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I. ნაშრომის საერთო დახასიათება 
 

 

თემის აქტუალობა. მსოფლიოში მიმდინარე მეცნიერულ-

ტექნოლოგიური პროგრესი და სხვადასხვა სფეროში მოქმედი 

ორგანიზაციების მიერ ინოვაციებზე აქცენტირება პირდაპირ 

კავშირშია ქართული პროდუქციისა და მომსახურების  კონკუ-

რენტუნარიანობასთან, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო 

ბაზარზე. იმისათვის, რომ ქართული ნაწარმი შესაბამისი მომზა-

დებით შეხვდეს ეკონომიკის თანამედროვე გამოწვევებს, საჭი-

როა მენეჯმენტის ეფექტიანობის გაზრდისათვის აუცილებელი 

თანამედროვე ინოვაციური კანონზომიერებების კომპლექსური 

შესწავლა და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისა და წარ-

მატებული კომპანიების გამოცდილების მუდმივი კვლევა, რის 

საფუძველზეც აღნიშნული მიმართულებით უნდა მოხდეს 

პრაქტიკული ღირებულების მქონე კონკრეტული რეკომენ-

დაციების შემუშავება.  

ინოვაციური პოლიტიკის ფორმირება და შემდგომ მისი 

წარმატებული მართვა ნებისმიერი ორგანიზაციის მენეჯმენ-

ტისათვის მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ინოვაციური მენეჯმენტის 

უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი კონკურენტუნა-

რიანობის არეალი ძალზედ მასშტაბურია და არ შემოიფარგლება 

რომელიმე კონკრეტული დარგით. ანუ, მენეჯერი, რომელიც 

თავის ორგანიზაციაში წარმატებულად ავითარებს ინოვაციურ 

პროცესებს შესაძლოა იქცეს მსოფლიო ყურადღების ცენტრში, 

ვინაიდან იმ პირობებში, როცა კაცობრიობის წინაშე მრავალი 

მნიშვნელოვანი გამოწვევა დგას, თითოეული ინოვაციური 

იდეის განხორციელებას ადამიანები იმედით ელოდებიან. აღსა-

ნიშნავია, რომ ამა თუ იმ გლობალური მასშტაბის ინოვაციის 



4 
 

შემუშავებას წინ უსწრებს ადამიანთა დაუღალავი შრომა და 

შესაბამისი ხელმძღვანელი პირების რუდუნებით აღსავსე მმარ-

თველობითი პროცესი. სწორედ, აღნიშნული გარემოება აქცევს 

ინოვაციურ მენეჯმენტს თემად, რომელიც საინტერესოა არამარ-

ტო ეკონომისტებისათვის, არამედ სხვა სფეროში მოღვაწე ადა-

მიანთათვისაც. იგი სულ უფრო პოპულარული ხდება თანამედ-

როვე მსოფლიოში. ინოვაცია გვესმის ყველგან, სადაც მიმდინა-

რეობს შემოქმედებითი საქმიანობა. ინოვაციებზე ბევრს წერენ 

სამეცნიერო და ტექნიკურ ლიტერატურაში, განსაკუთრებით 

სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვე უნდა ითქვას, 

რომ ცივილიზებულ სამყაროს სიახლეებისადმი ინტერესი ჰქონ-

და, აქვს და მომავალშიც ექნება, საქართველო კი ყოველთვის იყო 

და იქნება თანამედროვე ცივილიზაციის ნაწილი. ჯერ კიდევ 

1862 წელს ილია ჭავჭავაძე სტატიაში - „საქართველოს მოამ-

ბეზედ“ (1862 წ.)  აღნიშნავს: „ყოველი კაცი, რომელსაც კი თვა-

ლებზედ ჩამოფარებული არა აქვს რა, ხედავს, რომ ცხოვრება რაც 

გუშინ იყო, ის დღეს აღარ არის, რომ იგი იცვლება, მიდის წინ და 

მოაქვს განახლება ყოველისფერისა“.   

ინოვაციებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის კვლევები 

ტარდება მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანი-

ზაციების მიერ, რომელთა რეიტინგებშიც საქართველო საკმაოდ 

ჩამორჩება თანამედროვე ქვეყნებს და აღნიშნული გარემოების 

გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ, ქვეყანაში ამ მიმარ-

თულებით სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების ნაკლებობა. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2017-2018 წლების გლობა-

ლური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის მიხედვით ინოვაცი-

ების შექმნის უნარით საქართველო 137 ქვეყნიდან 99-ე ადგილ-

ზეა, ტექნოლოგიური მზადყოფნით 70-ე, ხოლო ინოვაციური 

კვლევების დაფინანსების ფაქტორული სუბინდექსით 122-ე 
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ადგილზე. კორნელის უნივერსიტეტისა და მსოფლიოს ბიზნესის 

სკოლის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად გლობალური 

ინოვაციის ინდექსით (GII) 2018 წელს მსოფლიოს 128 მონაწილე 

ქვეყანას შორის საქართველო 59-ე პოზიციას იკავებს.  საქართვე-

ლო საერთოდ არ მოხვდა Bloomberg-ის კვლევის შედეგად გამოვ-

ლენილ 50 ყველაზე ინოვაციური ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში. 

Innovation Cities™ Index 2018-ის რეიტინგში ჩვენი ქვეყნის 

დედაქალაქი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 500 ქალაქს შორის 

ინოვაციურობის თვალსაზრისით 418-ე ადგილზეა.  

ინოვაციური მენეჯმენტის ეფექტიანობასთან დაკავში-

რებული საკითხებისა და პრობლემების შესწავლას უცხოელ 

მეცნიერთა მრავალი კვლევა ეძღვნება, კერძოდ, აღნიშნულ 

საკითხს იკვლევდნენ და იკვლევენ ჰ. ბარნეტი, ი. შუმპეტერი, პ. 

დრუკერი, ბ. სახტო, დ. ჯონსონი, ბ.გოდინი, ჰ. ნოვოტნი, კ. დანი-

ელსონი, ჯ. ტიდი, ჯ. ბესანტი ჯ. ბაუმგარტნერი და მრავალი 

სხვა. ბოლო პერიოდში ინოვაციების თემატიკისადმი მზარდი 

ყურადღებით გამოირჩევა ქართველი მეცნიერებიც, მათ შორის 

ო. შატბერაშვილი, ვ. პაპავა, ლ. ქოქიაური ე. ბარათაშვილი, რ. 

აბესაძე,  ა. აბრალავა, თ. ვერულავა,  ბ. გეჩბაია, ნ. მახარაძე და 

სხვები. ასევე, როგორც აღინიშნა საკითხის ირგვლივ გარკვეული 

ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია სხვადასხვა 

ორგანიზაციისა და კვლევითი ცენტრების ცალკეულ 

ანგარიშებშიც. 

