენერგორესურსების  ყველაზე დიდი მომხმარებელია. დღეისათვის გამოყენებული
ენერგოგორესურსების უდიდესი ნაწილი კი არაგანახლებადია და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს
რესურსი აღარ იარსებებს. ამდენად, დღის წესრიგში დგას ალტერნატიული ენერგორესურსების ძიების
პრობლემა. ენერგეტიკა ასევე გარემოს ყველაზე დიდი დამაბინძურებელია, რაც მოითხოვს
ენერგეტიკულად სუფთა ტექნოლოგიების შექმნას.

4. 3. ალტერნატიული ენერგეტიკა ტრადიციულისაგან განსხვავებით მოიცავს ისეთ ტექნოლოგიებს,
რომელიც ორიენტირებულია ტრადიციული  ენერგეტიკის შეცვლასა და ეკოლოგიურად სუფთა
წარმოებების განვითარებაზე. ალტერნატიული ენერგეტიკა ეფუძნება განახლებადი ენერგორესურსებისა
(მზის, ქარის, მოქცევის, ტალღების,  გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია) და ზოგიერთი
არაგანახლებადი რესურსების (ატომური და წყალბადის ენერგეტიკა), ასევე ენერგოდამზოგი
ტექნოლოგიების გამოყენებას. ვინაიდან წყლის ენერგია მიეკუთვნება განახლებად ენერგიას, ამიტომ
ისიც შეიძლება ალტერნატიულ ენერგეტიკას მივაკუთნოთ.

5. 4. მსოფლიოში ელექტროენერგიის გამომუშავება ჰიდროელექტროსადგურების მიერ წლითიწლობით
იზრდება. ჰიდროენერგეტიკამ 2015 წელს უზრუნველყო განახლებადი ელექტროენერგიის 60 და
მთლიანი გამომუშავების 16 პროცენტი.

6. 5. ტერიტორიის ერთეულზე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების მიხედვით, საქართველო ერთ-ერთი
პირველია მთელ მსოფლიოში.

7. 6. წყლის ენერგიის გამოყენებას საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მიუხედავად ამისა,
ჰიდროენერგორესურსების გამოყენების დონე საქართველოში დაბალია.

8. 7. ჰიდროენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში ლიდერობენ– ჩინეთი, ბრაზილია, აშშ, კანადა,
რუსეთი.

9. 8. მზე ენერგიის უზარმაზარი წყაროა. მზის ენერგია შესაძლებელია გამოვიყენოთ როგორც სითბოს, ისე
ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად. მზის ენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში
ლიდერობენ: გერმანია, იტალია, აშშ, ჩინეთი, იაპონია, მზის კონცენტრატების მიხედვით – ესპანეთი, აშშ,
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ალჟირი, ეგვიპტე/მაროკო, ავსტრალია.
10. 9. საქართველოს ტერიტორია მიჩნეულია ისეთ ტერიტორიად, სადაც მზის რადიაციის გამოყენება

ენერგიის წყაროდ ეკონომიკურად გამართლებულია. ამისათვის საუკეთესო პირობებია შავი ზღვის
მიმდებარე ტერიტორიებზე, ასევე, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს დაბლობ და კავკასიონის
მაღალმთიან რაიონებში.

11. 10. ქარის ენერგიას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მსოფლიო ბუნებრივი რესურსების საერთო
ბალანსში. ქარის ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე მსოფლიოში თანდათან იზრდება.

12. 11. დღეს ქარის ენერგიის გამოყენების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა დანია, სადაც
ელექტროენერგიის 28% სწორედ ქარის ენერგიისაგან მიიღება და 2020 წლისათვის ამ მაჩვენებლის 50%-
მდე გაზრდა იგეგმება. ამჟამად აქ 1500-მდე ქარის ელექტროსადგურია.

13. II. ორგანული ქიმიის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, დანიშნულება და ორგანულ ნაერთთა წარმოებისა
და გამოყენების საკითხები. თანამედროვე ეტაპზე ორგანული ქიმიის მნიშვნელობა ძალზედ დიდია, მისი
მიღწევების გამოყენების გარეშე შეუძლებელია ეკონომიკის, მისი თითქმის ყველა დარგის ეფექტიანი
ფუნქციონირება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იგი ისეთ დარგებში, როგორიცაა:
სათბობისა (ნავთობის, ბუნებრივი აირის, ქვანახშირის, საწვავი ფიქალისა და ხის გადამუშავება,
სხვადასხვა საწვავის სინთეზი და ა.შ.) და კვების მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, საღებავების,
ვიტამინების, სინთეზური კაუჩუკის, რეზინის, ბოჭკოების, პლასტმასებისა და სხვ. წარმოება. ორგანული
ქიმიის ყველაზე დიდი დანიშნულეებაა ის, რომ აქ წარმოებული პროდუქცია არის ინოვაციური
ხასიათის, რომელთა გამოყენება დიდ გავლენას ახდენს ეკონომიკურ განვითარებაზე.

14. III. მაღალი ტექნოლოგიების შექმნისა და გამოყენების გამოცდილება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ
ქვეყნებში. კვლევამ აჩვენა, რომ: 1: ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის, სამწუხაროდ,
დამწევი ზრდის ტიპი არ არის დამახასიათებელი, მათთვის პრიორიტეტულია, რომ ცენტრალური და
აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონი გახდეს ტექნოლოგიური ინოვაციების ჰაბი; 2. მაღალტექნოლოგიური
წარმოება ძირითადად თავმოყრილია ევროკავშირის არაპოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. ევროკავშირის
პოსტკომუნისტური ქვეყნების ჯამური მაჩვენებელი ამ მიმართებით მხოლოდ 5,24 პროცენტია. 3.
ერთმნიშვნელოვნად იმის თქმა, რომ ევროკავშირის წევრობა მხოლოდ დადებითად აისახა მასში
გაწევრიანებულ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში მაღალტექნოლოგიური წარმოების გაფართოებაზე
პრაქტიკულად შეუძლებელია. კერძოდ, აშკარად პოზიტიური ტენდენცია დამახასიათებელია
ბულგარეთისთვის, ლატვიისათვის, ლიეტუვასთვის, პოლონეთისთვის, რუმინეთისთვისა და
სლოვაკეთის რესპუბლიკისთვის, ხოლო უარყოფითი ტენდენცია ფიქსირდება ესტონეთისთვის
(მცირედით) და უნგრეთისთვის (მნიშვნელოვნად). იმავდროულად, სლოვენიისთვის, ჩეხეთის
რესპუბლიკისთვის და ხორვატიისთვის პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. მაშასადამე, ევროკავშირის
წევრობა, სულაც არ არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ პრინციპული გარღვევა მომხდარიყო
ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით; 4.
„კომბინატორული წანამატის“ კონცეპციიდან გამომდინარე გარკვეული აზრით გაადვილებულია იმის
გააზრება, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში თავმოყრილ იქნა
უმთავრესად ტრადიციული ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული წარმოება; 5. საქართველოსთვის.
წარმატების მიღწევა მაღალტექნოლოგიური წარმოების სფეროში შესაძლებელი იქნება სახელმწიფოს
მხრიდან ისეთი პროაქტიური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების პირობებში, რომელიც
ორიენტირებული იქნება ქვეყანაში ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის შექმნასა და განვითარებაზე.

15. IV. sabanko sistemaSi inovaciuri teqnologiebis danergvis sferoSi msoflioSi arsebuli

mdgomareoba, ganviTarebis Taviseburebebi rogorc globalizaciis axali gamowveva. ეს
არის uaxlesi inovaciuri teqnologiebi sabanko sistemaSi, romlebic emsaxureba cifruli
Taobis moTxovnaTa dakmayofilebas: cifruli bankingi, mobiluri bankingi, skoringis
sistema, cifruli inovaciuri usafrTxoebis biometriuli sistema, blokCeinis
teqnologiebi, xelovnuri inteleqti da a.S. sabanko sferoSi inovaciuri teqnologiebis
danergva qveynis warmatebis sawindaria. dRes WeSmarit konkurentul upiratesobas is
bankebi aRweven, romlebic swrafad aRiqvamen msoflioSi mimdinare procesebs da iTvalis-
wineben globalizaciis moTxovnebs, rac, upirveles yovlisa, axlebur azrovnebas ukav-
Sirdeba. es Tanamedrove gamowvevaa ekonomikis nebismieri dargisTvis, sabanko sistemisTvis
ki mniSvnelovanze mniSvnelovania, vinaidan mis warmatebaze didad aris damokidebuli ara
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mxolod sabanko sistemis, aramed mTeli qveynis ekonomikis ganviTareba. inovaciuri
teqnologiebis danergvas sabanko sistemaSi maRali multiplikaciuri efeqti aqvs.
inovaciuri teqnologiebis danergva sabanko sistemaSi misi efeqtiani funqcionirebis
safuZvelia. igi myar niadags qmnis am sferos optimaluri ganviTarebisTvis, investiciebis
moculobisa da sainvesticio portfelis diversifikaciisaTvis, sainvesticio klimatis
gajansaRebisaTvis, qveynis warmoebrivi da inteleqtualuri potencialis ganviTarebisTvis.
saboloo angariSiT, es procesi xels uwyobs socialuri problemebis gadaWras, romelic
erT-erTi mwvavea mTel msoflioSi, miT umetes saqarTveloSi.

16. V. inovaciuri kompozituri masalebis msoflio bazris ganviTarebის პრობლემები.
mocemulia kompozituri masalebis klasifikacia, gamokvleulia maTgan nakeTobebis
(detalebis) gamoyeneba ekonomikis zogierT dargSi tradiciuli masalebidan nakeTobebis

(detalebis) Canacvlebis safuZvelze. sistematizebulia da daxasiaთebulia kompozituri

masalebisa da maTgan nakeTobebis warmoebis teqnologiebi. Sემოთavaზებulia saqarTveloSi
kompozituri masalebis warmoebis gafarToebis organizaciul-inovaciuri problemebi.

17. VI. 1. თანამედროვე ეკონომიკაში ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიების არსი, დანიშნულება,
ძირითადი სახეობები, მახასიათებლები, კომპონენტები; 2. ეკონომიკაში მათი გამოყენებისა და
განვითარების ძირითადი მიმართულებები; 3. ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეკონომიკური
ასპექტები. თანამედროვე ქსელური ტექნოლოგიების მიზანია არა უბრალოდ მონაცემების დამუშავების
ეფექტურობის ზრდა და მმართველის დახმარება, არამედ მაღალეფექტური წარმოების შექმნა. შედეგად,
თანამედროვე ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიები, იქცა ნებისმიერი ბიზნესის წარმატებული
განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვან ფაქტორად, ასევე საზოგადოებრივი
ცხოვრების ყველა სფეროს მართვის ეფექტურობის გაზრდის საშუალებად.

18. VII. თავდაცვითი და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების შემუშავებისა და განვითარების
პრობლემები ევროკავშირის მაგალითზე. ნაშრომში განხილულია მაღალი ტექნოლოგიების ისეთი
სახეობების არსი და ეკონომიკაში გამოყენების თავისებურებები როგორიცაა: 1. თავდაცვითი
ტექნოლოგიები; 2. ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიები. შესწავლილია ამ ტექნოლოგიების
ქვესახეობები; მათი მართვის მექანიზმი, ასევე ამ ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები;

19. VIII. სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების პრობლემები.
გაანალიზებულია სოფლის მეურნეობაში ციფრული ტექნოლოგიის პროგრამული უზრუნველყოფის,
მობილური დანართისა და საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის, ბიოტექნოლოგიის _ გენური
ინჟინერიის, უჯრედული ინჟინერიის, ცხოველების იდენტური ორეულების (გენეტიკური ასლების)
და ცხოველების სქესის რეგულირების გამოყენების შედეგები; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა
ბიოტექნოლოგიის მნიშვნელობას მავნებლების, დაავადებებისა და ჰერბიციდების მიმართ მდგრადი
მცენარეების ახალი ჯიშების შექმნის თვალსაზრისით. ასევე მეცხოველეობაში პირუტყვის ძირითადი
დაავადებების დიაგნოსტიკის, თერაპიისა და პროფილაქტიკისათვის გამოყენებული
გენოინჟინერული შტამების, ვაქცინებისა და მონოკლონური ანტისხეულების გამოყენებით
პირუტყვის დაავადებების შემცირების შესაძლებლობებს; ხაზგასმულია ინოვაციური
ტექნოლოგიების გამოყენებით მიღებული რიგი დადებითი შედეგები, რომელიც დაკავშირებულია
სოფლის მეურნეობაში წარმოებული სასურსათო პროდუქციის მოცულობის ზრდასა და
ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებასთან; განხილულია ის პრობლემები, რომლებსაც
ადგილი აქვს ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე ბიოტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად
წარმოებული სასურსათო პროდუქციის მოხმარების დროს;

20. IX. სახელმწიფო მართვაში სოციალური ინოვაციების გამოყენების პრობლემები. საზოგადოებრივ-სახელ
მწიფოებრივი სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და ხალხის – ყოველი ადამიანის – ინტერესების
რეალიზაციისათვის უდავოა და ეჭვს არ იწვევს სახელმწიფო მართვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
ამასთან, სახელმწიფო მართვის სისტემაში მეტად მნიშვნელოვანია ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა
სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებით, რაც უნდა ეფუძნებოდეს ხალხის
ინტერესების რეალიზაციაზე გამიზნულ პროგრესულ მეცნიერულ-თეორიულ ბაზისს, და რაც კონკრე
ტულად უნდა ემსახურებოდეს ხალხის – ყოველი ადამიანის – ინტერესების რეალიზაციას. ეკონომიკის
სახელმწიფო მართვაში პრინციპული მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლო
გიების ეფექტიანი გამოყენებით სოციალური სამართლიანობის პრობლემის გადაჭრას ევროპულ
კავშირთან სამართლებრივი ადაპტაციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით. ზემოაღნიშნულიდან
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გამომდინარე, თანამედროვე პირობებში სულ უფრო იზრდება ეკონომიკის სახელმწიფო მართვაში
სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენების აქტუალობა და განსაკუთრებული
მნიშვნელობა.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება
გამახვილებულია იმაზე, რომ ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა ხდებოდეს ისეთი სოციალურ-
სამართლებრივი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლებიც ეფუძნება ხალხის ინტერესების –
ჰუმანოსოციალური მიზნის – რეალიზაციაზე გამიზნულ პროგრესულ მეცნიერულ-თეორიულ ბაზისს.