მეცნიერული შრომების სიმრავლის მიუხედავად, ეროვ-

ნულ ეკონომიკურ ლიტერატურაში ნაკლებია სამეცნიერო კვლე-

ვები, რომლებიც კომპლექსურად განიხილავენ ინოვაციური 

მენეჯმენტის ჩამოყალიბებასა და ამ კუთხით არსებულ 

თანამედროვე მდგომარეობას საქართველოს რეალობაში, რისი 
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უმთავრესი მიზეზიც გახლავთ ჯერ საბჭოთა კავშირის 70 წლი-

ანი მმართველობა, როცა პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო 

მენეჯერულ საქმიანობაში ინოვაციური მიდგომების შესახებ 

გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება და გაჟღერება, 

ხოლო შემდგომში, 90-იან წლებში ის  მძიმე სოციალურ-ეკონო-

მიკური ვითარება, რომლის წინაშეც აღმოჩნდა სამეცნიერო 

საზოგადოება. შესაბამისად, საქართველოში მხოლოდ მიმდი-

ნარე საუკუნის დასაწყისში ჩნდება ფუნდამენტური კვლევები 

ინოვაციებისა და მენჯმენტის ურთიერთკავშირზე.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩვენ 

შევეცადეთ საკითხის შესწავლის მხრივ გარკვეული წვლილი 

შეგვეტანა არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში, შევის-

წავლეთ საქართველოში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითა-

რების კუთხით დღეს არსებული მდგომარეობა, გამოვკვეთეთ ამ 

მიმართულებით არსებული კონკრეტული პრობლემები და მათი 

მოგვარების შესაძლებლობები.  

კვლევის მიზნები და ამოცანები. კვლევის მთავარ მიზანს 

წარმოადგენს, განისაზღვროს ინოვაციური პროცესების მასტი-

მულირებელი ეფექტი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებასა 

და ადგილობრივი ორგანიზაციების მენეჯმენტის ხარისხის 

გაუმჯობესებაში, მოხდეს ინოვაციური მენეჯმენტის ძირითადი 

პრინციპების განხორციელების წინააღმდეგობათა ანალიზი და 

მათი დაძლევის გზების დადგენა. აღნიშნულის საფუძველზე 

გამოვლინდეს ქვეყანაში ინოვაციური მენეჯმენტის ფორმირების 

პერსპექტივები და შემუშავდეს მისი განვითარებისათვის 

საჭირო პრაქტიკულ-მეთოდური რეკომენდაციები.  

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე ნაშრომში გამოიკვეთა 

შემდეგი ძირითადი ამოცანები: 
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• ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ინოვაციური აქტი-

ვობების ზრდის აუცილებლობის მეცნიერული და პრაქტიკული 

მნიშვნელობის განსაზღვრა;  

• თანამედროვე ინოვაციური მენეჯმენტის ტიპებისა და 

მათი ძირითადი თავისებურებების განხილვა; 

• საქართველოს პირობებში,  ინოვაციური პროცესების 

მეცნიერული ანალიზის და მისი ფუნდამენტური საფუძვლების 

გამოვლენა.  ინოვაციური მენეჯმენტის, როგორც ეკონომიკური 

ზრდის და ეფექტიანი წარმოების უზრუნველმყოფი ფაქტორის 

შეფასება; 

• სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციების ერთიან 

ინოვაციურ სისტემაში ინტეგრაციის მიზანშეწონილობის გამოკ-

ვეთა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის ძირი-

თადი დარგების ინოვაციურ განვითარებას;  

• საერთაშორისო ბიზნესზე ინოვაციების გავლენის განხი-

ლვა და ბიზნესში ინოვაციური პროცესების განხორციელების, 

როგორც კონკურენტუნარიანი უპირატესობის მოპოვების გან-

მსაზღვრელი აუცილებელი ფაქტორის დასაბუთება;  

• ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციების 

გამოვლენა, როგორც მსოფლიო, ასევე ქართულ ბაზარზე. ინოვა-

ციების, როგორც ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიის უმ-

თავრესი ინსტრუმენტის მნიშვნელობის გამოვლენა; 

• საქართველოში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების 

ხელშემწყობი მექანიზმებისა და აქტივობების განხილვა; 

• ინოვაციური მენეჯმენტის, როგორც მდგრადი განვითა-

რებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორის გან-

ხილვა და მათ შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირის არსებობის 

აუცილებლობის დასაბუთება; 
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• ქართველ მომხმარებელთა  და მენეჯერთა მიერ ინოვა-

ციური პროდუქციისა თუ მომსახურებისადმი დამოკიდებუ-

ლების კვლევა და მათი ქცევის თავისებურებების გამოვლენა; 

• ჩატარებული კვლევების საფუძველზე საქართველოში 

ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციების გამოვ-

ლენა; 

• თანამედროვე ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქცი-

ონირების პირობებში, საქართველოში არსებული საერთო სოცი-

ალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციის ფონზე 

მენეჯმენტის სფეროში ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ ურთიერ-

თობათა განვითარების პროცესის და მისი სრულყოფის ინოვა-

ციური ასპექტების შესწავლა და ქართული ორგანიზაციებისათ-

ვის შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. 

კვლევის ობიექტი. ინოვაციური მენეჯმენტი, როგორც 

უნიკალური მახასიათებლების მქონე, თანამედროვე ცოდნაზე 

დაფუძნებული მმართველობითი საქმიანობა. 

კვლევის საგანი. საქართველოში არსებულ კერძო და 

სახელმწიფო ორგანიზაციებში ინოვაციური მენეჯმენტის ფორ-

მირების პროცესის ოპტიმიზაციის ძირითადი თავისებურებები. 

სამეცნიერო სიახლე. ნაშრომის მეცნიერული სიახლე 

მდგომარეობს შემდეგში: 

• შეფასებულია ინოვაციური მენეჯმენტის თეორიული 

ასპექტები და სხვადასხვა კვლევებისა და სტატისტიკური მონა-

ცემების ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილია აღნიშნულ 

სფეროში არსებული ტენდენციები; 

• დასაბუთებულია საქართველოში მოქმედი ორგანიზაცი-

ების მმართველობით საქმიანობაში ინოვაციური მიდგომების 

გამოყენების აუცილებლობა;  
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• გაანალიზებულია ინოვაციური პოლიტიკის სტრატ-

ეგიის მნიშვნელობა, როგორც ცალკეული ორგანიზაციის, ასევე 

ქვეყნისათვის; 

• შესწავლილია საქართველოში არსებული ინოვაციური 

საქმიანობის ხელშემწყობი მექანიზმები და აქტივობები, რომ-

ლებიც პირდაპირ თუ ირიბად ხელს უწყობენ ქვეყანაში ინოვა-

ციური პროცესების განვითარებას;   

• დადგენილია ინოვაციური მენეჯმენტისა და მდგრადი 

განვითარების მჭიდრო ურთიერთკავშირი; 

• ჩატარებული კვლევის საფუძველზე გამოკვეთილია ქარ-

თველი  მომხმარებლების მიერ ინოვაციური პროდუქციისა თუ 

მომსახურებით სარგებლობისა და დაინტერესების თავისე-

ბურებები; 

• გამოვლენილია საქართველოში მოქმედი ორგანი-

ზაციების მენეჯერთა მიერ, მმართველობით საქმიანობაში 

ინოვაციური მიდგომების გამოყენებასთან დაკავშირებული 

სხვადასხვა ასპექტები; 

• შემუშავებულია მენეჯმენტის უნივერსალური მოდელი, 

რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში არსებულ 

ორგანიზაციებში ინოვაციური პროცესების დანერგვასა და გან-

ვითარებას; 

• თეორიული მასალებისა და პრაქტიკული კვლევების 

საფუძველზე ჩამოყალიბებულია საქართველოში ინოვაციური 

მენეჯმენტის განვითარებისათვის აუცილებელი ძირითადი 

რეკომენდაციები; 

კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

შემოთავაზებული წინადადებები და რეკომენდაციები ხელს 

უწყობენ ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარებასა და 

სტიმულირებას საქართველოში. ეს ყოველივე გაზრდის 
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ადგილობრივი ორგანიზაციების საქმიანობის ხარისხს, 