21. X. ეკონომიკაში უსაფრთოების სისტემების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების
თანამედროვე ტენდენციები. უსაფრთხოების ახალი სისტემები საშუალებას იძლევა შევამციროთ
დანახარჯები ეკონომიკური ობიექტების დაცვაზე და უზრუნველვყოთ ბიზნეს-პროცესების უსაფრთხო
გარემოში წარმართვა. ამასთან დაკავშირებით გაანალიზებულია ასეთი სისტემის სახეები და
გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები.

22. XI. msofliosa da mis zogierT qveyanaSi nanoteqnologiebis, rogorc maRali

teqnologiebis SemuSavebisa da gamoyenebis პრობლემები. nanoteqnologiebi ganxiluli,

rogorc axali teqnologiuri wyobis safuZveli. შემoთავაზeბulia “nanoteqnologiis”,
rogorc terminis gansazRvrisa da klasifikaciis cda. nanoteqnologiebis da maTi
Semdgomi konvergenciissafuZvelze. daxasiaTebulia nanoteqnologiebis gamoyenebasTan
dakavSirebuli zogierTi socialuri, eTikuri da ekonomikuri riski. gamoTqmulia
varaudebi mis ganviTarebasa da  perspeqtiul gamoyenebasTan dakavSirebiT axali
teqnologiuri wyobis pirobebSi.nanoteqnologiebis upiratesoba arsebulTan SedarebiT
aSkaraa, ramdenadac mas gaaCnia kacobriobis mtanjveli bevri problemis gadawyvetis
realuri SesaZlebloba, Tumca mas bevri gamovlenili da jerac dauzustebeli uaryofiTi
mxarec aqvs, romelTa nawili adamianisaTvis Zalze saxifaTo SeiZleba aRmoCndes.

23. XII. inovaciuri teqnologiebis saerTaSoriso bazris arsi da Taviseburebebi. saTanado
statistikuri masalebis analizis safuZvelze masSi gaanalizebulia axali teqnologiebis
saerTaSoriso bazris Tanamedrove mdgomareoba, misi dinamika da struqtura, geografiaSi
momxdari cvlilebebi da gansazRvrulia misi ganviTarebis perspeqtivebi, romlis ZiriTad
mimarTulebebad miCneulia inovaciuri manqana-mowyobilobis, satransporto-komunikaciuri
da sainformacio teqnologiebis, mobiluri internetisa da robototeqnikis bazris
prioritetuli ganviTareba, agreTve licenziebisa da patentebis saerTaSoriso gacvlis
aqtivizacia.

24. XIII. ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების ანუ ე. წ. „მწვანე“ ტექნოლოგიების არსი და მათი
გამოყენების სფეროები. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია მრეწველობაზე, ტრანსპორტზე,
ენერგეტიკასა და სოფლის მეურნეობაზე, როგორც გარემოს ყველაზე მეტად გამაჭუჭყიანებელ
სფეროებზე. გაშუქებულია ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების როლო ეკოლოგიურად
ორიენტირებული ეკონომიკის ფორმირებასა და მდგრადი განვითარების ტრაექტორიაზე გადასვლაში.
გაანალიზებულია „მწვანე ტექნოლოგიების“ შექმნის, გადაცემის და ამ სფეროში საერთაშორისო
თანამშრომლობის მექანიზმი. დახასიათებულია ტოპ-10 ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგია და ტოპ-10
ეკოლოგიურად სუფთა მწარმოებელი. განხილულია ევროკავშირის ზოგიერთ წამყვან ქვეყანაში,
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კორესა და ჩინეთში სახელმწიფო პოლიტიკა ეკოლოგიურად სუფთა
ტექნოლოგიების ფორმირებასა და დანერგვაში. ნაშრომში გაკეთებულია დასკვნა, რომ გლობალური
ეკოლოგიური პრობლემების, განსაკუთრებით სითბური ეფექტის დაძლევის და ზოგადად პლანეტაზე
ეკოლოგიური მდგომარეობის ნორმალიზების მიზნით, ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების
გამოყენება არის უალტერნატივო გზა და როგორც განვითარებულმა, ისე განვითარებადმა ქვეყნებმა (მათ
შორის საქართველომ) სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტარატეგიებისა და ეკოლოგიური
პოლიტიკის ფორმირების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს ამ საკითხებს.

25. XIV. ევროკავშირის მაგალითზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანიშნულება თანამედროვე
ეკონომიკის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის. საზოგადოების განვითარებაში ინფორმაციული
ტექნოლოგიების როლი მდგომარეობს საზოგადოების მიერ ახალი ცოდნის მიღების, გავრცელებისა და
გამოყენების პროცესების დაჩქარებაში. ცივილიზაციის განვითარების ისტორიაში მოხდა რამოდენიმე
ინფორმაციული რევოლუცია, როდესაც კარდინალურმა ცვლილებებმა ინფორმაციის დამუშავების
სფეროში გამოიწვია საზოგადოებროვო ურთიერთობების გარდაქმნა. შეიქმნა ინფორმაციის შექმნის,
დამუშავებისა და გადაცემის ავტომატიზირებული საშუალებები. ამ წლებში მოხდა ინფორმაციული
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საზოგადოების კონცეფციის ფორმულირება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან და აქტიურად ფორმირებად ბაზრად რჩება მსოფლიო ეკონომიკაში. შეიძლება ითქვას,
რომ ინფორმაცია თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში წარმოადგენს უნიკალურ საქონელს, რომლის
თვისება კარდინალურად განსხვავდება სხვა მსოფლიო ბაზარზე მიმოქცევადი

26. XV. usadeno მაღალი ტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები. შემოთავაზებულია
სატელეკომუნიკაციო ქსელების კლასიფიკაცია (ფიქსირებული, მობილური და უნივერსალური
უსადენო წვდომის ქსელები) და ამ ქსელების მახასიათებლები და უპირატესობები სადენიან
ქსელებთან შედარებით; წარმოდგენილია ამ ტექნოლოგიების განვითარების დინამიკა და მასშტაბები
მსოფლიოს რეგიონებსა და საქართველოში. ნაჩვენებია სამომავლო ტენდენციები, შესაძლებლობები
და პერსპექტივები საზოგადოებრივი ცხოვრების ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: საჯარო სექტორი
(ელექტრონული მმართველობა, ელექტრონული არჩევნები, ციფრული სერვისები და სხვა),
სოციალური სფერო (განათლება, ჯანდაცვა, მეცნიერული კომუნიკაციები), ეკონომიკა (წარმოება,
საფინანსო-საბანკო სექტორი, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა).

27. XVI. ეკონომიკაში ინოვაციური სოციალური ტექნოლოგიების გამოყენების თეორიული ასპექტები.
გამოვლენილია   ინოვაციური  სოციალური  ტექნოლოგიების   არსი. ხაზგასმულია,  რომ   ინოვაციური
სოციალური  ტექნოლოგიები - ესაა საზოგადოებაში  ინოვაციების  შექმნაზე მიმართული   საქმიანობის
მეთოდები  და  საშუალებები,  რომლებსაც  მივყავართ სოციალური  ცხოვრების  სხვადასხვა  სფეროებში
ხარისხობრივ  ცვლილებებამდე, ასევე მატერიალური  და სხვა   რესურსების  რაციონალურ
გამოყენებამდე. აგრეთვე  მოცემულია  სოციალური  ტექნოლოგიების  კლასიფიკაცია,  პირობები  და
მიზეზები,    ნაჩვენებია  მათი  გამოყენების    თანამედროვე  მაგალითები, განსაკუთრებით, ეკონომიკის
სფეროში.

28. XVII. პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების სექტორის ძირითადი
კომპონენტის ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები. იგი მრავალი სახის პროგრამას აერთიანებს,
რომლებიც ძირითადად სამ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: სისტემური, გამოყენებითი და
ინსტრუმენტული; განხილულია ე.წ. „ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები“, რომლებიც “მესამე პლატფორმის“
საფუძველში დევს. საერთაშორისო, კვლევითი და კონსალტინგური კომპანია IDC (International Data
Corporation)-ის მონაცემებით, 2016 წელს მსოფლიოში „ღრუბლოვან მომსახურებებზე“ დანახარჯებმა 100
მლნ დოლარი შეადგინა; გამოყოფილია რამდენიმე ფაქტორი, რომლებიც ხელს უწყობს „მესამე
პლატფორმის“ ბაზაზე სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღებას; გაანალიზებულია პროგრამული
უზრუნველყოფის ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა. თუ ბოლო დრომდე ამ ბაზარზე ძირითადად
ამერიკული კომპანიები ფუნქციონირებდნენ, დღეს მათ კონკურენციას ჩინური და ინდური კომპანიები
უწევენ და საკმაოდ წარმატებითაც. განხილულია დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური
პრობლემა - პროგრამული მეკობრეობა, რაც უზარმაზარ არამარტო ფინანსურ, არამედ მორალურ ზიანს
აყენებს პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირებული პროგრამების მწარმოებელ კომპანიებს.

29. XVIII. რობოტოტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების საკითხები. დღევანდელი საზოგადოება
წარმოუდგენელია რობოტების გარეშე. ისინი უკვე მოიცავენ ეკონომიკის თითქმის ყველა სფეროს.
რობოტები გამოიყენება წარმოებაში, სოფლის მეურნეობაში, ვაჭრობაში, მომსახურებაში,
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე, ტრანსპორტში, კავშირგაბმულობაში, ჯანდაცვაში, განათლებაში,
ოჯახებში და მოხუცთა თავშესაფრებში. უკვე შექმნილია და მიმდინარეობს ხელოვნური ინტელექტის
მქონე რობოტების სრულყოფა. ეს არის ინოვაციური გარღვევა და წინსვლა, რასაც შეუძლია
რადიკალურად შეცვალოს საზოგადოების ეკონომიკური და სოციალური სფერო. განხილულია
მსოფლიოში რობოტოტექნიკის ბაზრის არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები.

30. XIX. ტექნოლოგიური წყობის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგორიცაა ფოტონიკა. იგი
გამოიყენება მეტნაკლებად ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში. გაანალიზებულია ფოტონიკის
თავისებურებანი და განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ფოტონიკის პროდუქტის წარმოების
ძირითადი ცენტრებია იაპონია, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ტაივანი, გერმანია, ჩრდ. ამერიკა. დღეისათვის
მისი პრაქტიკული გამოყენების დაახლოებით 50 მიმართულებაა ჩამოყალიბებული;

31. XX. `bioteqnologiis~ arsi da misi rogorc maRalი teqnologiis ეკონომიკაში გამოყენების
პრობლემები. ganviTarebis safuZvlebi და istoria, გამოყოფილი და დახასიათებულია
ganviTarebis xuTi etapi; შესწავლილია ბიოტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების სფეროები.
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„ბიოტექნოლოგიის~ არსი და მისი როგორც მაღალტექნოლოგიის განვითარების ისტორია,
განვითარების საფუძვლები. განხილულია აღნიშნული ისტორიის განვითარების ხუთი ეტაპი ანუ ერა.
`ბიოტექნოლოგია~ ეხება სახალხო მეურნეობის ყველა დარგს, რის გამოც მიღებულია ბიოტექნოლოგიის
ფერადი კლასიფიკაცია: `წითელი~, `მწვანე~, `ყვითელი~, `ლურჯი~ და `რუხი~.

32. XXI. soflis meurneobaSi sanavigacio teqnologiebis gamoyenebის პრობლემები, globaluri

sanavigacio teqnologiebi aris swrafmzardi inovaciuri industria, romelსაc arc Tu

didi xnis ისტორია აქვს. igi pirdapir gavlenas axdens ekonomikურ zrdaze. gaმოკვეთილია ამ
teqnologiebis upiratesoba miwaTmowyobasa da miwaTsargeblobaSi dakvirvebiTi

samuSaaoebis Catarebis dros, კერძოდ, Tanamgzavruli diferencirebuli qvesistemebis
meSveobiT sasoflo-sameurneo samuSaoebze satransporto saSualebebis moZraobis

algoriTmulი uzrunvelyofa. დიდია globaluri sanavigacio satelituri sistemebiს
მნიშვნელობა, როგორც komerciuli, ისე arakomerciuli momxmareblebisaTvis. ყურადღება
გამახვილებულია sanavigacio teqnologiis inovaciur proeqtze. es aris organizaciul-

samarTlebrivი teqnologiuri, teqnikuri da finansurekonomikuri dokumentebis krebuli,
romlebic aucilebelia sanavigacio teqnologiebis asaTviseblad konkretul sawarmoebSi

an საmeurneo subieqtebis kompleqsSi. დასაბუთებულია საქართველოს soflis meurneobaში
sanavigacio teqnologiebis gamoyenebis შესაძლებლობები.

33. XXII. ხელოვნური ინტელექტის, როგორც მაღალტექნოლოგიური სექტორის პრობლემები. ყურადღება
გამახვილებულია მის პრაქტიკულ გამოყენებაზე, როგორც ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის
ახლებურ საშუალებაზე, როგორებიცაა: ხმოვანი და ვიზუალური ანალიზი, დაავადებათა ამოცნობა,
მომხმარებლისთვის პერსონალიზირებული სერვისის შექმნა და სხვ. განხილულია ხელოვნური
ინტელექტის ინტეგრაციის ძირითადი საფეხურების _ პრობლემის შერჩევა, ეფექტურობის
კრიტერიუმების დადგენა, მონაცემების შეგროვება, ხელოვნური ინტელექტის მოდელის შერჩევა-
გაწრთვნა და ინტეგრაცია. გაანალიზებულია ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისა და დანერგვის
საერთაშორისო მდგომარეობა, ყურადღება გამახვილებულია მსოფლიო ლიდერებზე - აშშ, ჩინეთი,
ევროკავშირი. ასევე შესწავლილია სხვადასხვა ტექნიკურ-ეკონომიკური თუ მორალური პრობლემა,
რომლებიც ასოცირებულია ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასთან.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№
ავტორი/ავტორ
ები

მონოგრაფიის/წიგნის სათაური,
საერთაშორისო სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაო
დენობა

1. პაპავა
ვლადიმერ ISBN 978-9941-27-876-1

რონდელის ფონდი
თბილისი

1. პაპავა
ვლადიმერ

ISBN 978-9941-8-0050-4 რონდელის ფონდი
თბილისი

პაპავა ვ. დამწევი და ჩამორჩენილი ზრდა – ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნების გამოცდილება და
საქართველო. (Catching Up and Falling Behind: The Experience of the Post-Communist Countries of the European
Union and Georgia).

ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ჰქონდა ევროკავშირში
გასაწევრიანებლად საჭირო მოსამზადებელ თითქმის ათწლიან პერიოდს, რომელიც დაეთმოეკონომიკის
რესტრუქტურიზაციას საწარმოო დანახარჯების შემცირებისა და წარმოების თვისებრივი განახლების
მიზნით. სამწუხაროდ, ამ ქვეყნებმა ვერ შეძლეს საკუთარი ეროვნული ინოვაციური სისტემების შექმნა,
რადგანაც მბრძანებლური ეკონომიკიდან მემკვიდრეობით მიღებული ინოვაციური პოტენციალი
ტრანსნაციონალურმა კორპორაციებმა მხოლოდ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე აითვისეს.
კომბინატორული წანამატის პროცესმა ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში განსაკუთრებული
სპეციფიკით იჩინა თავი, როცა ძველი და ახალი ტექნოლოგიები არა უბრალოდ სხვადასხვა დარგსა თუ
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ქვედარგში “თანაარსებობენ”, არამედ გეოგრაფიულადაც დაშორდნენ ერთმანეთს: ახალი ტექნოლოგიები
უმთავრესად ზოგიერთ დასავლეთევროპულ ქვეყანაში იქნა კონცენტრირებული, ძველი ტექნოლოგიები კი
უმთავრესად ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნების ხვედრად იქცა.
პაპავა ვ. ეკონომიკური ზრდის შეფასება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ და აღმოსავლეთის
პარტნიორობის ქვეყნებში (Assessment of Economic Growth in the Post-Communist Members of the European Union
and the Eastern Partnership States) თ.).

ევროკავშირის არაკომუნისტური წარსულის მქონე ქვეყნებისა და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის
კომუნისტური წარსულის მქონე ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდას შორის განსხვავების რაოდენობრივი
შეფასებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვას. ამ
მიზნითშესაძლებელია იმ მეთოდის გამოყენება, რომელიც ეფუძნება პროპორციული გადაფარვის
ჰიპოთეზას. თითოეული ქვეყნის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის ტიპის მეტი სიზუსტით შესწავლის
მიზნით, მას შემდეგ, რაც მოხდება მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვა, საჭიროა მაჩვენებელთა
სპეციალური სისტემის გამოყენება.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№
ავტორი/
ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება, საერთაშორისო სტან-
დარტული კოდი - ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
რამაზ აბესაძე

ეკონომიკური განვითარება
(მეხუთე გამოცემა)

ISBN 978-9941-13-758-7

თბილისი.
„უნივერსიტეტის
გამომცემლობა“

227

2 ასათიანი როზეტა საზოგადოებრივი სექტორის
ეკონომიკა.

სახელმძღვანელო.
ISBN 978-9941-9377-2-9

თბილისი,
გამომცემლობა `სიახლე~,
2018.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

აბესაძე რ. ეკონომიკური განვითარება.
წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრებისათვის. იგი არის მეორე

გადამუშავებული გამოცემა ჩემი ავტორობით გამოცემული წიგნისა – “ეკონომიკური განვითარება”
(თბილისი, “მერიდიანი”, 20046)
წარსულში, პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში, მათ შორის, საქართველოში ეკონომიკური განვითარების
პრობლემების კვლევას ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა. ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ თვისებრივი
ცვლილებები ეკონომიკაში ძალიან ნელა, თითქმის შეუმჩნევლად მიმდინარეობდა და, ამიტომ, ძირითადი
აქცენტი ეკონომიკური ზრდის თემატიკაზე იყო გადატანილი. ისტორიულად იგივე მიდგომა იყო
მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც, ვიდრე განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა პოსინდუსტრიული
განვითარების ფაზაში არ შევიდა.

სპეციალური ეკონომიკური ლიტერატურა აღნიშნულ პრობლემებზე საქართველოში თითქმის არ
არსებობდა. ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა დაიწყო პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის
ინსტიტუტში. შედეგად, 2004 წელს გამოვიდა კოლექტიური მონოგრაფია, ხოლო შემდგომ წლებშიც
არაერთი ნაშრომი გამოქვეყნდა ჩემ მიერ აღნიშნულ პრობლემატიკაზე. წინამდებარე წიგნს სწორედ
ავტორის მიერ წლების განმავლობაში შესრულებული ნაშრომები და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაწეული პედაგოგიური საქმიანობა უდევს საფუძვლად.
ტერმინი “ეკონომიკური განვითარება” აღიქმება ორგვარი გაგებით. პირველის მიხედვით, ის არის პროცესი,
რომელიც მიმდინარეობს ეკონომიკაში, მეორე გაგებით კი არის ეკონომიკური დისციპლინა, რომელიც
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შეისწავლის ამ პროცესებს.
ჩვენი ინიციატივითა და მაკროეკონომიკის კათედრის მხარდაჭერით თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის

ფაკულტეტის ეკონომიკურ მიმართულებაზე შემოღებულ იქნა საგნები “ეკონომიკური განვითარება” და
“ეკონომიკური განვითარების თეორია”. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საგნები მსოფლიოს თითქმის ყველა
წამყვან უმაღლეს სასწავლებელში ისწავლება, მაგრამ უმეტესობა სახელმძღვანელოებისა (მაგალითად,
Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. Economic Development (11th Edition)) ყურადღებას ამახვილებს
მხოლოდ განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკაზე, რაც, ჩვენი აზრით, არასწორია, ვინაიდან ეკონომიკურ
განვითარებას ადგილი აქვს არა მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში, არამედ ნებისმიერ ეკონომიკურ
სისტემაში. აქ ერთმანეთისაგან მხოლოდ ეკონომიკური განვითარების მიზნები და ამოცანები განსხვავდება.
“ეკონომიკური განვითარების” (“Economic Development”, «Экономическое Развитие») ტერმინის ნაცვლ-
ად ზოგჯერ გამოიყენება ტერმინი “განვითარების ეკონომიკა (“Economic Development”, «Экономическое
Развитие»«Экономика Развития»)”, რაც მიუღებელია, ვინაიდან იგი აზრობრივად გაუგებარია , რადგანაც
განვითარებას ეკონომიკა არ გააჩნია. ეკონომიკა შეიძლება ჰქონდეს ქვეყანას (საქართველოს ეკონომიკა),
მრეწველობას (მრეწველობის ეკონომიკა), მშენებლობას (მშენებლობის ეკონომიკა), ვაჭრობას (ვაჭრობის ეკ-
ონომიკა), ფირმას (ფირმის ეკონომიკა) და ა. შ., მაგრამ არა განვითარებას.

ხშირად სამეცნიერო ბრუნვაში გამოიყენება გამოთქმები: “უარყოფითი განვითარება”, “უარყოფითი
ზრდა”. მიგვაჩნია, რომ გადატანითი მნიშვნელობით ასეთი გამოთქმების გამოყენება შესაძლებელია უფრო
პუბლიცისტურ სტატიებში. სამეცნიერო ნაშრომებში კი მათი გამოყენება არასასურველია. ვინაიდან
ეკონომიკურ მეცნიერებაში “განვითარება” და “ზრდა” მხოლოდ დადებით პროცესებთანაა ასოცირებული.
ამიტომ “უარყოფითი განვითარების” ნაცვლად მისაღებია ვიხმაროთ “რეგრესი”, “უარყოფითი ზრდის”
ნაცვლად კი “დაქვეითება”.

ეკონომიკური განვითარების პრობლემებს საზღვარგარეთ მრავალი ნაშრომი ეძღვნება მისი ცალკეული
მხარეები (განსაკუთრებით, პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა), ასევე
შესწავლილია ქართველ ეკონომისტთა შრომებშიც.

ეკონომიკური განვითარების შესწავლას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისათვის,
ვინაიდან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ეკონომიკის ტრანსფორმაციის დროს დაშვებული იქნა
მრავალი შეცდომა, რის გამოც მეტად თუ ნაკლებად სრულყოფილ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა ვერ
მოხერხდა. რეფორმების ასე გაგრძელება სასურველ შედეგს ვერ მოიტანს, არსებული ნაკლოვანებების
აღმოფხვრა და სწორ გზაზე გასვლა ვერ მოხერხდება თვითდინებით. მთავარი ყურადღება ეკონომიკურ
განვითარებაზე, ანუ ეკონომიკის თვისებრივ სრულყოფაზე უნდა იქნეს გადატანილი. ეს კი
განხორციელდება ქვეყანაში ახალი, ანუ ინოვაციური ეკონომიკის მშენებლობის გზით.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ISSN
ჟურნალის, კრებულის
დასახელება და ნომე-
რი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვ-ბი

1 აბესაძე რ.
ბურდული ვ.

NATIONAL, REGIONAL AND SUPRAN-
ATIONAL COORDINATION OF THE
REGIONAL INNOVATION POLICY IN
THE EU COUNTRIES
DOI: 10.5604/01.3001.0012.1688
ISSN: 245-2145
E-ISSN:2451-1064

”INTERNATIONAL JOURN-
AL OF NEW ECONOMICS
AND SOCIAL SCIENCES“,
# 7 (1)

International Institute of Inn-
ovation Science , 7 (1)
პოლონეთი

2 აბესაძე რ. p ISSN 1987 - 6890
E ISSN 2346 - 8432

J. `ekonomisti~, 2018,
#4

თბ, თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის გამომცემლობა

3 აბესაძე რ. alternatiuli energetika

ISSN 1987_6904
თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ.
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა
2018

15
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4 აბესაძე რ. organuli qimiis, rogorc

maRali teqnologiis, gam-
oyenebis Taviseburebebi

ekonomikaSi.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ.
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა
2018

5

არევაძე
ნანული
ბიბილაშვილი
ნანა

koreis respublikis ino-
vaciuri sistemis Tavisebu-
rebebi
p ISSN  1987 - 6890
e ISSN  2346 - 8432
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
აბესაძე რ., ბურდული ვ. National, Regional and Supranational Coordination of the Regional Innovation Policy in
the EU Countries. statiaSi sistematizebuli da dasabuTebulia regionuli inovaciuri
politikisa da misi koordinaciis meqanizmebis (strategiebi da instrumentebi) formirebis

sawyisi wაnamZRvrebi erovnul, regionul da zeerovnul doneze upiratesad evrokavSiris
qveynebSi. naCvenebia, rom koordinaciis samive doneze gamoiyeneba samrewvelo da inovaciuri
politikis koordinaciis upiratesad erToblivi instrumentebi. dawvrilebiT gamokvleulia
samrewvelo da inovaciuri politikis koordinaciis erovnuli da regionuli doneebi
safrangeTSi da da samxreT koreaSi rogorc qveynebSi, romlebmac ganaxorcieles am

politikebis koordinaciis meqanizmebis warmatebuli reformireba. აseve sistemurad

gamokvleulia regionuli samrewvelo da inovaciuri politikis zeerovnuli koordinaciis

evrokavSiris meqanizmebi.
აბესაძე რ. ალტერნატიული ენერგეტიკა. ალტერნატიული ენერგეტიკის განვითარების პრობლემები.
1. თანამედროვე ეტაპზე ენერგეტიკასთან დაკავშირებით მკაცრად დგას ორი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა:
1. ენერგორესურსების ამოწურვისა და 2. ენერგეტიკული დაბინძურებისაგან გარემმოს დაცვისა;
2. ენერგეტიკა ენერგორესურსების ყველაზე დიდი მომხმარებელია. დღეისათვის გამოყენებული
ენერგოგორესურსების უდიდესი ნაწილი კი არაგანახლებადია და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს რესურსი
აღარ იარსებებს. ამდენად, დღის წესრიგში დგას ალტერნატიული ენერგორესურსების ძიების პრობლემა.
ენერგეტიკა ასევე გარემოს ყველაზე დიდი დამაბინძურებელია, რაც მოითხოვს ენერგეტიკულად სუფთა
ტექნოლოგიების შექმნას.
3. ალტერნატიული ენერგეტიკა ტრადიციულისაგან განსხვავებით მოიცავს ისეთ ტექნოლოგიებს, რომელიც
ორიენტირებულია ტრადიციული ენერგეტიკის შეცვლასა და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოებების
განვითარებაზე. ალტერნატიული ენერგეტიკა ეფუძბება განახლებადი ენერგორესურსებისა (მზის, ქარის,
მოქცევის, ტალღების, გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია) და ზოგიერთი არაგანახლებადი რესურსების
(ატომური და წყალბადის ენერგეტიკა), ასევე ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებას. ვინაიდან წყლის
ენერგია მიეკუთვნება განახლებად ენერგიეს, ამიტომ ისიც შეიძლება ალტერნატიულ ენერგეტიკას
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მივაკუთნოთ
4. მსოფლიოში ელექტროენერგიის გამომუშავება ჰიდროელექტროსადგურების მიერ წლითიწლობით
იზრდება. ჰდროენერგეტიკამ 2015 წელს უზრუნველყო განახლებადი ელექტროენერგიის 60 და მთლიანი
გამომუშავების 16 პროცენტი.
5. ტერიტორიის ერთეულზე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების მიხედვით, საქართველო ერთ-ერთი
პირველია მთელ მსოფლიოში.
6. წყლის ენერგიის გამოყენებას საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მიუხედავად ამისა,
ჰიდროენერგორესურსების გამოყენების დონე საქართველოში დაბალია.
7. ჰგიდროენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში ლიდერობენ – ჩინეთი, ბრაზილია, აშშ, კანადა,
რუსეთი.
8. მზე ენერგიის უზარმაზარი წყაროა. მზის ენერგია შესაძლებელია გამოვიყენოთ როგორც სითბოს, ისე
ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად. მზის ენერგიის გამოყენების მიხედვით მსპფლიოში ლიდერობენ:
გგერმანია, იტალია, აშშ, ჩინეთი, იაპონია, მზის კონცენტრატების მიხედვით – ესპანეთი, აშშ, ალჟირი,
ეგვიპტე/მაროკო, ავსტრალია.
9. საქართველოს ტერიტორია მიჩნეულია ისეთ ტერიტორიად, სადაც მზის რადიაციის გამოყენება ენერგიის
წყაროდ ეკონომიკურად გამართლებულია. ამისათვის საუკეთესო პირობებია შავი ზღვის მიმდებარე
ტერიტორიებზე, ასევე, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს დაბლობ და კავკასიონის მაღალმთიან
რაიონებში.
10. ქარის ენერგიას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მსოფლიო ბუნებრივი რესურსების საერთო ბალანსში.
ქარის ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე მსოფლიოში თანდათან იზრდება.
11. დღეს ქარის ენერგიის გამოყენების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა დანია, სადაც
ელექტროენერგიის 28% სწორედ ქარის ენერგიისგან მიიღება და 2020 წლისთვის ამ მაჩენებლის 50%-მდე
გაზრდა იგეგმება. ამჟამად აქ 1500-მდე ქარის ელექტროსადგურია.
აბესაძე რ. ორგანული ქიმიის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში. ორგანული ქიმიის,
როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, დანიშნულება და ორგანულ ნაერთთა წარმოებისა და გამოყენების
საკითხები.