დაეხმარება მათ კონკურენტული უპირატესობის მიღწევასა და 

გრძელვადიანი წარმატების მოპოვებაში. კვლევის შედეგები 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც ადგილობრივი 

კომერციული და არაკომერციელი ორგანიზაციების 

ხელმძღვანელების, ასევე ეკონომიკის, ბიზნესისა თუ 

მენეჯმენტის სფეროში მოღვაწე მეცნიერებისა და მკვლევარების 

მიერ. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდური საფუძველი. კვლევის 

თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს ქართველ და უცხოელ 

მკვლევართა ნაშრომები, ჟურნალები, საკუთარი კვლევები, 

ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევის 

შედეგები და ინტერნეტ რესურსები. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს, რო-

გორც ზოგად სამეცნიერო, ასევე ეკონომიკური კვლევის მეთო-

დები, კერძოდ: ფუნქციონალური ანალიზისა და სინთეზის, 

სისტემური და ლოგიკური მიდგომების, დაჯგუფების, შედა-

რების, შეფასებისა და სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები. ნაშ-

რომში ასევე, გამოყენებულია რაოდენობრივი კვლევის მეთო-

დები, რომელთა ფარგლებშიც გამოიკითხა, როგორც საქარ-

თველოს მოქალაქეები, ასევე სხვადასხვა სფეროში მოქმედი 

ორგანიზაციების ხელმძღვანელებიც.  

ნაშრომის აპრობაცია. სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი 

დებულებები ასახულია ავტორის მიერ გამოქვეყნებულ სამეც-

ნიერო სტატიებში. დისერტაციასთან დაკავშირებული საკით-

ხები წარმოდგენილი იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-

რენციების მასალებში, საერთაშორისო რეფერირებად და 

რეცენზირებად ჟურნალებში.  
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დისერტაციის სტრუქტურული და ენობრივი გამართულობა. 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 158  ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება 

შესავლის, სამი თავისა და ცხრა ქვეთავისგან. თემას თან ერთვის დასკვნა, 

გამოყენებული ლიტერატურის სია და დანართები. 

კვლევის მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე წარმოდ-

გენილია ნაშრომის შემდეგი სტრუქტურა: 

 

შესავალი  

 

თავი  I.    ინოვიციური მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები და თანამედროვე გამოწვევები 

1.1.ინოვაციური მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური  

საფუძვლები;  

1.2.ინოვაციები, როგორც მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქვეყნის 

ეკონომიკის განვითარებისათვის;   

1.3.ინოვაციური მენეჯმენტის თანამედროვე ტენდენციები და 

გამოწვევები. 

 

თავი II. ორგანიზაციის ინოვაციური პოლიტიკა და მისი მართვის 

თანამედროვე მიდგომები 

2.1.ორგანიზაციის ინოვაციური პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები; 

2.2.ინოვაციური საქმიანობის დაფინანსება, რისკები და 

თავისებურებები; 

2.3.თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური (ინოვაციური) 

კომპანიების ძირითადი მახასიათებლები და კონკურენტული 

უპირატესობები.  

 

თავი III. ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების ძირითადი 

თავისებურებები და პერსპექტივები საქართველოში 

3.1.ინოვაციური საქმიანობის ხელშეწყობის ძირითადი მექანიზმები 

საქართველოში; 

3.2.მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციური მენეჯმენტის საერთო 

კონცეფტები; 



12 
 

3.3.ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში.  

 

დასკვნები და წინადადებები 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

დანართები 
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II. ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 
 

ნაშრომის შესავალში ჩამოყალიბებულია კვლევის მიზნები 

და ამოცანები, დასაბუთებულია თემის აქტუალობა, კვლევის 

საგანი და ობიექტი, მოცემულია კვლევის თეორიულ-მეთო-

დოლოგიური საფუძვლები და საინფორმაციო წყაროები, ჩამო-

ყალიბებულია ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშ-

ვნელობა. 

ნაშრომის პირველ ნაწილში - ინოვიციური მენეჯმენტის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები და თანამედროვე 

გამოწვევები,  განხილულია ინოვაციებისა და ინოვაციური მე-

ნეჯმენტის შესახებ არსებული თეორიული ცოდნისა და სამეც-

ნიერო-პრაქტიკულ სფეროში არსებული მიდინარე ტენდენცი-

ების ძირითადი ასპექტები, საიდანაც ირკვევა, რომ ინოვაციური 

მენეჯმენტის ფორმირებისა და განვითარების საწყისი თეორი-

ული საფუძვლები მომზადებული და განხორციელებული იქნა 

ევროპელი და ამერიკელი ავტორების მიერ და წარმოდგენილია 

სხვდასხვა მეცნიერთა მხრიდან ინოვაციებისადმი დამოკიდებუ-

ლების ანალიზი, რის საფუძველზეც გამოვლენილია ინოვა-

ციებისა და ინოვაციური მენეჯმენტის თანამედროვე გაგება.  

ინოვაციის სხვადასხვა განსაზღვრების ანალიზს მივყა-

ვართ დასკვნამდე, რომ მისი სპეციფიკა ძირითადად მდგომა-

რეობს ცვლილებებში, თუმცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში ინო-

ვაციური მენეჯმენტის ირგვლივ არსებული აზრთა სხვადას-

ხვაობა თავისთავად გულისხმობს მისი შემდგომი კვლევის 

აუცილებლობას. აქვე უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე ადამი-

ანების მიერ სამყაროსადმი პრაგმატულმა დამოკიდებულებამ 

გასულ საუკუნეებთან შედარებით გამოიწვია ინოვაციების, რო-

გორც ცნების აღქმის ტრანსფორმირება,  რამაც საბოლოო ჯამში 
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განაპირობა ის, რომ ისტორიულად და ეტიმოლოგიურად ინოვა-

ციების კონცეფცია მოიცავს სიახლეების ძალიან ფართო არეალს, 

უკანასკნელ წლებში კი ინოვაციები მომხმარებელში უმეტეს-

წილად ასოცირდება ტექნოლოგიურ სიახლეებთან.  სხვადასხვა 

მოსაზრებებზე დაყრდნობით ინოვაცია შეიძლება გავაიგივოთ 

ახალ იდეასთან, მოწყობილობასა თუ  მეთოდთან (Merriam-

webster…). ეკონომიკაში ინოვაციას ხშირად განმარტავენ და 

განიხილავენ როგორც სიახლეს, რომელიც მიმართულია 

მომხმარებელთა ახალი მოთხოვნების ან არსებულის უკეთ 

დაკმაყოფილებისაკენ (Maryville, 1992: 27-31).  ინოვაციისა და 

გამოგონების გაიგივება არ მიგვაჩნია მართებულად, თუმცა მათ 

შორის ხშირ შემთხვევაში ძალიან მჭიდრო კავშირია. მთავარი, 

რაც ინოვაციას გამოარჩევს ნოვაციისაგან (სიახლისაგან) ისაა, 

რომ მიღებული სიახლე გარკვეული კვლევის შედეგია და 

ბაზარზეა რეალიზებული. ანუ ის გამოგონება თუ აღმოჩენა, 

რომელიც ჯერ კიდევ არაა რეალიზებული პრაქტიკაში, მხოლოდ 

სიახლეა და არა – ინოვაცია (Bhasin, 2012).  სიახლის შემუშავებასა 

და მის ინოვაციად გარდაქმნას ინოვაციური პროცესი ჰქვია. 