1. თანამედროვე ეტაპზე ორგანული ქიმიის მნიშვნელობა ძალზედ დიდია, მისი მიღწევების
გამოყენების გარეშე შეუძლებელია ეკონომიკის, მისი თითქმის ყველა დარგის ეფექტიანი ფუნქციონირება.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იგი ისეთ დარგებში როგორიცაა: სათბობისა (ნავთობის,
ბუნებრივი აირის, ქვანახშირის, საწვავი ფიქალისა და ხის გადამუშავება, სხვადასხვა საწვავის სინთეზი და
ა.შ.) და კვების მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, საღებავების, ვიტამინების, სინთეზური კაუჩუკის, რეზინის,
ბოჭკოების, პლასტმასებისა და სხვ. წარმოება. ორგანული ქიმიის ყველაზე დიდი დანიშნულეებაა ის, რომ აქ
წარმოებული პროდუქცია არის ინოვაციური ხასიათის, რომელთა გამოყენება დიდ გავლენას ახდენს
ეკონომიკურ განვითარებაზე.

2. ZiriTadi nedleuli organuli naerTebis misaRebad aris: bunebrivi airi, navTobi,
qvanaxSiri da mura naxSiri, fiqali, torfi, xe da soflisa da satyeo meurneobis produqtebi.
maTi gadamuSavebiT miiReba: benzini,  navTi, mazuTi,  sapox zeTebi, vazelini, myari parafini,

koqsi, toluoli, fenoli, naftalini, piradini, xinolini, acetilenი, kalciumis karbidi da
mravali sxva samrewvelo da sayofacxovrebo daniSnulebis produqti.

3. warmoebis ganviTarebis dRevandel doneze, ekonomikuri ganviTarebis mniSvnelovani
faqtoria sinTezuri masalebis miReba da gamoyeneba. farTod gamoiyeneba gogirdis Semcveli
polimeruli masalebi. polimerul masalebSi Sedis: plastmasi, kauCuki, rezina, laqsaRebavebi,
webo, boWkoebi, firi, xelovnuri tyavi, qaRaldi da mravali sxva.

4. yvelaze gavrcelebuli plastmasia polieTileni, polipropileni, polistiroli,
polivinilis qloridi, polimeTilmetakrilati, ftoroplasti. amJamad plastmasi simtkicis,
simsubuqis, temperaturisa da qimiuri nivTierebebisadmi medegobis, aseve dabali fasebis
mixedviT, aWarbebs bevr cnobil bunebriv masalas.

sinTezuri kauCukis gareSe  warmoudgenelia Tanamedrove teqniknikis arseboba.

5. zogierTi sinTezuri organuli nivTiereba warmatebiT gamoiyeneba soflis meurneobasa
da kvebis mrewvelobaSi.

soflis meurneobisaTvis udidesi mniSvneloba aqvs organul sasuqebs, pesticidebs,

baqteriocidebs, inseqticidebს, herbicidebs, fungicidebs, akaricidebs, zoocidebs,
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repelentebs, defolantebs, desikantebs,mcenareTa zrdis reguliatorebs da sxv.

organuli qimiis Zalzed perspeqtiuli mimarTუlebaa sinTezuri kvebis produqtebis
gamoyrneba. igi xels Seuwyobs  sakvebi produqtebis siuxves.

Tanamedrove organuli qimia Rrmad SeiWra qimiur procesebSi, romelic mimdinareobs
sakvebi produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis dros.

6. msoflioSi yovelwliurad asobiT milioni tona mZime organul sinTezze dafuZnebuli

პroduqti  iwarmoeba. garda amisa, msoflio awarmoebs mravalferovani wvrili organuli

sinTezis produqtebs

7. qimiuri mrewvelobis mniSvnelovani sferoorganuli saRebavebis sinTezuri warmoeba.
8. qimiuri da sinTezuri boWkoebi miiReba organuli polimeruli da sinTezuri

masalebisgan.

9. uZvelesi droidan dRemde mSeneblobaSi, organuli masala iyo xe, magram "xis saukune"

მSeneblobaSi dasrulda. Cvens epoqaSi gamoiyeneba ufro mdgradi da arawvadi samSeneblo

masala organul safuZvelze.

10. farTo gamoyeneba aqvT aseve mrewvelobasa da yofacxovrebaSi organul gamxsnelebs.

teqnikuri siTxeebs, avtokosmetikur preparatebs.
11. farTod gamoiyeneba organuli sinTezis produqtebi nanoqimiaSi da nanoteqnologiebSi.

არევაძე ნ., ბიბილაშვილი ნ. koreis respublikis inovaciuri sistemis Taviseburebebi.
statiaSi ganxilulia koreis respublikis inovaciuri sistemis Seqmnisa da Camoyalibebis
Taviseburebebi da ganviTarebis etapebi 1962-2016 wlebSi. mokled daxasiaTebulia warmatebis
ganmapirobebeli ZiriTadi faqtorebi: saxelmwifos ganmsazRvreli, efeqturi roli reformebis
ganxorcielebaSi; mWidro TanamSromloba saxelmwifos, biznessa da samecniero wreebs Soris;
Cebolebis mniSvnelovani roli eis Seqmnasa da CamoyalibebaSi; mosaxleobis ganaTlebuloba,
iafi da kvalificiuri muSaxeli, Seqmnili instituciuri safuZveli, liberaluri sapatento
kanonmdebloba; ucxouri mowinave teqnologiebis gadmotana (ZiriTadad araformaluri gziT);
didi da mzardi danaxarjebi mecnierebasa da ganaTlebaze.

არევაძე ნ. ბიბილაშვილი ნ. თეთრაული ც. ნანოტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში. msofliosa da
mis zogierT qveyanaSi nanoteqnologiebis, rogorc maRali teqnologiebis SemuSavebisa da

gamoyenebis პრობლემები. nanoteqnologiebi ganxiluli, rogorc axali teqnologiuri wyobis

safuZveli. შემoთავაზeბulia “nanoteqnologiis”, rogorc terminis gansazRvrisa da
klasifikaciis cda. nanoteqnologiebis da maTi Semdgomi konvergenciis safuZvelze.
daxasiaTebulia nanoteqnologiebis gamoyenebasTan dakavSirebuli zogierTi socialuri,
eTikuri da ekonomikuri riski. gamoTqmulia varaudebi mis ganviTarebasa da  perspeqtiul
gamoyenebasTan dakavSirebiT axali teqnologiuri wyobis pirobebSi.nanoteqnologiebis
upiratesoba arsebulTan SedarebiT aSkaraa, ramdenadac mas gaaCnia kacobriobis mtanjveli
bevri problemis gadawyvetis realuri SesaZlebloba, Tumca mas bevri gamovlenili da jerac
dauzustebeli uaryofiTi mxarec aqvs, romelTa nawili adamianisaTvis Zalze saxifaTo
SeiZleba aRmoCndes.

ასათიანი რ. ქოუზის თეორემის არსის გაგებისათვის.
1960 wels ronald qouzma gamoaqveyna statia _ `socialuri xarjebis problemebi~. man

aRniSnuli problemebi ganixila eqsternaliebis anu gare efeqtebis magaliTze, igi arsebiTad,
SeiZleba iTqvas hipoTezaa, Tumca, istoriaSi Sevida ronald qouzis Teoremis saxelwodebiT.
unda aRiniSnos, rom es problema jer kidev ganixila artur pigum wignSi `keTildReobis
ekonomikuri Teoria~. garda pigusa, aRniSnuli Teorema 1966 wels formulirebul iqna jorj
stigleris mier.

qouzis azriT, uaryofiTi eqsternaliebi ar iwveven resursebis araracionalur alokacias
Tuki ar arsebobs transaqciuli xarjebi. Tu mxareebi resursebis ganawilebaze udanaxarjod
SeTanxmdebian, maSin gadaWrian uaryofiTi eqsternaliebis problemas. qouzma agreTve uaryo
Sexeduleba imis Sesaxeb, rom eqsternaliebi nebismier SemTxvevaSi uciloblad iwveven bazris
fiaskos. misi mtkicebiT, aucilebelia resursebze sakuTrebis uflebis zusti ganawileba da
transaqciuli xarjebis minimizacia.

qouzi xsnis sakuTrebis uflebis ekonomikur arss. misi SexedulebiT, rac ufro zustad
aris gansazRvruli sakuTrebis uflema, miT ufro metad gare xarjebi gardaiqmneba Sida
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xarjebad.
arsebobs SemTxvevebi, rodesac qouzis Teorema miuRebelia. amas adgili aqvs maSin,

rodesac molaparakebebi SeuZlebelia an Zalze ZviradRirebulia. maSin rodesac institutebi
zrdian danaxarjebs, aucilebelia maTi Secvla ufro efeqtiani institutebiT. am SemTxvevaSi
mniSvnelovan rols asrulebs teqnologiuri progresi da kapitalis (rogorc fizikuri, ise
adamianiseuli) dagroveba, rac avtomaturad uzrunvelyofs ekonomikur zrdas.

ასათიანი რ. „ახალი ნეოკლასიკური სინთეზი“_XXI საუკუნის ახალი პარადიგმა.
statiaSi ganxilulia `axali neoklasikuri sinTezis~, rogorc Camoyalibebis procesSi

myofi axali ekonomikuri mimdinareobis, warmoSobis obieqturi wanamZRvrebi, miznebi da

amocanebi. dasabuTebulia qveynis ekonomikur politikaSi misi gamoyenebis aucilebloba.

naSromSi axsnilia `axali neoklasikuri sinTezis~ organuli kavSiri ekonomikuri

mecnierebis SedarebiT axal dargTan _ sazogadoebrivi seqtoris ekonomikasTan da maTi roli

sicocxlisunariani ekonomikuri politikis formirebaSi.

sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis funqcionirebis ZiriTadi mimarTulebebis asaxva

qveynis ekonomikur politikaSi Tanamedrove civilizaciis gamowvevaa. es mimarTulebebi

aucilebelia aisaxos `axal neoklasikur sinTezSi~, rac siaxles Seitans `neoklasikur

sinTezSi~, romelic gasuli saukunis 80-ian wlebSi Camoyalibda pol samuelsonis

xelmZRvanelobiT da warmatebiT gamoiyeneboda erTi aTeuli wlis manZilze aSS-sa da sxva

ganviTarebuli qveynebis ekonomikur politikaSi.

dRes ganviTarebul samyaroSi intensiurad mimdinareobs msjeloba ekonomikuri

politikis meinstrimis (ZiriTadi mimarTulebis) Secvlis Taobaze, rac gansakuTrebiT gaaq-
tiurda 2008 wlis msoflio ekonomikuri krizisis Semdeg da ukavSirdeba im ekonomikuri Teo-

riis Secvlas, romelic safuZvlad edo qveynis ekonomikur politikas. amis epicentri amerikis

SeerTebuli Statebia da yoveli cvlileba citadelad aRiarebul am qveynis ekonomikur poli-

tikaSi swrafad `airekleba~, gansakuTrebiT, ekonomikurad dawinaurebuli qveynebis ekonomikur

politikaSi.

`axali neoklasikuri sinTezi~ `neoklasikuri sinTezisa~ (axali SinaarsiT) da sazoga-

doebrivi seqtoris ekonomikis ZiriTadi mimarTulebebis SeerTebis Sedegad miRebuli axali

ekonomikuri Teoriaa. es formulireba aris siaxle msoflio ekonomikur mecnierebaSi.

ekonomikis socializaciis gaZlierebiT msoflios ganviTarebis kanonzomierma procesma

axali impulsi SeiZina da biZgi misca ekonomikur progress, rac sxva maxasiaTeblebTan erTad,

teqnologiur bumSi gamoixata. amitomac gaxda aucilebeli ekonomikuri Teoriis meinstrimis

da, aqedan gamomdinare, ekonomikuri politikis Secvla.

ასათიანი რ. სიღარიბის მიზეზების საქართველოში და მისი დაძლევის გზები (პოლიტეკონომიური
ანალიზი).

saqarTvelom, dasabamidan dRemde, uamravi winaaRmdegoba daZlia, amasTan, uaxloes
warsulSi aRidgina 70 wlis win dakarguli damoukidebloba. miuxedavad amisa, dRes, XXI
saukuneSi, rodesac msoflio alaparakda inovaciuri ekonomikis prioritetze, qveyanaSi
umZimesia socialur-ekonomikuri mdgomareoba (arafers vambobT rTul politikur viTarebasa
da sazogadoebisTvis miuRebel politikur kulturaze).

msoflioSi sakmaod aprobirebuli gamocdileba _ keTildReoba konkurenciis gziT, ucxoa
Cveni qveynisTvis. igi Canasaxovan mdgomareobaSic ki ar arsebobs, rasac mniSvnelovnad uwyobs
xels antimonopoliuri kanonmdeblobisa (igi saqarTveloSi 2006 wels gauqmda) da, aqedan
gamomdinare, antimonopoliuri regulirebis ararseboba. oligopoliuri bazari ganapirobebs
konkurenciis horizontallur SezRudvas. saqarTvelos realuri seqtoris adgili sabanko da
sxva safinanso institutebma daikaves. sabanko sistema ver awvdis sisxls ekonomikas, ar aris
konkurentunariani. amitom saqarTveloSi, moWarbebuli mwvave problemebis gavleniT, sustia
ekonomika da masStaburia siRaribe. es samwuxaro realoba moiTxovs kompleqsur Seswavlas,
mecnierul doneze gaanalizebasa da am mZime mdgomarebidan gamosvlisaTvis saTanado Ronis-
Ziebebis dasaxva-ganxorcielebas.