სწორედ, ინოვაციური პროცესის საწორად წარმართვა გახლავთ 

ინოვაციური მენეჯმენტის უმთავრესი ამოცანა. 

სადისერტაციო ნაშრომის ამავე ნაწილშია განხილული 

ინოვაციების ტიპები, მათი თავისებურებები და ძირითადი 

ასპექტები. ორგანიზაციები შესაძლოა ორიენტირებული იყვნენ 

განსხვავებული ინოვაციების შემუშავება/დანერგვაზე. ზოგი-

ერთი მენეჯერი აქცენტს აკეთებს არსებული პროდუქციისა თუ 

მომსახურების დახვეწაზე და გაუმჯობესებაზე, ხოლო არსებობს 

ორგანიზაციები, რომელთა მენეჯმენტიც სრულიად ახალი პრო-

დუქციის/მომსახურების შექმნაზეა ორიენტირებული. ინოვა-

ციების ტიპი მეტწილად დამოკიდებულია საკუთრივ ობიექტსა 
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და სექტორზე, სადაც ის ვრცელდება. ასევე, მასშტაბსა და ინტენ-

სიურობაზე. სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზი გვიჩვენებს, 

რომ ავტორთა უმეტესობა ერთიან თვალსაზრისს აფიქსირებს 

„ინოვაციური პროცესის“ ცნების მიმართ, რამდენადაც იგი 

ბაზარზე ახალი პროდუქტის, მომსახურების, ტექნოლოგიის 

დანერგვით მთავრდება. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში შრომის 

საგნები და შრომის საშუალებები, განსაკუთრებით ახალი 

მოხმარების საგნები, უნდა ფლობდეს სამომხმარებლო ღირე-

ბულებას. ამიტომ, ინოვაციური პროცესი მიზანშეწონილია 

განხილული იქნას ორი თვალსაზრისით: 

• ინოვაციური პროცესი სიახლეების ახალ ტექნო-

ლოგიებად გარდაქმნის პროცესია; 

• ინოვაციური პროცესი, ეს არის საქმიანობის ნებისმიერ 

სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ან არსებული ტე-

ქნოლოგიების არსებითად გაუმჯობესების და სრულყოფის პრო-

ცესი, ორგანიზაციის პროგრესული ცვლილებების განხორ-

ციელების მიზნით. 

          თეორიული ცოდნის განხილვის საფუძველზე მოცემულია 

ჩვენეული ხედვა ინოვაციურ მენეჯმენტთან მიმართებაში და 

განსაზღვრულია, რომ ადამიანების წინაშე მდგარი პრობ-

ლემების გადაჭრა და მათი მოთხოვნების უკეთ დაკმაყოფილება 

გახლავთ ინოვაციური მენეჯმენტის საბოლოო მიზანი. ამ 

მიზნის ირგვლივ ერთიანდება თანამედროვე მსოფლიო, გლობა-

ლიზაციაც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და საქართველოს 

მოქალაქეებმაც საკუთარ თავზე უნდა აიღონ გარკვეული პასუ-

ხისმგებლობები ამ კუთხით, დაისვას სწორი კითხვები და აქტი-

ურად დავუჭიროთ მხარი ინოვაციებს, ინოვაციურ მენეჯმენტს, 

რომელიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფოს კვლევით-სამეც-

ნიერო პროგრესთან, ეკონომიკის მდგრად განვითარებასა და მის 
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წარმატებულ ფუნქციონირებასთან. საქართველოში ინოვაციური 

მენეჯმენტის დანერგვა-განვითარება ქვეყნის ეკონომიკური და 

ინტელექტუალური   აღმავლობისათვის, რომელიც საბოლოო 

ჯამში მატერიალურ დოვლათს ქმნის სასიცოცხლოდ მნიშ-

ვნელოვანია. ამ პროცესში ანუ ინოვაციური მენეჯმენტის 

პოპულარიზაციაში აქტიურად უნდა ჩაებას, როგორც ყველა სამ-

თავრობო უწყება ასევე, არასამთავრობო თუ სამოქალაქო სექ-

ტორი და ეს პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს ენთუზიაზმითა 

და ოპტიმიზმით სავსე დამოკიდებულებით. ყველა ხელმძღვა-

ნელმა პირმა მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს მასზე დაქ-

ვემდებარებულ დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალის ინოვა-

ციებისადმი ინტერესის გაღრმავება. ასევე, პედაგოგებმა, პრო-

ფესორ-მასწავლებლებმა უნდა მოუწოდონ ახალგაზრდებს ინო-

ვაციებისადმი და  კარგად გაარკვიონ ისინი ინოვაციების არსში. 

აღსანიშნავია, რომ 1940–50–იანი წლების განმავლობაში სტენ-

ფორდის უნივერსიტეტის ინჟინერიის დეკანი, ფრედერიკ ტერ-

მანი, საკუთარ სტუდენტებს გამუდმებით უბიძგებდა სასწავლო 

კურსის დასრულების შემდეგ საკუთარი ბიზნესი დაეარსებინათ. 

სტუდენტების უმეტესობა დეკანის რჩევას ითვალისწინებდა და 

შედეგად, სტენფორდის უნივერსიტეტის კამპუსის გარშემო 

სტარტაპების დიდმა რაოდენობამ დაიწყო გამოჩენა, მათ შორის 

ისეთი მაღალტექნოლოგიური კომპანიები, როგორებიცაა 

“ჰიულეტ–პაკარდი” (Hewlett-Packard) და “ვარიან ასოსიეიტს” 

(Varian Associates). სწორედ აქედან იღებს სათავეს სილიკონის 

ველი, ფრედერიკ ტერმანს ხშირად “სილიკონის ველის მამასაც” 

კი უწოდებენ ამ ტექნოლოგიურ–ეკონომიკური ცენტრის 

განვითარებაში შეტანილი უდიდესი წვლილისათვის. დღეისათ-

ვის, სილიკონის ველზე განთავსება სტრატეგიულ მიზნად იქცა 

მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანიებისათვის. აქ 
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თავს იყრის ისეთი კომპანიები, როგორებიცაა Facebook, Google, 

Cisco, Yahoo!, Oracle, Apple, Adobe Systems, eBay, Intel, Twitter და 

ა.შ. (Centre...) აქედან გამომდინარე, შესაბამისმა უფლება-

მოსილმა პირებმა (პედაგოგებმა, საზოგადო მოღვაწეება, პოლი-

ტიკოსება, მეცნიერებმა და სხვ.) ქვეყნის მოქალაქეებს ხშირად 

უნდა მოუწოდონ ინოვაციური ბიზნესის კეთებისაკენ, რათა 

ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ შესაძლებელია რომელიმე ჩვენ-

განის ერთმა იდეამ საფუძველი ჩაუყაროს ახალი ქართული 

კომპანიის ჩამოყალიბებას, რომელიც აწარმოებს საქართველოში 

და თავის პროდუქციას თუ მომსახურებას გაყიდის მსოფლიოს 

სხვადასხვა კუთხეში. 