ასათიანი რ. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება საბანკო სექტორში. sabanko sistemaSi inovaciuri
teqnologiebis danergvis sferoSi msoflioSi arsebuli mdgomareoba, ganviTarebis
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Taviseburebebi rogorc globalizaciis axali gamowveva ეს არის uaxlesi inovaciuri
teqnologiebi sabanko sistemaSi, romlebic emsaxureba cifruli Taobis moTxovnaTa dakmayo-
filebas: cifruli bankingi, mobiluri bankingi, skoringis sistema, cifruli inovaciuri
usafrTxoebis biometriuli sistema, blokCeinis teqnologiebi, xelovnuri inteleqti da
a.S.sabanko sferoSi inovaciuri teqnologiebis danergva qveynis warmatebis sawindaria. dRes
WeSmarit konkurentul upiratesobas is bankebi aRweven, romlebic swrafad aRiqvamen
msoflioSi mimdinare procesebs da iTvaliswineben globalizaciis moTxovnebs, rac,
upirveles yovlisa, axlebur azrovnebas ukavSirdeba. es Tanamedrove gamowvevaa ekonomikis
nebismieri dargisTvis, sabanko sistemisTvis ki mniSvnelovanze mniSvnelovania, vinaidan mis
warmatebaze didad aris damokidebuli ara mxolod sabanko sistemis, aramed mTeli qveynis
ekonomikis ganviTareba. inovaciuri teqnologiebis danergvas sabanko sistemaSi maRali
multiplikaciuri efeqti aqvs.inovaciuri teqnologiebis danergva sabanko sistemaSi misi efe-
qtiani funqcionirebis safuZvelia. igi myar niadags qmnis am sferos optimaluri
ganviTarebisTvis, investiciebis moculobisa da sainvesticio portfelis
diversifikaciisaTvis, sainvesticio klimatis gajansaRebisaTvis, qveynis warmoebrivi da
inteleqtualuri potencialis ganviTarebisTvis. saboloo angariSiT, es procesi xels uwyobs
socialuri problemebis gadaWras, romelic erT-erTi mwvavea mTel msoflioSi, miT umetes
saqarTveloSi.

ბერულავა გ. მიგრაცია და შრომის ბაზარი საქართველოში.
წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია საქართველოში მიგრაციას და შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების

შრომის ბაზარზე მოქმედებას შორის ურთიერთკავშირი. ქართული ოჯახების კვლევის საფუძველზე
შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში შედარებით შეუსწავლელ საკითხებზე.
პირველი, ჩვენ გამოვიყენეთ ინსტრუმენტული ცვლადების მეთოდიკა მიზეზშედეგობრივი კავშირის
დასადგენად მიგრაციას და შრომის მიწოდებას შორის საქართველოში. კვლევის შედეგები გვიჩვენებს,
რომ საერთაშორისო მიგრაცია მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების
გადაწყვეტილებებს შრომის ბაზარზე მონაწილეობის შესახებ და ეს გადაწყვეტილებები არსებითად
განსხვავდება სქესის და დასახლების ტიპის მიხედვით. მეორე, შევისწავლეთ მიგრანტების გამგზავნი
ოჯახის წევრების არააქტიურობის ალტერნატიული განმარტებები. წინამდებარე კვლევის შედეგების
მიხედვით, საქართველოში მიგრაცია იწვევს შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების არააქტიურობას
ძირითადად შრომის ჩანაცვლების ან განათლების მიღების ეფექტის მეშვეობით.

ბერულავა გ. ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში საბაზრო ინსტიტუტების როლის შესახებ.
წინამდებარე კვლევაში ძირითადი ყურადღება ეთმობა ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში საბაზრო
ინსტიტუტების როლის განხილვას. თანამედროვე ეტაპზე ეფექტიანი საბაზრო ეკონომიკის განვითარების
უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ისეთი სტიმულების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც წაახალისებს
ბიზნეს საწარმოო საქმიანობაში სახსრების ინვესტირებისათვის, და არა რენტის ძიებისათვის. საქმე ეხება
ინსტიტუტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბიზნესის განვი-თარებისათვის ყველაზე ხელსაყრელ
სამართლებრივ და მარეგულირებელ გარემოს. კერძოდ, არეგულირებენ საკუთრების უფლებებს,
საკონტრაქტო ურთიერთობებს, აგრეთვე ბაზრიდან გამოსვლას და ბაზარში შესვლას და ა.შ. ეს ინსტიტუტები,
რომლებიც ავსებს საბაზრო კონკურენციის მექანიზმს, მათ უფრო ეფექტიანს ხდის ბაზრის
განუსაზღვრელობისა და ტრანსაქციური დანახარჯების შემცირების, სწავლებისა და ცოდნის სტიმულების
უზრუნველყოფის, ინოვაციების სტიმულირების, მეწარმეობისა და საწარმოო საქმიანობისათვის
ეკონომიკური აგენტების წახალისების გზით.
ბერულავა გ. გოგოხია თ. ცუცქირიძე მ. თავდაცვითი და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების გამოყენება
ეკონომიკაში. თავდაცვითი და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების შემუშავებისა და განვითარების
პრობლემები ევროკავშირის მაგალითზე.ნაშრომში განხილულია მაღალი ტექნოლოგიების ისეთი სახეობების
არსი და ეკონომიკაში გამოყენების თავისებურებები როგორიცაა: 1. თავდაცვითი ტექნოლოგიები; 2. ორმაგი
დანიშნულების ტექნოლოგიები. შესწავლილია: ამ ტექნოლოგიების ქვესახეობები; მათი მართვის მექანიზმი,
ასევე ამ ტექნოლოგიების გამოყენება.
ბერულავა გ., კაკულია ე. ქსელური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში. 1. თანამედროვე ეკონომიკაში
ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიების არსი, დანიშნულება, ძირითადი სახეობები, მახასიათებლები,
კომპონენტები; 2. ეკონომიკაში მათი გამოყენებისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები; 3. ქსელური
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეკონომიკური ასპექტები. თანამედროვე ქსელური ტექნოლოგიების მიზანია
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არა უბრალოდ მონაცემების დამუშავების ეფექტურობის ზრდა და მმართველის დახმარება, არამედ
მაღალეფექტური წარმოების შექმნა. შედეგად, თანამედროვე ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიები, იქცა
ნებისმიერი ბიზნესის წარმატებული განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვან ფაქტორად,
ასევე საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროს მართვის ეფექტურობის გაზრდის საშუალებად.
ბრეგვაძე გ. რობოტოტექნიკის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში.
რობოტოტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების საკითხები. დღევანდელი საზოგადოება
წარმოუდგენელია რობოტების გარეშე. ისინი უკვე მოიცავენ ეკონომიკის თითქმის ყველა სფეროს. რობოტები
გამოყენება წარმოებაში, სოფლის მეურნეობაში, ვაჭრობაში, მომსახურებაში, საზოგადოებრივი კვების
ობიექტებზე, ტრანსპორტში, კავშირგაბმულობაში, ჯანდაცვაში, განათლებაში, ოჯახებში და მოხუცთა
თავშესაფრებში. უკვე შექმნილია და მიმდინარეობს ხელოვნური ინტელექტის მქონე რობოტების სრულყოფა.
ეს არისინოვაციური გარღვევა დ აწინსვლა, რასაც შეუძლი არადიკალურად შეცვალოს საზოგადოები
სეკონომიკური და სოციალური სფერო. განხილულია მსოფლიოში რობოტოტექნიკის ბაზრის არსებული
მდგომარეობა და პერსპექტივები.
ბურდული ვ. ინოვაციური მასალების წარმოება და გამოყენება ეკონომიკაში.
inovaciuri kompozituri masalebis msoflio bazris ganviTarebის პრობლემები, mocemulia
kompozituri masalebis klasifikacia, gamokvleulia maTgan nakeTobebis (detalebis) gamoyeneba
ekonomikis zogierT dargSi tradiciuli masalebidan nakeTobebis (detalebis) Canacvlebis

safuZvelze. sistematizebulia da daxasiaთebulia kompozituri masalebisa da maTgan

nakeTobebis warmoebis teqnologiebi. Sემოთavaზებulia saqarTveloSi kompozituri masalebis
warmoebis gafarToebis organizaciul-inovaciuri problemebi.

დავლაშელიძე ნ. ინოვაციური სოციალური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში. ეკონომიკაში
ინოვაციური   სოციალური  ტექნოლოგიების  გამოყენების   თეორიული   ასპექტები. გამოვლენილია
ინოვაციური  სოციალური  ტექნოლოგიების   არსი.  ხაზგასმულია,  რომ   ინოვაციური  სოციალური
ტექნოლოგიები - ესაა საზოგადოებაში  ინოვაციების  შექმნაze მიმართული   საქმიანობის  მეთოდები  და
საშუალებები,  რომლებსაც  მივყავართ ხარისხობრივ  ცვლილებებამდე  სოციალური  ცხოვრების  სხვადასხვა
სფეროებში, ასევე მატერიალური  და სხვა   რესურსების  რაციონალურ  გამოყენებამდე. აგრეთვე  მოცემულია
სოციალური  ტექნოლოგიების  კლასიფიკაცია,  პირობებები  და  მიზეზები,    ნაჩვენებია  მათი  გამოყენების
თანამედროვე  მაგალითები, განსაკუთრებით, ეკონომიკის სფეროში.
დათუნაშვილი ლ. memcenareobis zogierTi kulturisa da dargis ganviTarebis RonisZiebebi

saqarTveloSi.
statiaSi Seswavlili da gaanalizebulia saqarTvelos soflis meurneobaSi _ memcenareobis
zogierTi kulturis: marcvlovani (xorbali, simindi) da teqnikuri kulturebis (mzesumzira,
Tambaqo), kartofilis, aseve mexileobis dargidan _ Teslovani (vaSli, msxali), kurkovani da
kaklovani (kakali, Txili) kulturebis ganviTarebis realuri mdgomareoba da maTze moqmedi
faqtorebi. yuradReba gamaxvilebulia aRniSnuli kulturebis warmoebis Semdgomi
ganviTarebis mimarTulebiT SemoTavazebul im gzebsa da RonisZiebebze, romelTa
gaTvaliswineba da praqtikuli realizacia mniSvnelovnad aamaRlebs statiaSi ganxiluli
memcenareobis produqciis warmoebas saqarTveloSi.

დათუნაშვილი ლ. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში.
soflis meurneobaSi ინოვაციური ტექნოლოგიების gamoyenebiს პრობლემები;. გაანალიზებულია
soflis meurneobaSi cifruli teqnologiis programuli uzrunvelyofis, mobiluri danarTisa

da sainformacio infrastruqturis, bioteqnologiis _ genuri inJineriis, ujreduli
inJineriis, cxovelebis identuri oreulebis (genetikuri aslebis) da cxovelebis sqesis

regulirebis gamoyenebis შედეგები; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა bioteqnologiis

მნიშვნელობას mavneblebis, daavadebebisa da herbicidebis mimarT mdgradi mcenareebis axali
jiSebis Seqmnis TvalsazrisiT. aseve mecxoveleobaSi pirutyvis ZiriTadi daavadebebis
diagnostikis, Terapiisa da profilaqtikisaTvis gamoyenebuli genoinJineruli Stamebis,
vaqcinebisa da monoklonuri antisxeulebis gamoyenebiT pirutyvis daavadebebis Semcirebis

SesaZleblobebს; xazgasmulia inovaciuri teqnologiebis gamoyenebiT miRebuli rigi dadebiTi
Sedegebi, romelic dakavSirebulia soflis meurneobaSi warmoebuli sasursaTo produqciis

moculobis zrdasa da xarisxobrivi maCveneblებis gaumjobesebasTan; განხილულია ის
პრობლემები, რომლებსაც aqvs ადგილი adamianis janmrTelobasa da garemoზე bioteqnologiებis
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გამოყენების შედეგად warmoebuli sasursaTo produqciis მოხმარებიs dros.
თაფლაძე თ. ხელოვნური ინტელექტის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში.
ხელოვნური ინტელექტის, როგორც მაღალტექნოლოგიური სექტორის პრობლემები.. ყურადღება
გამახვილებულია მის პრაქტიკულ გამოყენებაზე, როგორც ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის ახლებურ
საშუალებაზე, როგორებიცაა ხმოვანი და ვიზუალური ანალიზი, დაავადებათა ამოცნობა, მომხმარებლისთვის
პერსონალიზირებული სერვისის შექმნა და სხვ.. განხილულია ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციის
ძირითად საფეხურებს - პრობლემის შერჩევა, ეფექტურობის კრიტერიუმების დადგენა, მონაცემების
შეგროვება, ხელოვნური ინტელექტის მოდელის შერჩევა-გაწრთვნა და ინტეგრაცია. გაანალიზებულია
ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისა და დანერგვის საერთაშორისო მდგომარეობას, ყურადღება
გამახვილებულია მსოფლიო ლიდერებზე - აშშ, ჩინეთი, ევროკავშირი. ასევე შესწავლილია სხვადასხვა
ტექნიკურ-ეკონომიკური თუ მორალური პრობლემა, რომლებიც ასოცირებულია ხელოვნური ინტელექტის
გამოყენებასთან.
თოთლაძე ლ. ტრანზაქციები უძრავ საცხოვრებელ ქონებაზე, როგორც წინმსწრები ეკონომიკური
ინდიკატორი.
ეკონომიკის განვითარების ტენდენციების წინასწარ განჭვრეტა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ქვეყნისათვის,
განვითარების რომელ ეტაპზეც არ უნდა იყოს იგი. განვითარების ტენდენციების შეფასებისა და
პროგნოზირებიათვის კი როგორც მკვლევარები, ასევე პრაქტიკოსები სხვადახვა გზას იყენებენ.
მაჩვენებელთა გამოვლენა, რომელთა ცვლილებაც მოასწავებს ცვლილებებს მთლიანად ეკონომიკაში, ერთ-
ერთ ფართოდ გავრცელებული მიმართულებაა. ამგვარი მიდგომის რეალიზაციის საუკეთესო საშუალებას
წარმოადგენს წინმსწრებ ეკონომიკურ ინდიკატორთა გამოყენება. ინდიკატორთა შერჩევა კი ცხადია ქვეყნის
ეკონომიკის განვითარების სპეციფიკაზეა დამოკიდებული. წინმსწრებ ეკონომიკურ ინდიკატორთა შორის
განიხილება ახალ საცხოვრებელ ფართების მშენებლობაზე განაცხადების დინამიკა, ასევე წარმატებით
შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს უძრავ საცხოვრებელ ქონებაზე ტრანზაქციები. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
ნაშრომში განხილულია წინმსწრებ ეკონომიკურ ინდიკატორთა გაანგარიშების ასპექტები. განსაკუთრებული
ყურადღება კი ეთმობა უძრავ ქონები ტრანზაქციების დინამიკის, როგორც წინმსწრები ინდიკატორის
ანალიზს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული კუთხით. ანალიზირებულია საქართველოში ამ
მაჩვენებლის დინამიკის თავისებურებები და მისი საპროგნოზოდ გამოყენების მიზანშეწონილობა.
კაკულია ე. mcire biznesis formireba-ganviTareba saqarTveloSi (ქართულ და ინგლისურ ენაზე).
naSromSi Seswavlilia mcire biznesis formireba-ganviTarebis sakiTxebi saqarTveloSi. 90-iani
wlebidan dRemde periodi warmodgenilia eqvs etapad. gamokveTilia gatarebuli ZiriTadi
RonisZiebebi da mokled aris aRwerili TiToeuli etapis dadebiTi da naklovani mxareebi.
mcire biznesis formireba-ganviTarebis sferoSi arsebuli naklovanebebis daZlevis mizniT,