ნაშრომის ამავე ნაწილში განხილულია თუ რაოდენ დიდია 

ინოვაციური პროცესების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკი-

სათვის. ფაქტია, რომ ნებისმიერი წარმატებული ინოვაციური 

პროექტი პირველ რიგში დადებითად აისახება იმ ქვეყნის 

ეკონომიკაზე, სადაც შეიქმნა იგი. აქედან გამომდინარე, მსოფ-

ლიოში შეიმჩნევა ტენდენცია, რომ ქვეყნები ცდილობენ თავი-

ანთი ეკონომიკა ეფუძნებოდეს ცოდნას და ამ მიმართულებით 

ახორციელებენ სხვადასხვა ღონისძიებას სხვდასხვა სფეროში, 

ადგილობრივ, რეგიონულ და სახელმწიფო დონეზე. ამავე 

ნაწილში განხილულია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრიორიტეტები ინოვა-

ციების ხელშეწყობის მიზნით, რომლის თანახმად კერძო სექ-

ტორის განვითარების და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 

მიზნით, მთავრობა ხელს შეუწყობს კვლევასა და განვითარებას, 

რაც, თავის მხრივ, მოიცავს როგორც გამოყენებითი კვლევების 

განხორციელების ხელშეწყობას მათი სახელმწიფო დაფინან-

სების ეფექტიანობის ზრდით, ასევე, სხვა ინსტრუმენტების 

შემუშავების მეშვეობით. 
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ნაშრომის ამავე ნაწილში აქცენტი გაკეთებულია ინოვაცი-

ებისა და ექსპორტის, როგორც ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკის ფუნ-

დამენტური საფუძვლების ურთიერთკავშირზე. აღნიშნულია, 

რომ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია სახელმწიფოს ექსპორტის 

ხელშეწყობაში, რომელიც ნებისმიერი ქვეყნის ინოვაციური 

პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახლავთ. განვი-

თარებული ქვეყნების პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ 

შემოქმედებითი აზროვნება, ინოვაციური საქმიანობის განხორ-

ციელების შედეგად წარმოებული ტექნოლოგიები, სხვა ქვეყ-

ნებიდან შემოტანილი ტექნოლოგიური ტრანსფერები და ბიზ-

ნესის წამოწყების რაოდენობა აისახება ქვეყნის ექსპორტის 

რაოდენობაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ინოვაციური და 

შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა შეიძლება იყოს 

ექსპორტის ზრდის ეფექტური გზა. 

აგრეთვე, მიმოხილულია ინოვაციური მენეჯმენტის ძირი-

თადი გამოწვევები. აქცენტია გაკეთებული იმ გარემოებაზე, რომ 

ინოვაციების მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესში უფრო და 

უფრო იზრდება. ინოვაცია კომპანიას საშუალებას აძლევს 

მოიპოვოს კონკურენტული უპირატესობა, გაარღვიოს ბაზარზე 

შესვლის ბარიერები და სწრაფად დაიკავოს მოწინავე პოზიცი-

ები. მნიშვნელოვანი ინოვაციის წყალობით, კომპანიამ შესაძლოა 

მოიპოვოს მონოპოლიური ძალაუფლებაც კი. სწორედ ამიტომ, 

თანამედროვე მოწინავე კომპანიები არ იშურებენ დროსა და 

ფინანსებს, კვლევის და განვითარების კომპონენტის გაძლიერე-

ბისთვის. თუმცა ინოვაციები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 

კომპანიებისთვის, რათა გაზარდონ საკუთარი მოგება, არამედ 

ქვეყნებისა და საზოგადოებისთვისაც.  
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ქვეყნებში არსებული ინოვაციების დონე ბოლო 12 წელია, 

რაც გლობალური ინოვაციის ინდექსით (GII) იზომება. რას მო-

იცავს გლობალური ინოვაციის ინდექსი? გლობალური ინოვა-

ციის ინდექსი შვიდი მთავარი კომპონენტისგან შედგება. ესენია: 

• ინსტიტუტები (პოლიტიკური გარემო, მარეგულირე-

ბელი გარემო, ბიზნესგარემო); 

• ადამიანური კაპიტალი და კვლევა (ზოგადი განათლება, 

უმაღლესი განათლება, კვლევა და  განვითარება); 

• ინფრასტრუქტურა (ინფორმაციისა და კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიები, ზოდაგი ინფრასტრუქტურა, ეკოლოგიური 

მდგრადობა); 

• ბაზრის განვითარების დონე (კრედიტები, ინვესტიციები, 

ვაჭრობა, კონკურენცია და ბაზრის მასშტაბი); 

• ბიზნესის განვითარების დონე (დასაქმებულთა ცოდნის 

დონე, ინოვაციისათვის საჭირო კავშირების არსებობა, ცოდნის 

მიღების შესაძლებლობა); 

• ცოდნა და ტექნოლოგიები (ცოდნის შექმნა, ცოდნის გავ-

ლენა ინოვაციების შექმნის პროცესში, ცოდნის გავრცელება); 

• შემოქმედებითობა (არამატერიალური აქტივები, შემოქ-

მედებითი პროდუქტი და მომსახურება, ელექტრონული შემოქ-

მედებითობა).    

2018 წლის რეიტინგით, გლობალური ინოვაციის ინდექსის 

სიის სათავეში შვეიცარიაა, მას მოსდევს ჰოლანდია, შვედეთი, 

გაერთიანებული სამეფო, აშშ და სინგაპური. რაც შეეხება საქარ-

თველოს, 2018 წლის მონაცემებით, ქვეყანა გლობალური 

ინოვაციის ინდექსის რეიტინგში 59-ე ადგილს იკავებს 128 

ქვეყანას შორის. აღსანიშნავია, რომ 2016 წელთან შედარებით 

საქართველოს რეიტინგი 5 პოზიციით გაუმჯობესდა (2016 წელს 
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ქვეყანა აღნიშნულ რეიტინგში 64-ე ადგილს იკავებდა). ზემო-

აღნიშნული კომპონენტებიდან, საქართველოს შედარებით 

ძლიერ მხარეებს წარმოადგენს: ბიზნესგარემო და ბაზრის განვი-

თარების დონე, ხოლო სუსტ მხარეებს წარმოადგენს: განათლება 

კვლევა და განვითარება,  ინვესტიციები და დასაქმებულთა 

ცოდნის დონე. 

თუ გლობალური ინოვაციის ინდექსის კომპონენტებს 

წლების მიხედვით გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ 2016 წლი-

დან მოყოლებული საქართველოს რეიტინგი მზარდი დინა-

მიკით ხასიათდება ადამიანური კაპიტალისა და კვლევის მიმარ-

თულებით. თუმცა, მიუხედავად დადებითი ტენდენციისა, 

აღნიშნულ კომპონენტში საქართველოს დაბალი შედეგი აქვს. 

ქვეყანას მაღალი შედეგი აქვს ინსტიტუტების კომპონენტში, 

ხოლო ყველაზე დიდი მერყეობით ბაზრის განვითარების 

კომპონენტი გამოირჩევა. 2018 წლის მონაცემებით, წინა წელთან 

შედარებით ყველაზე დიდი წარმატება ბაზრის განვითარების 

კომპონენტში გვაქვს. (იხ. დიაგრამა N 1).  
 

 

 

 

 

 

დიაგრამა N 1. საქართველოს გლობალური ინოვაციების ინდექსი 

2016-2018 წლებში 
 

წყარო:  შემუშავებულია ავტორის მიერ 
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ნაშრომის პირველ ნაწილში აგრეთვე მიმოხილულია ინო-

ვაციური მენეჯმენტის ძირითადი ტენდენციები და გამოწვევები. 

უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც თავს იჩენს 

ორგანიზაციის მართვის პროცესში და მითუმეტეს თუ იგი 

უპრეცედენტოა ნაკლებად  სავარაუდოა, რომ  მისი მოგვარება 

უკვე არსებული მიდგომებით შევძლოთ, ახალი პრობლემები 

მოითხოვს ახალ მიდგომებს - ინოვაციურ მენეჯმენტს.  