gamoTqmulia winadadebebi da mosazrebani, romelic naSroms Tan erTvis daskvnis saxiT.
კვარაცხელია მ. უსაფრთხოების სისტემების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენება ეკონომიკაში.
ეკონომიკაში უსაფრთოების სისტემების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენების თანამედროვე
ტენდენციები. უსაფრთხოების ახალი სისტემები საშუალებას იძლევა შევამციროთ დანახარჯები
ეკონომიკური ობიექტების დაცვაზე და ვუზრუნველვყოთ ბიზნეს-პროცესების უსაფრთხო გარემოში
წარმართვა. ამასთან დაკავშირებით გაანალიზებულია ასეთი სისტემის სახეები და გამოყენებული
ინოვაციური ტექნოლოგიები -
კურატაშვილი ა., კურატაშვილი ქ. სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკის
სახელმწიფო მართვაში. სახელმწიფო მართვაში სოციალური ინოვაციების გამოყენების პრობლემები.
საზოგადოებრივ-სახელმწიფოებრივი სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და ხალხის – ყოველი
ადამიანის – ინტერესების რეალიზაციისათვის უდავოა და ეჭვს არ იწვევს სახელმწიფო მართვის
განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამასთან, სახელმწიფო მართვის სისტემაში მეტად მნიშვნელოვანია
ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებით, რაც
უნდა ეფუძნებოდეს ხალხის ინტერესების რეალიზაციაზე გამიზნულ პროგრესულ მეცნიერულ-თეორიულ
ბაზისს, და რაც კონკრეტულად უნდა ემსახურებოდეს ხალხის – ყოველი ადამიანის – ინტერესების
რეალიზაციას. ეკონომიკის სახელმწიფო მართვაში პრინციპული მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე სოციალურ-
სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებით სოციალური სამართლიანობის პრობლემის
გადაჭრას ევროპულ კავშირთან სამართლებრივი ადაპტაციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, თანამედროვე პირობებში სულ უფრო იზრდება ეკონომიკის სახელმწიფო
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მართვაში სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენების აქტუალობა და
განსაკუთრებული მნიშვნელობა.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება
გამახვილებულია იმაზე, რომ ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა ხდებოდეს ისეთი სოციალურ-
სამართლებრივი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლებიც ეფუძნება ხალხის ინტერესების –
ჰუმანოსოციალური მიზნის – რეალიზაციაზე გამიზნულ პროგრესულ მეცნიერულ-თეორიულ ბაზისს.
კურატაშვილი ა. ФИЛОСОФСКАЯ, ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. სამეცნიერო
ნაშრომში განხილულია ავტორის მიერ შექმნილი _ კერძო საკუთრების სოციალური რეალიზაციის
ფილოსოფიური, პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური თეორია, D და
აგრეთვე მისი პრაქტიკული განხორციელების მექანიზმები. კერძოდ, აღნიშნული თეორიის
საფუძველზე გამხილულია ის სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მექანიზმები,
რომელთა პრაქტიკული დანერგვის შედეგად მოხდება კერძო საკუთრების სოციალური
რეალიზაცია.
კურატაშვილი ქ. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ИННОВАЦИИ –ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФУ-
НДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. სამეცნიერო ნაშრომში განხილულია
ევროინტეგრაცია და ინოვაციები – როგორც ეკონომიკურ თეორიაში ფუნდამენტური კვლევის ძირითადი
მიმართულება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ევროინტეგრაციისა და ინოვაციის პრობლემებს,
რომელთა გადაჭრა არის ეკონომიკის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ეფექტიანი ფუნქციონირების
აუცილებელი პირობა და ხალხის ცხოვრების მაღალი ხარისხის მიღწევის მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
ლაზარაშვილი თ. მელაშვილი მ. ინფორმაციული და ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენება
ეკონომიკაში. ევროკავშირის მაგალითზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანიშნულება თანამედროვე
ეკონომიკის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის. საზოგადოების განვითარებაში ინფორმაციული
ტექნოლოგიების როლი მდგომარეობს საზოგადოების მიერ ახალი ცოდნის მიღების, გავრცელებისა და
გამოყენების პროცესების დაჩქარებაში. ცივილიზაციის განვითარების ისტორიაში მოხდა რამოდენიმე
ინფორმაციული რევოლუცია, როდესაც კარდინალურმა ცვლილებებმა ინფორმაციის დამუშავების სფეროში
გამოიწვია საზოგადოებროვო ურთიერთობების გარდაქმნა. შეიქმნა ინფორმაციის შექმნის, დამუშავებისა და
გადაცემის ავტომატიზირებული საშუალებები. ამ წლებში მოხდა ინფორმაციული საზოგადოების
კონცეფციის ფორმულირება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და
აქტიურად ფორმირებად ბაზრად რჩება მსოფლიო ეკონომიკაში. შეიძლება ითქვას, რომ ინფორმაცია
თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში წარმოადგენს უნიკალურ საქონელს, რომლის თვისება კარდინალურად
განსხვავდება სხვა მსოფლიო ბაზარზე მიმოქცევადი საქონლისაგან.
Papava Vladimer, Charaia Vakhtang, Wang Fanmei. China-Georgia Economic Relations in the Context of the Belt and Road
Initiative.
სტატიაში განხილულია ჩინეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები და მათი გააქტიურება,
რომელსაც სარტყლისა და გზის ინიციატივამ შეუწყო ხელი. საქართველოს ადგილი ამ ინიციატივაში არის
ცენტრალური აზია–დასავლეთ აზიის ეკონომიკურ დერეფანში, რომელიც მისი ეკონომიკის
განვითარებისათვის პრინციპულად ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. აბრეშუმის გზის ეკონომიკურ სარტყელში
საქართველს შეუძლია ეკონომიკური ჰაბის როლის შესრულება, რადგანაც მას უკვე აქვს თავისუფალი
ვაჭრობის რეჟიმი როგორც ევროკავშირთან, ისე ჩინეთთან.
პაპავა ვლ. ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში.
ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებლებს შორის განსხვავების რაოდენობრივი შეფასებისთვის
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვას. ამ მიზნით შესაძლებელია იმ
მეთოდის გამოყენება, რომელიც ეფუძნება პროპორციული გადაფარვის ჰიპოთეზას. სამწუხაროდ,
არადამაკმაყოფილებელია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტიპი. აშკარაა, რომ
ამ ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია ეკონომიკური ზრდის ისეთი ტიპები, როგორიცაა ჩამორჩენილი ზრდა
(უფრო ზუსტად კი - უკიდურესად ჩამორჩენილი ზრდა) და კუდში მიმდევარი ზრდა.
პაპავა ვ. მაღალი ტექნოლოგიები ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.
მაღალი ტექნოლოგიების შექმნისა და გამოყენების გამოცდილება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ
ქვეყნებში. კვლევამ აჩვენა რომ: 1. ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის, სამწუხაროდ, დამწევი
ზრდის ტიპი არ არის დამახასიათებელი, მათთვის პრიორიტეტულია, რომ ცენტრალური და აღმოსავლეთ
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ევროპის რეგიონი გახდეს ტექნოლოგიური ინოვაციების ჰაბი; 2. მაღალტექნოლოგიური წარმოება
ძირითადად თავმოყრილია ევროკავშირის არაპოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. ევროკავშირის
პოსტკომუნისტური ქვეყნების ჯამური მაჩვენებელი ამ მიმართებით მხოლოდ 5,24 პროცენტია. 3.
ერთმნიშვნელოვნად იმის თქმა, რომ ევროკავშირის წევრობა მხოლოდ დადებითად აისახა მასში
გაწევრიანებულ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში მაღალტექნოლოგიური წარმოების გაფართოებაზე
პრაქტიკულად შეუძლებელია. კერძოდ, აშკარად პოზიტიური ტენდენცია დამახასიათებელია
ბულგარეთისთვის, ლატვიისათვის, ლიეტუვასთვის, პოლონეთისთვის, რუმინეთისთვისა და სლოვაკეთის
რესპუბლიკისთვის, ხოლო უარყოფითი ტენდენცია ფიქსირდება ესტონეთისთვის (მცირედით) და
უნგრეთისთვის (მნიშვნელოვნად). იმავდროულად, სლოვენიისთვის, ჩეხეთის რესპუბლიკისთვის და
ხორვატიისთვის პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. მაშასადამე, ევროკავშირის წევრობა, სულაც არ არის
საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ პრინციპული გარღვევა მომხდარიყო ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ
ქვეყნებში მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით; 4. „კომბინატორული წანამატის“ კონცეპციიდან
გამომდინარე გარკვეული აზრით გაადვილებულია იმის გააზრება, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში თავმოყრილ იქნა უმთავრესად ტრადიციული ტექნოლოგიებზე დაფუძვნებული
წარმოება; 5. საქართველოსთვის. წარმატების მიღწევა მაღალტექნოლოგიური წარმოების სფეროში
შესაძლებელი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ისეთი პროაქტიური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების
პირობებში, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქვეყანაში ცოდნაზე დაფუძვნებული ეკონომიკის შექმნასა და
განვითარებაზე.
სიგუა გ. უსადენო ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში. usadeno მაღალი ტექნოლოგიების ეკონომიკაში
გამოყენების პრობლემები. შემოთავაზებულია satelekomunikacio qselebis klasifikacia
(fiqsirebuli, mobiluri da universaluri usadeno wvdomis qselebi) da am qselebis

maxasiaTeblebi da upiratesobebi sadenian qselebTan SedarebiT; warmodgenilia am
teqnologiebis ganviTarebis dinamika da masStabebi msoflios regionebsa da saqarTveloSi.
naCvenebia samomavlo tendenciebi, SesaZleblobebi da perspeqtivebi sazogadoebrivi cxovrebis
iseT sferoebSi, rogoricaa: sajaro seqtori (eleqtronuli mmarTveloba, eleqtronuli
arCevnebi, cifruli servisebi da sxva), socialuri sfero (ganaTleba, jandacva, mecnieruli
komunikaciebi), ekonomika (warmoeba, safinanso-sabankoseqtori, transportida logistika).

ქავთარაძე თ. სანავიგაციო ტექნოლოგიებისგამოყენება სოფლის მეურნეობაში. soflis meurneobaSi

sanavigacio teqnologiebis gamoyenebის პრობლემები, globaluri sanavigacio teqnologiebi

aris swrafmzardi inovaciuri industria, romelსაc arc Tu didi xnis ისტორია აქვს. igi

pirdapir gavlenas axdens ekonomikურ zrdaze. gaმოკვეთილია ამ teqnologiebis upiratesoba

miwaTmowyobasa da miwaTsargeblobaSi dakvirvebiTi samuSaaoebis Catarebis dros, კერძოდ
Tanamgzavruli diferencirebuli qvesistemebis meSveobiT sasoflo-sameurneo samuSaoebze

satransporto saSualebebis moZraobis algoriTmulი uzrunvelyofa. დიდია globaluri

sanavigacio satelituri sistemebiსმნიშვნელობა, როგორც komerciuli, ისე arakomerciuli

momxmareblebisaTvis. ყურადღება გამახვილებულია sanavigacio teqnologiis inovaciur proeqtze.

es aris organizaciul-samarTlebrivი teqnologiuri, teqnikuri da finansurekonomikuri
dokumentebis krebuli, romlebic aucilebelia sanavigacio teqnologiebis asaTviseblad

konkretul sawarmoebSi an საmeurneo subieqtebis kompleqsSi. დასაბუთებულია საქართველოს
soflis meurneobaში sanavigacio teqnologiebis gamoyenebis შესაძლებლობები.
ქველაძე ქ. ფოტონიკის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში. ნაშრომში განხილულია VI

ტექნოლოგიების წყობის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგორიცაა ფოტონიკა. ფოტონიკა ეს არის
მეცნიერება ყოველივე იმაზე რის საფუძველშიც სინათლე დევს. იგი შეისწავლის სინათლის თვისებებს.
ზოგიერთი სპეციალისტის აზრით ტერმინმა `ფოტონიკა~ შეცვალა ტერმინი `ოპტიკა~. ფოტონიკის
გამოყენება მეტნაკლებად მოიცავს ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორს _ მოპოვებით და გადამამუშავებულ
მრეწველობაში; სინათლის და სითბური გამოსხივების ელექტროენერგიად გარდაქმნაში; ენერგეტიკაში;
ტრანსპორტში; კავშირგაბმულობაში; სოფლის მეუნრეობაში; ჯანდაცვაში; გარემოს დაცვაში; თავდაცვასა და
უსაფრთხოებაში და ა.შ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ფოტონიკა გახდა მსოფლიო ბაზრის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი და ძალიან სწრაფად მზარდი დარგი. ფოტონიკის პროდუქტის წარმოების ძირითადი
ცენტრებია იაპონია, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ტაივანი, გერმანია, ჩრდ. ამერიკა. დღეისათვის მისი
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პრაქტიკული გამოყენების დაახლოებით 50 მიმართულებაა ჩამოყალიბებული. ნაშრომში ასევე
გაანალიზებულია ფოტონიკის თავისებურებანი და განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.