გამოცდილმა და წარმატებულმა კომპანიებმა მენეჯმენტის 

ეფექტიანობის ზრდის მიზნით,  შექმნეს შემდეგი პრინციპები: 

• უფლებამოსილებებისა და ფუნქციების მაქსიმალურად 

ეფექტური გადანაწილება; 

• სისტემის ორგანიზებულობა; 

• მმართველობის რაციონალური გადანაწილება; 

• კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა; 

• მოქნილი და გრძელვადიანი სისტემა; 

• კოოპერატიული და მიუკერძოებელი სისტემა; 

თანამედროვე მენეჯმენტის პრაქტიკა, ძირითადად, 

დაფუძნებულია იმ კომპონენტების კომპლექსურ ერთობ-

ლიობაზე, რომელთა წარმომავლობაც საუკუნეებს  ითვლის, 

მაგალითად, სპეციალიზაცია, სტანდარტიზაცია, დაგეგმვა, კონ-

ტროლი, იერარქიულობა. აღნიშნული პრინციპები, რომლებიც 

მმართველობით საქმიანობაში დღემდე აქტიურად გამოიყენება, 

პერიოდულად საჭიროებს განახლებას, რათა გაიზარდოს 

ორგანიზაციის ეფექტიანობა. მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-

ერთი დიდი გენიოსი ალბერტ ეინშტეინის ციტატის თანახმად, 

„თუ ყველაფრის კეთებას გააგრძელებ ისე, როგორც აქამდე 

აკეთებდი, მაშინ მიიღებ იმას, რასაც აქამდე ღებულობდი“. ანუ 

ისევე, როგორც ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში დგება ეტაპი, 

როდესაც საჭიროა გარკვეული ცვლილებები, რათა 
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გავაუმჯობესოთ ჩვენი ცხოვრებისეული მიღწევები, ასეთივე 

აუცილებლობის წინაშე აღმოჩნდება ხოლმე ორგანიზაციებიც და 

ხშირ შემთხვევაში უკვე სახელმწიფოები. სწორედ ინოვაციურ 

მენეჯმენტზეა მეტწილად დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკის  

მომავალი. 

 ამრიგად, ინოვაციური მენეჯმენტი თანამედროვე ეკონო-

მიკის პირობებში ორგანიზაციის წარმატების ერთ-ერთი მნიშ-

ვნელოვანი და აუცილებელი ფაქტორია. ორგანიზაციის ინოვა-

ციური მენეჯმენტის მთავარი ამოცანაა არსებული რესურსებით 

უკეთესი მომსახურების/პროდუქციის წარმოება და მომ-

ხმარებელთა სურვილების მაქსიმალურად დაკმაყოფილება 

მინიმალური დანახარჯებით. ორგანიზაციების მსგავსად, სა-

ხელმწიფო უწყებების ამოცანაც არის მოქალაქეებისათვის უკე-

თესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და სერვისების 

შეთავაზება, ხოლო აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია 

ქვეყანაში არსებული შეზღუდული რესურსებისა და ადამიანუ-

რი, ბუნებრივი თუ სხვა პოტენციალის ეფექტური გამოყენებისა 

და შემდგომ მისგან მატერიალური სარგებლის მიღებით, რო-

მელსაც ქვეყანა გამოიყენებს სხვადასხვა მიმართულებით. 

საქართველოს არსებული რესურსებით შეუძლია უფრო მეტი 

ეკონომიკური წარმატების მიღწევა და გლობალურ კონკურენ-

ციაში პოზიციების გაუმჯობესება. ამ მიზნის მიღწევა ფაქტი-

ურად შეუძლებელია სხვადასხვა დარგსა და სახელმწიფო მმარ-

თველობით საქმიანობაში ინოვაციური პროცესების გარეშე, 

რომლებიც უნდა პასუხობდეს თანამედროვე მენეჯმენტის 

გამოწვევებს. 

ნაშრომის მეორე ნაწილში  ორგანიზაციის ინოვაციური პო-

ლიტიკა და მისი მართვის თანამედროვე მიდგომები - განხი-

ლულია ორგანიზაციის ინოვაციური პოლიტიკის მნიშვნელობა 
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და მისი ძირითადი ასპექტები. ეკონომისტები გამოყოფენ ორგა-

ნიზციის ინოვაციური პოლიტიკის ორ ძირითად მიმარ-

თულებას. პირველი ეს გახლავთ არსებული ინოვაციური პოლი-

ტიკის რამდენადმე შეცვლა და მეორე - ახალი პოლიტიკის 

შემუშავება და ძველის უგულებელყოფა (მისი არსებობის შემ-

თხვევაში). ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვ-

ლინდა, რომ ქართულ რეალობაში ორგანიზაციების დაახლო-

ებით 95 პროცენტს საერთოდ არ გააჩნია ინოვაციური პოლიტიკა. 

შესაბამისად, საჭიროა მათი შექმნა, რომელშიც ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს ე.წ. ინოვაციების წინარე ეტაპზე. მიიჩნევა რომ 

ნებისმიერი ინოვაციური პროცესის წინაპირობა ეს არის ,,საეჭვო“ 

წინარე ეტაპი (FEI), რომელიც ფაქტიურად მოიცავს ყველა ფაზას 

დაწყებული იდეის (სტრატეგიის) შემუშავებიდან დამთავ-

რებული ინოვაციური პროდუქტის შექმნამდე (ინოვაციური 

სტრატეგია, კორპორატიული ხედვა, იდეის წარმოშობა, მოძიება, 

შეფასება, კონცეფციის შემუშავება და განვითარება). ეს ეტაპი 

საკმაოდ მნიშვნელოვანია ინოვაციური პროცესისათვის 

ვინაიდან ამ დროს ხდება ყველა ძირითადი საკითხის გარკვევა 

და დამუშავება. ორგანიზაციების ხელმძღვანელები აღნიშნავენ 

რომ წინარე ეტაპზე შესაძლებელია ინოვაციური პროცესების 

ყველაზე სუსტი მხარეების გამოვლენა. აღნიშნული ეტაპი ხშირ 

შემთხვევაში შეიძლება იყოს ქაოტური, არასტრუქტურული და 

არაპროგნოზირებადი. ეს არის პერიოდი, როდესაც მიღებული 

უნდა იქნეს არაერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. 

ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ინოვაციური 

სტრატეგიების განხორციელებას, აუცილებელია ჩამოაყალიბოს 

შესაბამისი პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნულ 

გარემოებებს და ზრდის სათანადო წარმატების მიღწევის 

შესაძლებლობას.  
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ნაშრომის ამავე ნაწილში განხილულია ინოვაციური 

პროექტის ეფექტიანობის საკითხი და მისი შეფასების 

თანამედროვე მეთოდები. ნებისმიერი ინოვაციური პროექტი 

ხასიათდება გარკვეული თავისებურებებით, ესენია: გრძელ-

ვადიან შედეგებზე ორიენტირება, პროექტის პარამეტრების 

განუსაზღვრელობა (დასახული მიზნის მიღწევის კონკრეტული 

ვადა, ზუსტი დანახარჯები, მოსალოდნელი შემოსავლები) და 

სხვა. პროექტის ცალკეული საფეხურების გულდასმით შემუ-

შავება უნდა მოხდეს მაღალკვალიფიციური და კრეატიული 

სპეციალისტების მიერ უნიკალური რესურსების გამოყენებით, 

არასასურველი გვერდითი შედეგების მიღების დაბალი 

ალბათობის უზრუნველყოფით. ორგანიზაციის მიერ შეიძლება 

განხორციელდეს სხვადასხვა ინოვაციური პროექტი, რომელთა 

ეკონომიკური ეფექტი შესაძლებელია თანხვედრაში იყოს ერთმა-

ნეთთან. ამიტომ საწყის ეტაპზე ორგანიზაციის ინოვაციური 

სტრატეგიის (პოლიტიკის)  ფარგლებში სწორად უნდა იქნეს 

შემუშავებული ინოვაციური პროექტის თანმიმდევრობა. 

პროექტის ეფექტიანობის შეფასების დროს გამოიყოფა 

ეკონომიკური, კომერციული და საბიუჯეტო  შეფასების მეთოდი 

(იხილეთ ცხრილი N1).  
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ცხრილი N 1. ინოვაციური პროექტებისა და პროგრამების 

შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები 
 
 

მეთოდი 
სოციალურ -

ეკონომიკური 

ეფექტიანობა 

კომერციული 

ეფექტიანობა 

საბიუჯეტო 

ეფექტიანობა 

აბსოლუტური 

ჯამური მოგება, 

საშუალო 

წლიური მოგება 

ჯამური, წმინდა 

დისკონტირებულ

ი შემოსავალი 

წმინდა 

საბიუჯეტო 

დისკონტირებულ

ი შემოსავალი 

ფარდობითი 
ინვესტიციების 

რენტაბელობა 

შემოსავლიანობის 

შიდა ნორმა 

(მომგებიანობა) 

შიდა საბიუჯეტო 

შემოსავლიანობის 

ინდექსი 

დროებითი 

ინვესტიციის 

უკუგების 

პერიოდი 

ე.წ. „Pay-Back 

Period“ 

შემოსავლიანობის 

ინდექსი, 

პროექტის 

უკუგების ვადები 

პროექტის 

საბიუჯეტო 

უკუგების ვადა 

 

წყარო: ცხრილი ადაპტირებულია ავტორის მიერ (Studfiles…) 
 

N1 ცხრილზე ნაჩვენებია ზემოაღნიშნული მეთოდების 

კრიტერიუმები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე 

საინვესტიციო საქმიანობის პრაქტიკაში და ინოვაციურ მენეჯ-

მენტთან მნიშვნელოვან კავშირშია.  

• პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობა 

ასახავს ინოვაციური პროექტის გავლენას ორგანიზაციაზე, საზო-

გადოებასა და ზოგადად ეკონომიკაზე.  

• კომერციული ეფექტიანობა განსაზღვრავს პროექტის 

მოსალოდნელ ფინანსურ შედეგებს და ძირითადად აქცენტს აკე-

თებს ინოვაციური პროექტიდან მისაღები ნაღდი ფულის სალ-

დოზე. 
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• საბიუჯეტო ეფექტიანობის გამოთვლის მიზანია დად-

გინდეს პროექტის გეგმიური ბიუჯეტი, დაფინანსების წყარო და 

თუ რამდენად შესაბამისობაშია ერთმანეთთან კონკრეტული 

ასიგნებები  და პროექტიდან მისაღები სარგებელი. აღნიშნული 

მეთოდი ძირითადად გამოიყენება მაშინ, როდესაც პროექტი 

ფინანსდება ორი ან მეტი სახელმწიფო ან/და კერძო ორგანი-

ზაციის მიერ. 

ინოვაციური პროექტის შეფასებას საფუძვლად უნდა 

დაედოს განსახორციელებელი ინვესტიციებისა და სამომავლოდ 

მისაღები ფულადი ნაკადების შედარებითი ანალიზი. 

შესადარებელი მაჩვენებლები უმრავლეს შემთხვევაში დამო-

კიდებულია განსხვავებულ საანგარიშო პერიოდზე, ამიტომ 

აღნიშნული ანალიზი წარმოადგენს რთულ პროცესს ისევე, 

როგორც პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობის დადგენა. საინ-

ვესტიციო პროცესი ყოველთვის რისკთან არის დაკავშირებული, 

ვინაიდან დრო აძლიერებს განუსაზღვრელობას და რაც უფრო 

ხანგრძლივია დანახარჯების ანაზღაურების ვადა, მით უფრო 

სარისკოა პროექტი. გადაწყვეტილების მიღებისას ფინანსურმა 

მენეჯერმა უნდა გაითვალისწინოს დროის ფაქტორი, ე.ი. 

შეაფასოს დანახარჯები, ამონაგები, მოგება და ეკონომიკური 

რენტაბელობა დროის ცვლილების გათვალისწინებით. ამ 

ოპერაციას ეწოდება დისკონტირება და ჩვეულებრივ, 

ალტერნატიული ვარიანტისთვის ტარდება. დისკონტირების 

პროცესის დროს უმთავრესად გასათვალისწინებელია შემდეგი 

ფაქტორები: ინფლაცია, საინვესტიციო გარემოს არასასურველი 

დინამიურობა, მოთხოვნის დონე,  საგადასახდო ცვლილებები 

და სხვა. როგორც უკვე ითქვა ინოვაციური პროექტის ანალიზის 

პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს რისკისა და 

განუსაზღვრელობის შეფასებას, რომლის შედეგადაც საშუალება 
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გვეძლევა დავაზუსტოთ საინვესტიციო კაპიტალისა და 

დისკონტირების განაკვეთის საშუალო შეწონილი ფასი 

ინოვაციის ეფექტიანობის მაჩვენებლის გაანგარიშებისათვის. 

რისკების შეფასებისას საჭიროა, როგორც ხარისხობრივი, ისე 

რაოდენობრივი მონაცემების გათვალისწინება. აღსანიშნავია, 

რომ ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის ანალიზის ყველა 

მეთოდი საანგარიშო პერიოდის მხოლოდ გარკვეული 

მახასიათებლების დეტალურად განხილვის შესაძლებლობას 

იძლევა. ამიტომ პროექტის ჯეროვნად შეფასებისათვის სასურვე-

ლია კომპლექსურად გამოვიყენოთ სხვადასხვა მეთოდი. ინოვა-

ციური მენეჯმენტის ერთ-ერთი ძირითადი დანიშნულება სწო-

რედ პროექტის ეფექტიანობის ანალიზი გახლავთ. ამ დროს საჭი-

როა მენეჯერს ზემოაღნიშნული თეორიული მეთოდების ცოდ-

ნის გარდა, გააჩნდეს, პირველ რიგში, პროგნოზირების უნარი, 

სამეწარმეო ინტუიცია, მაღალი დონის ლოგიკური და ანალი-

ტიკური აზროვნება. ამ თვისებებიდან გამომდინარე იდეის 

ფორმირების ეტაპზევე მენეჯერმა მეტწილად უნდა განსაზ-

ღვროს პროექტის მოსალოდნელი შედეგები. 

ნაშრომის ამავე ნაწილში განხილულია ინოვაციური პრო-

ექტის დაფინანსების საკითხი და ინოვაციებთან დაკავშირებუ-

ლი რისკები, ვინაიდან ნებისმიერი ინოვაციური პროექტის გან-

ხორციელება მოითხოვს ფინანსებს, რომელთა მოძიება არის 

რთული თუკი პროექტი მაღალრისკიანი და მაღალტექნოლოგი-

ურია. ამ მიმართულებით საქართველოში არაერთი პროგრამა 

ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომელთა ფარგლებშიც 

უკანასკნელ წლებში ათობით ინოვაციური პროექტი განხორ-

ციელდა. გარდა სახელმწიფო პროგრამებისა/პროექტებისა არსე-

ბობს წვდომა საერთაშორისო პროგრამებთან, რომელთაგანაც 
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თავისი მასშტაბურობით გამოირჩევა ევროკავშირის მიერ 

ინიცირებული -  „ჰორიზონტ 2020“.  