ქისტაური ნ. პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკაში.
პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების სექტორის ძირითადი კომპონენტის
ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები. იგი მრავალი სახის პროგრამას აერთიანებს, რომლებიც ძირითადად
სამ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: სისტემური, გამოყენებითი და ინსტრუმენტული; განხილულია ე.წ.
„ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები“, რომლებიც “მესამე პლატფორმის“ საფუძველში დევს. საერთაშორისო
კვლევითი და კონსალტინგური კომპანია IDC (International Data Corporation)-ის მონაცემებით, 2016 წელს
მსოფლიოში „ღრუბლოვან მომსახურებებზე“ დანახარჯებმა 100 მლნ დოლარი შეადგინა; გამოყოფილია
რამდენიმე ფაქტორი, რომლებიც ხელს უწყობს „მესამე პლატფორმის“ ბაზაზე სწრაფი გადაწყვეტილებების
მიღებას; გაანალიზებულია პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობას თუ ბოლო
დრომდე ამ ბაზარზე ძირითადად ამერიკული კომპანიები ფუნქციონირებდნენ, დღეს მათ კონკურენციას
ჩინური და ინდური კომპანიები უწევენ და საკმაოდ წარმატებითაც;. განხილულია დღეისათვის ერთ-ერთი
ყველაზე აქტუალური პრობლემა - პროგრამული მეკობრეობა, რაც უზარმაზარ არამარტო ფინანსურ, არამედ
მორალურ ზიანს აყენებს პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირებული პროგრამების მწარმოებელ
კომპანიებს.

ჩხეიძე თ. დვალიშვილი ლ. ბიოტექნოლოგიების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენება ეკონომიკაში.
bioteqnologiis~ arsi da misi rogorc maRalი teqnologiis ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები.
ganviTarebis safuZvlebi და istoria, გამოყოფილი და დახასიათებულია ganviTarebis xuTi etapi;
შესწავლილია ბიოტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების სფეროები.

ხუსკივაძე მ., ნოზაძე ზ. ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება
ეკონომიკაში. inovaciuri teqnologiebis saerTaSoriso bazris arsi da Taviseburebebi.
saTanado statistikuri masalebis analizis safuZvelze masSi gaanalizebulia axali
teqnologiebis saerTaSoriso bazris Tanamedrove mdgomareoba, misi dinamika da struqtura,
geografiaSi momxdari cvlilebebi da gansazRvrulia misi ganviTarebis perspeqtivebi, romlis
ZiriTad mimarTulebebad miCneulia inovaciuri manqana-mowyobilobis, satransporto-
komunikaciuri da sainformacio teqnologiebis, mobiluri internetisa da robototeqnikis
bazris prioritetuli ganviTareba, agreTve licenziebisa da patentebis saerTaSoriso
gacvlis aqtivizacia.

34. ჯავახიშვილი, თოთლაძე ლ. ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო ბაზარი. inovaciuri
teqnologiebis saerTaSoriso bazris arsi da Taviseburebebi. saTanado statistikuri
masalebis analizis safuZvelze masSi gaanalizebulia axali teqnologiebis saerTaSoriso
bazris Tanamedrove mdgomareoba, misi dinamika da struqtura, geografiaSi momxdari
cvlilebebi da gansazRvrulia misi ganviTarebis perspeqtivebi, romlis ZiriTad
mimarTulebebad miCneulia inovaciuri manqana-mowyobilobis, satransporto-komunikaciuri da
sainformacio teqnologiebis, mobiluri internetisa da robototeqnikis bazris
prioritetuli ganviTareba, agreTve licenziebisa da patentebis saerTaSoriso gacvlis
aqtivizacia.

35. ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების ანუ ე. წ. „მწვანე“ ტექნოლოგიების არსი და მათი გამოყენების
სფეროები. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია მრეწველობაზე, ტრანსპორტზე, ენერგეტიკასა და
სოფლის მეურნეობაზე, როგორც გარემოს ყველაზე მეტად გამაჭუჭყიანებელ სფეროებზე. გაშუქებულია
ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების როლო ეკოლოგიურად ორიენტირებული ეკონომიკის ფორმირებასა
და მდგრადი განვითარების ტრაექტორიაზე გადასვლაში. გაანალიზებულია „მწვანე ტექნოლოგიების“
შექმნის, გადაცემის და ამ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის მექანიზმი. დახასიათებულია ტოპ-10
ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგია და ტოპ-10 ეკოლოგიურად სუფთა მწარმოებელი. განხილულია
ევროკავშირის ზოგიერთ წამყვან ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კორესა და ჩინეთში
სახელმწიფო პოლიტიკა ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების ფორმირებასა და დანერგვაში. ნაშრომში
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გაკეთებულია დასკვნა, რომ გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების, განსაკუთრებით სათბური ეფექტის
დაძლევის და ზოგადად პლანეტაზე ეკოლოგიური მდგომარეობის ნორმალიზების მიზნით ეკოლოგიურად
სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენება არის უალტერნატივო გზა და როგორც განვითარებულმა, ისე
განვითარებადმა ქვეყნებმა (მათ შორის საქართველომ) სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
სტარატეგიებისა და ეკოლოგიური პოლიტიკის ფორმირების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა
დაუთმოს ამ საკითხებს.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიისსათაური, დიგიტალური საი-
დენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/კრებულის
დასახელება და ნომერი/ტომი

გამოცემისად-
გილი, გა-
მომცემლობა

გვ.

1

Ramaz
Abesadze,
Vakhtang
Burduli

National, Regional and Supranational
Coordination of the Regional Innovation
Policy in the EU Countries.
DOI: 10.5604/01.3001.0012.1688
ISSN 2450-2146
online ISSN2451-1064

International Journal of New
Economics and Social Sciences
№ 1(7)2018.

Published by:
Międzynarodow
y Instyt-
utInnowacji Na-
ukaEdukacja-
Rozwój w Wars-
zawie, Polska

17-

2
Charaia
Vakhtang
Papava
Vladimer

Agflation and other Modifications of
Inflation (The Cases of Georgia and its
Neighboring Countries),
https://doi.org/10.1016/j.aasci.2018.04.007

Annals of Agrarian
Science/Issue 2/Vol. 16

თბილისი,
Elsevier

201-
204

3 ბერულავა გ. Migration and labor supply in Georgia: an
empirical study
DOI: 10.1007/s40822-018-0106-4

Eurasian Economic Review
(forthcoming)

Springer 19

4 ბერულავა გ.
გოგოხია თ.

Complementarities of Innovation
Strategies: Evidence from Transition
Economies
DOI:10.1007/978-3-319-67916-7_34
ISSN: 2364-5067
ISSN: 2364-5075 (electronic)

In: Bilgin M., Danis H., Demir
E., Can U. (eds) Eurasian Econ-
omic Perspectives. Eurasian
Studies in Business and Econo-
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Ismailov E.
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CA&C Press AB
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6 Papava V. Catching Up and Catch-Up Effect:
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სლოვაკეთ Ac-
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7 პაპავა ვ. ევრაზიული თუ ევროპული მომავალი
პოსტკომუნისტური საქართველოს
ეკონომიკური განვითარებისთვის და
ერთი სარტყელი ერთი გზის
ინიციატივა (ჩინურ ენაზე),ISSN 1006-
1568
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14

8 Папава В. О кризисе в экономической науке и
путях выхода из него.
p ISSN 2522-9311
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Экономика Украины
№ 10

უკრაინა, 20

9 სიგუა გ. Фундаментальні фактори функ-
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Вісник Дніпровського
університету
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інноваційних систем в Українах ЄС та
Грузії.
ISSN 2617-7722 (print).

Україна

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

Ramaz Abesadze, Vakhtang Burduli. National, Regional and Supranational Coordination of the Regional Innovation
Policy in the EU Countries.
statiaSi sistematizebuli da dasabuTebulia regionuli inovaciuri politikisa da misi

koordinaciis meqanizmebis (strategiebi da instrumentebi) formirebis sawyisi wაnamZRvrebi
erovnul, regionul da zeerovnul doneze upiratesad evrokavSiris qveynebSi. naCvenebia, rom
koordinaciis samive doneze gamoiyeneba samrewvelo da inovaciuri politikis koordinaciis
upiratesad erToblivi instrumentebi. dawvrilebiT gamokvleulia samrewvelo da inovaciuri
politikis koordinaciis erovnuli da regionuli doneebi safrangeTSi da da samxreT koreaSi
rogorc qveynebSi, romlebmac ganaxorcieles am politikebis koordinaciis meqanizmebis

warmatebuli reformireba. აseve sistemurad gamokvleulia regionuli samrewvelo da
inovaciuri politikis zeerovnuli koordinaciis evrokavSiris meqanizmebi.

Charaia Vakhtang, Papava Vladimer. Agflation and other Modifications of Inflation (The Cases of Georgia and its
Neighboring Countries).
სტატიაში გამოკვლეულია აგფლაციისა და ინფლაციის სხვა მოდიფიკაციების მაჩვენებლები საქართველოსა
და მისი მეზობელი ქვეყნების მაგალითზე. შედეგებმა ცხადყო, რომ ტრადიციული ინფლაციის მაჩვენებელს
არ ძალუძს ფასების ცვლილებით გამოწვეული პრობლემების სრული ასახვა, განსაკუთრებით, განვითარებად
და ღარიბ ქვეყნებში. შესაბამისად უნდა მოიძებნოს ახალი ინსტრუმენტები. სტატიაში შემოთავაზებულია
ფასების ცვლილებაზე მანფლაციის ინდექსის მეშვეობით დაკვირვების განხორციელება, რომელიც, თავის
მხრივ, შედგება აგფლაციის, კომუნალური გადასახდელებისა და ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯებისაგან.
ნაშრომმა აჩვენა რომ საუკეთესო შედეგის მასაღწევად ინფლაციის მაჩვენებელთან ერთად მანფლაციის
ინსტრუმენტის გამოყენების კომბინაცია იძლევა უფრო ნათელი სურათის მიღების შესაძლებლობას. უფრო
მეტიც ეს მაჩვენებლები არათუ გამორიცხავს, არამედ ავსებს ერთმანეთს.
ბერულავა გ. Migration and labor supply in Georgia: an empirical study.
წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია საქართველოში მიგრაციას და შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების
შრომის ბაზარზე მოქმედებას შორის ურთიერთკავშირი. ქართული ოჯახების კვლევის საფუძველზე
შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში შედარებით შეუსწავლელ საკითხებზე. ჩვენ
გამოვიყენეთ ინსტრუმენტული ცვლადების მეთოდიკა მიზეზშედეგობრივი კავშირის დასადგენად მიგრაციას
და შრომის მიწოდებას შორის საქართველოში. კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ საერთაშორისო მიგრაცია
მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების გადაწყვეტილებებს შრომის ბაზარზე
მონაწილეობის შესახებ და ეს გადაწყვეტილებები არსებითად განსხვავდება სქესის და დასახლების ტიპის
მიხედვით.
ბერულავა გ. გოგოხია თ. Complementarities of Innovation Strategies: Evidence from Transition Economies.

წარმოდგენილ სტატიაში განხორციელებული არის გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში მოქმედი
ფირმების ინოვაციურ სტრატეგიებს შორის კომპლემენტარობის გამოკვლევა.

კერძოდ, BEEPS-ის V რაუნდისმონაცემების ბაზისსაფუძველზე, ჩვენგამოძიებულიგვაქვს
სხვადასხვატიპისინოვაციებს (პროდუქტულ, პროცესულ და არატექნოლოგიურ (მარკეტინგულ და/ან
ორგანიზაციულ) ინოვაციებს)შორისშესაძლო კომპლემენტარობის არსებობაფირმისმწარმოებლურობაზე
მათიგავლენის ჭრილში.

კვლევამ გამოავლინა კომპლემენტარობის არსებობა ინოვაციების შემდეგ ორ კომბინაციას შორის:
1. პროდუქტულ და პროცესულ ინოვაციებს შორის;
2. პროცესულ და არატექნოლოგიურ ინოვაციებს შორის.

ამასთან ერთად, კვლევის შედეგებმა გვიჩვენეს, რომ ინოვაციათა მხოლოდ იმკომბინაციებს,
რომლებიცითვალისცინებენყველატიპის ინოვაციასდა/ანპროცესულიდაარა-
ტექნოლოგიურიინოვაციებისკომბინაციებს,
აქვთდადებითიდასტატისტიკურადმნიშვნელოვანიგავლენაფირმისმწარმოებლურობაზე.

სტატიაში, ჩვენ გავითვალისწინეთ სხვადასხვა ტიპის ინოვაციური დანახარჯების (შიდა ცოდნის
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წარმოქმნისა და გარე ცოდნის შეძენის აქტივობების) ერთდროულად რეალიზაცია და განვახორციელეთ
სხვადასხვა ტიპის ინოვაციებზე მათი ერთობლივი ეფექტის შეფასება.

კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ შიდა სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო
სამუშაოების (R&D) სტრატეგიის განხორციელება სტიმულირებას აძლევს არა მარტო ტექნოლოგიურ, არამედ
არატექნოლოგიურ ინოვაციებზე ორიენტირებულ საქმიანობას.

ამავე დროს, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ გარე ცოდნის შეძენის სტრატეგია ინოვაციურ შედეგებზე
პოზიტიურ და სტატისტიკურად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფირმის
სხვადასხვა ტიპის ინოვაციების კომბინაცია არატექნოლოგიურ სიახლეებს მოიცავს.
პაპავა ვლ. ისმაილოვი ე. Caucasian Tandem and the Belt and Road Initiative.
სტატიაში გაანალიზებული „კავკასიური ტანდემის“, ანუ საქართველოს და აზერბაიჯანის ერთობლივი როლი
და პერსპექტივები ერთი სარტყელი ერთი გზის ჩინური ინიციატივის კონტექსტში.
პაპავა ვლ. Catching Up and Catch-Up Effect: Economic Growth in Post-Communist Europe (Lessons from the
European Union and the Eastern Partnership States).
სტატიაში გაანალიზებულია პოსტკომუნისტური ევროპისთვის დამახასიათებელი ეკონომიკური ზრდა.
განხილულია, როგორც ევროკავშირის, ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოთა გამოცდილება.
გამოყენებულია მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვის ავტორისეული მეთოდი.
პაპავა ვლ. ევრაზიული თუ ევროპული მომავალი პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკური
განვითარებისთვის და ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივა (ჩინურ ენაზე).
სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის გათვალისწინებითაც
საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანებას უფრო მეტი სიკეთის მოტანა შეუძლია, ვიდრე ევრაზიულ
ეკონომიკურ კავშირთან მიერთებას. ამ პოზიციის სასარგებლოდ მეტყველებს საქართველოს ევროკავშირთან
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაც.
პაპავა ვლ. О кризисе в экономической науке и путях выхода из него.
სტატიაში შესწავლილია ეკონომიკურ მეცნიერებაში არსებული კრიზის უმთავრესი მიზეზები,
გაანალიზებულია მისი ფორმირების ისტორიული და თანამედროვე მაგალითები. განხილულია ამ კრიზისის
დაძლევის ზოგიერთი გზა.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

აბესაძე რ.
MODERN TREND OF ECONOMIC DEVELOPMENT
р ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

თბ., 2018. თსუ პაატა გუგუშვილ-
ის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

აბესაძე რ.
Global Economic Safety
E ISSN 2587 – 4691

თბ., 2018. თსუ პაატა გუგუშვილ-
ის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

აბესაძე რ.
თ გლობალიზაცია და მისი გავლენა ეროვნულ

ეკონომიკაზე

ISBN 978-9941-13-764-8

26-27 ოქტომბერი, 2018 თსუ

აბესაძე რ. ISBN 978-617-645288
1SBN 978-617-645-289-8 (Т. 1

Днепр (Украина), 19–20 апреля
2018 года

არევაძე ნ.
ბიბილაშვილი ნ.

nanoteqnologiebis ganviTarebis
Taviseburebebi
globalizaciis pirobebSi

2018 თბ,. თსუ პ.გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ასათიანი რ.
საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკისა და
ახალი ნეოკლასიკური სინთეზის

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი
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ურთიერთკავშირი

ბერულავა გ.
ეკონომიკური ზრდის ინოვაციური და
ინსტიტუციური წინაპირობების შესახებ.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ბერულავა გ. მიგრაცია და შრომის ბაზარი საქართველოში
სტუ, 13-14 ოქტომბერი,
თბილისი

ბერულავა გ.
ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში საბაზრო
ინსტიტუტების როლის შესახებ

ევროპის უნივერსიტეტი,
თბილისი, 2018

ბრეგვაძე გ.

რობოტოტექნიკის წარმოშობა-განვითარების
ძირითადი ეტაპები და
უახლესი პერსპექტივები

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ბურდული ვ. Современные тенденции развития целей и задач
государственной инновационной политики

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დავლაშერიძე ნ.

„ჭკვიანი  ქალაქები“ როგორც  სოციალური
ინოვაციების  ერთ-ერთი  ძირითადი  მიმართ-
ულება.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დავლაშერიძე ნ.
ინოვაციური  ფაქტორის გავლენა  ქვეყნის
ეკონომიკურ  უსაფრთხოებაზე.

28 დეკემბერი, თბ., 2018 თსუ პ.
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის
ინსტიტუტი

დათუნაშვილი ლ.

სოფლის მეურნეობის განვითარების
თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიო
ეკონომიკაში.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დათუნაშვილი ლ.
bioteqnologiebis gamoyeneba soflis
meurneobis mdgradi ganviTarebisaTvis

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დვალიშვილი ლ.
სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის
თანამედროვე ტენდენციები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დვალიშვილი ლ.
ეკოლოგიური და სასურსათო უსაფრთხოების
პრობლემები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

თეთრაული ც.
კრიპტოვალუტის ზოგიერთი საკითხი
ინოვაციური ეკონომიკის პირობებში.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

თეთრაული ც.
ეკონომიკური უსაფრთხოების ძირითადი
პრობლემები

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

თოთლაძე ლ.
ტრანზაქციები უძრავ საცხოვრებელ ქონებაზე,
როგორც წინმსწრები ეკონომიკური
ინდიკატორი

I ეროვნული სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი, 14
სექტემბერი, 2018 წელი

თოთლაძე ლ.
ხუსკივაძე მ.

DETERMINANTS OF HOUSE PRICES: THEORETICAL
MODEL AND EMPIRICAL RESULTS 2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის

სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

კაკულია ე.
mcire biznesis ganviTarebis
Tanamedrove tendenciebi ganviTarebul

qveynebSi.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

კაკულია ე.

mcire biznesi, rogorc ekonomikuri

უსაფრთხოების განვითარების
strategiuli resursi

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

კვარაცხელია მ. სიღარიბე და დასაქმების პრობლემები 2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის



34

საქართველოში. სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

კვარაცხელია მ. ინოვაციური პოლიტიკა საქართველოში.
თსუ, თბილისი, 2018.

კურატაშვილი ა.

ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПРАВ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ –
НЕОБХОДИМАЯ НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОВЫ-
ШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКО-
НОМИКИ

Киев, Украина

4-5 октября 2018 года.

კურატაშვილი ქ. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ГОСУДАРСТВЕ

Тбилиси.
01.11.2018–28.12.2018

კვარაცხელია მ.
სიღარიბის თეორიულ-მეთოდოლოგიური
საკითხები.

ევროპის უნივერსიტეტი.
თბილისი 2018.

ლაზარაშვილი თეა
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური
განვითარების მაპროვოცირებელი ფაქტორები.

ევროპის უნივერსიტეტი.
თბილისი 2018.

მელაშვილი მ.
მსოფლიოში საუკეთესო საგანმანათლებლო
სისტემები და მათი განვითარების
თანამედროვე ტენდენციები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

მელაშვილი მ.
ეკონომიკური უსაფრთხოების
ინფორმაციული ფაქტორები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

პაპავა ვ.
თაფლაძე თ.

რატომ არ არის ინფორმაცია წარმოების
ფაქტორი?

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

პაპავა ვ. ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი
პარადიგმის ძიება

14 სექტემბერი, თბილისი,
ევროპის უნივერსიტეტი

პაპავა ვ. ”საქართველოს ეკონომიკური მოდელი:
„სამომხმარებლო პარადოქსი“ და
”ტურისტული ხაფანგი”

26-27 ოქტომბერი,
თბილისი, თსუ

ქავთარაძე თ. mevenaxeobis ganviTarebis Tanamedrove
tendenciebi

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ქავთარაძე თ. sasursaTo usafrTxoebis problemebi
saqarTveloSi.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.

ტურიზმის განვითარების თანამედროვე
ტენდენციები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვი-
ლისსახ. ეკონომიკისინსტიტუტი

ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.

ეკონომიკური უსაფრთხოება ტურიზმის
განვითარებაში

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვი-
ლისსახ. ეკონომიკისინსტიტუტი

ქველაძე ქ.
ჩხეიძე თ.

ეკოლოგიური კატასტროფების პრევენციისა-
თვის.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვი-
ლისსახ. ეკონომიკისინსტიტუტი

ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.

პროგრამული უზრუნველყოფის
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.

ეკონომიკური უსაფრთხოება და მასზე
მოქმედი ფაქტორები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ცუცქირიძე მ. ბიზნესის განვითარების ტენდენციები და
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების
საკითხები

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ცუცქირიძე მ. ბიზნესის უსაფრთხოების და ტექნოლოგიური
განვითარების გლობალური ასპექტები

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1
აბესაძე რამაზი,
ბურდული ვახტანგი

Problems of Management of the National
Innovation System Formation of Georgia. ISBN
978-966-926-228-8

19-20 квiтня 2018 р. КНЕУ.

2
აბესაძე რამაზი,
ბურდული ვახტანგი

Problems of Management of the National
Innovation System Formation of Georgia. ISBN
978-966-926-228-8

19-20 квiтня 2018. КНЕУ.

3

აბესაძე რამაზი,
ბურდული ვახტანგი,
ლაზარაშვილი თეა

Необходимость выправления деформи-
рованной отраслевой структуры на-
циональной экономики Грузии как главный
императив ее развития.
УДК 339.9(06); ББК 65.5я431

Dnipro, March 22-23, 2018.

4
ბურდული ვახტანგი,
აბესაძე რამაზი

Проблемы формирования региональной
инновационной политики.
ISBN 978-966-136-444-7

„Одес Київ. – Видавництво",
жовтня 2018

5
ბურდული ვახტანგი,
აბესაძე რამაზი

Исходные предпосылки формирования
региональной инновационной полит-
ики.УДК 316/352

Маріуполь, 2018

6
ბურდული ვახტანგი Основные цели государственной

инновационной политики.
ISBN 978-617-645-292-8

Дніпро, Видавець Біла , 2018

7 თეა ლაზარაშვილი საქართველოს ეროვნული ინოვაციური
სისტემა და მსოფლიო გამოცდილება.

6-8 ივლისი, 2018, ათენი,
საბერძნეთი

8 ბერულავა გიორგი
(თანაავტ.)

A Theoretical Review of the Links between
Social Capital, Innovation and Firms
Performance

ISCBE’18, South East European
University
ტეტოვო, მაკედონია, 2018

9 თოთლაძე ლია სპრედი, როგორც ეკონომიკური
ინდიკატორი გარდამავალი ეკონომიკის
ქვეყნებისათვის: საქართველოს მაგა-
ლითზე.

6-8 ივლისი, 2018., ათენი,
საბერძნეთი

10 კვარაცხელია მურმანი ECONOMIC FREEDOM INDEX IN GEORGIA. DEVELOPMENT 2018.
Daugavpils universitates.

11 სიგუა გიორგი
(თანაავტ.)

Система индикаторов финансовой
безопасности как инструмент раннего
распознавания приближения экономического
кризиса.
ISBN 978-966-136-593-2

Одеса, Україна, 2018.

12 სიგუა გიორგი
(თანაავტ.)

Условия функционирования и развития
национальных инновационных системв стран-
ах Евросоюза, в Грузии и Украине.ISBN 978-
966-136-618-2

Киев, Украина,  2018.

13 კურატაშვილი ა.

ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПРАВ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ –
НЕОБХОДИМАЯ НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОВЫ-
ШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКО-
НОМИКИ

Киев, Украина

4-5 октября 2018 года.

14 კურატაშვილი ა.
ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ЗАПРЕТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

г. Полтава, Украина
25-26 октября 2018 года
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АЗАРТНЫХ «ИГР» В ГОСУДАРСТВЕ – КАК
КРИМИНАЛЬНОГО БИЗНЕСА И КАК

15 კურატაშვილი ა.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБ-НОСТИ ЭКОНОМИКИ
И ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАРОДА

4-5 октября 2018 года.
Киев, Украина

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

sxva samuSaoebi:

I. გამოიცა:
1. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალ (რომელიც

ინდექსირებულია ERIH OLUS-ში) „ეკონომისტის“  4 ნომერი;
2. `თსუ paata guguSvilis სახელობის ekonomikis institutis samecniero

Sromebis krebuli~, t. XI;

3. prof. giorgi papavas dabadebidan 95-e wlisTavisadmi miZRvnili

saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebis krebuli `eko-
nomikisa da ekonomikuri mecnierebis ganviTarebis Tanamedrove tend-
enciebi~, 2018.

II. ინსტიტუტში 2018 წელს სულ გამოიცა 115 ნაშრომი (4 დიგიტალური საიდენ-

ტიფიკაციო კოდით DOI, დანარჩენი ISSN ან ISBN ოდით), მათ შორის:
1. კოლექტიური მონოგრაფია საზღვარგარეთ (1 თავი) _ 1;
2. წიგნი _ 2;
3. სახელმძღვანელო _ 2;
4. სტატიები იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში _ 4;
5. სტატიები ჟურნალებსა და სამეცნიერო შრომათა კრებულებში _ 44

5.1. საქართველოში _ 40

5.2. საზღვარგარეთ _ 4

6. სტატიები საერთაშორისო კონფერენციათა კრებულებში _ 59

6.1. საქართველოში _ 44

6.2. საზღვარგარეთ _ 15

7. სტატიები ეროვნულ კონფერენციათა კრებულებში _ 3
III. ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა:

1. prof. giorgi papavas dabadebidan 95-e wlisTavisadmi miZRvnili

saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebis krebuli `eko-
nomikisa da ekonomikuri mecnierebis ganviTarebis Tanamedrove tend-
enciebi~, 2018;

2. უნივერსიტეტის დაარსებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „ეკონომიკური
უსაფრთხოების გლობალური და ეროვნული პრობლემები“;
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3. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ სექციასა და
ევროპის უნივერსიტეტთან ერთად ჩატარდა პირველი ეროვნული
კონფერენცია თემაზე _ „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი
პარადიგმების ძიება“, 2018;

4. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან ერთად ჩატარდა
აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, ემდ, პროფესორ ლეო ჩიქავას 90-ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა (მომხსენებელი ემდ, პროფ.
რამაზ აბესაძე);

5. ინსტიტუტთან არსებული სადისკუსიო დარბაზის სხდომა, რომელზედაც
მოსმენილი იქნა სამეცნიერო მოხსენება _ „ეკონომიკური განვითარება და
ეკონომიკური რეგრესი“ (მომხსენებელი ემდ, პროფ. რამაზ აბესაძე);

6. ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომები, რომელზედაც მოსმენილი იქნა
5 სამეცნიერო მოხსენება.

IV. ინსტიტუტის ინიციატივით უნივერსიტეტში ეკონომიკური მეცნიერების დარგში
დაარსდა პაატა გუგუშვილის სახელობის პრემია.

V. გაძლიერდა ჟურნალ „ეკონომიკის“ სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭო უცხოელი
წევრებით, მათ შორის არის გამოჩენილი მეცნიერ-ეკონომისტი, გაეროს უფროსი
მრჩეველი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი _ ჯეფრი საქსი.

VI. gamoqveynda 30-ze meti sagazeTo statia da interviu, ასევე გადაიცა
არაერთი სატელევიზიო ინტერვიუ.

VII. 2018 წელს რუსთაველის ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა
ერთმა მეცნიერ თანამშრომელმა.

VIII. გრძელდება მუშაობა „დიდი ქართული ეკონომიკური ენციკლოპედიის
გამოსაცემად“.

IX. institutis gamomcemlobis mier gamoica 2 krebuli, Jurnalis 4

nomeri.
X. გაძლიერდა საერთაშორისო ურთიერთობები საზღვარგარეთის სამეცნიერო

ცენტრებთან, კერძოდ: კოლუმბიის, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის
ეკონომიკის ინსტიტუტთან, აზერბაიჯანის  მეცნიერებათა აკადემიის
ეკონომიკის ინსტიტუტთან  და სხვ.

XI. ინსტიტუტის თანამშრომლები არიან არაერთი საერთაშორისო  სამეცნიერო
ჟურნალისა და შრომათა კრებულების  სარედაქციო კოლეგიის წევრები,
სადისერტაციო და სამაგისტრო ნაშრომთა რეცენზენტები და სხვ.

თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის
ინსტიტუტის დირექტორი, ემდ, პროფ. რ. აბესაძე