ფინანსები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინოვაციებთან 

მიმართებაში. ვინაიდან, სწორედ ფინანსები აძლევს ორგანიზა-

ციებს იმის საშუალებას, რომ ჩაატარონ კვლევები, დანერგონ 

ტექნოლოგიები, გაატარონ ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა 

ახალი მიგნებებისათვის და ასევე, შეიმუშაონ და განახორცი-

ელონ ინოვაციების კომერციალიზაცია. ინოვაციების დაფინან-

სების გარე წყაროებზე წვდომა ორგანიზაციის უმთავრესი ამო-

ცანაა. არსებობს ინოვაციური საქმიანობის დაფინანსების სხვა-

დასხვა ინსტრუმენტები, მათ შორის ინვესტორების, სპეცი-

ალური ფონდების და ა.შ. სახით.  განსაკუთრებულად რთულია 

დაფინანსების წყაროების მოძიება კომპანიის საწყის ეტაპზე 

მაშინ, როდესაც არ გააჩნია ფირმას შესაბამისი გამოცდილება, 

რაც თავის მხვრივ ზრდის კონკრეტული პროექტის რისკებს. რო-

გორც ფინანსებზე მოთხოვნა, ისე დაფინანსებაზე წვდომა მჭიდ-

როდაა დაკავშირებული ფირმის განვითარების სტადიებსა და 

ინოვაციურ პროექტებთან. პროექტის საწყის (წინარე) ეტაპზე, 

როდესაც მიმდინარეობს კვლევები და ჯერ კიდევ უცნობია თუ 

რა სახის ინოვაცია შეიქმნება, ეს გარემოება კიდევ უფრო 

ართულებს დაფინანსების მიღებას. მომდევნო ეტაპზე, როდესაც 

უკვე მიმდინარეობს პროტოტიპების შემუშავება ამ დროს 

სპეციალიზირებული ინვესტორების დაინტერესება უფრო 

მეტად შესაძლებელია, როგორებიც არიან ვენჩურული კაპიტა-

ლისტები და ე.წ. „ბიზნეს-ანგელოზები“. დასკვნით ეტაპზე, რო-

დესაც რისკები შემცირებულია და პროექტთან დაკავშირებით 

გარკვეული ზუსტი პროგნოზების გაკეთება შესაძლებელი ხდე-

ბა, ამ დროს უკვე ხელმისაწვდომია დაფინანსების ტრადიციული 

წყაროები - შეღავათიანი საბანკო კრედიტი ან სახელმწიფო 
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თანადაფინანსება. მსხვილ კომპანიებს შეუძლიათ უფრო 

მარტივად დააფინანსონ მათი ინოვაციური საქმიანობა სამეც-

ნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების 

ფარგლებში არსებული რესურსების მეშვეობით, კრედიტით 

მიღებული სახსრების მეშვეობით, გამოშვებული ფასიანი ქაღალ-

დების რეალიზაციიდან მიღებული თანხებით თუ საფონდო 

ბირჟის დახმარებით. მენეჯერები გამუდმებით ცდილობენ განა-

ხორციელონ ღონისძიებები, რომლებიც მინიმუმამდე შეამ-

ცირებს ინოვაციურ რისკს.  სწორედ, ამ დროს შესაძლებელია მათ 

მიიღონ არასწორი გადაწყვეტილება, რამაც შეიძლება შემდგომში 

გამოიწვიოს ინოვაციური პროექტის წარუმატებლობა. ინოვა-

ციური რისკების ეფექტიანი მართვისათვის მენეჯერმა უნდა შე-

იმუშაოს პრინციპი, რომელიც დაეხმარება დროული, სწორი და 

გაუმჯობესებული გადაწყვეტილების მიღებაში. 

სადისერტაციო ნაშრომის ამავე ნაწილში წარმოდგენილია 

თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური (ინოვაციური) კომპანიებ-

ის ძირითადი მახასიათებლები, განხილულია ინოვაციებზე 

ორიენტირებული კომპანიის მენეჯმენტის პრაქტიკული მხარე-

ები. უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე კომპანიებში ინოვაციის 

ინტერპრეტაციისას ორი ძირითადი მიმართულება დომინირებს, 

პირველი მიდგომა გახლავთ ინოვაციები წარმოებაში, ეს 

შეიძლება იყოს ახალი პროდუქციის, ტექნოლოგიის გამოყენება 

კონკრეტული პროდუქციის/მომსახურების გაუმჯობესების მიზ-

ნით, მეორე მიდგომა ხაზს უსვამს ინოვაციური პროცესის მნიშ-

ვნელობას, რომელიც გავლენას ახდენს თანამშრომელთა შემოქ-

მედებით, ტექნოლოგიურ ცოდნაზე დამყარებული აზროვნების 

განვითარებაზე, რომელიც თავის მხრივ ასახვას ჰპოვებს 

ორგანიზაციასა და შესაბამის საზოგადოებაზე (tidd… 2005), 
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(Kotler, 1994). ნაშრომის ამავე ნაწილში შედარებულია ტრადი-

ციული და ინოვაციური კომპანიის მახასიათებლები, განხი-

ლულია თანამედროვე კომპანია  „სფეის იქსი“-ს (space X) ინოვა-

ციური პოლიტიკა და მენეჯმენტის ინოვაციური მიდგომები. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე დასკვნის სახით 

წარმოდგენილია შემდეგი მსჯელობა, რომ ქვეყანაში ინოვაცი-

ური ეკონომიკის განვითარება პირდაპირ-პროპორციულადაა 

დამოკიდებული თითოეულ ორგანიზაციაში მენეჯმენტის სწორ 

და მიზანმიმართულ განხორციელებაზე. თავის მხრივ, ინოვა-

ციური განვითარების სტრატეგიაზეა  დამოკიდებული ორგა-

ნიზაციის ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობა ცვალებად პი-

რობებში. სტრატეგიის საბოლოო მიზანი უნდა იყოს ისეთი პრო-

დუქციისა თუ მომსახურების შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს 

თანამედროვე საზოგადოების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, 

გაზრდის ორგანიზაციის ეფექტიანობასა და რენტაბელობას.  

როგორც წესი, ქვეყნის ეკონომიკის ინოვაციური განვითა-

რების თვალსაზრისით, ყველაზე მნიშვნელოვან და გადამწყვეტ 

როლს სახელმწიფო უწყებები თამაშობენ და ეს როლი ყოველ-

დღიურად უფრო და უფრო იზრდება. შესაბამისად, ნაშრომის 

მესამე ნაწილში - ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების 

ძირითადი თავისებურებები და პერსპექტივები საქართველოში, 

მიმოხილულია მსოფლიოს წარმატებულ ქვეყნებში ინოვაციური 

საქმიანობის წახალისების მიზნით, სახელმწიფო მხარდაჭერის 

სხვადასხვა მექანიზმები. აღნიშნული მხარდაჭერის 

პრაქტიკული შედეგების უფრო თვალსაჩინოდ წარმოდგენი-

სათვის, განხილულია თანამედროვე მკვლევარი გრეგ სატელის 

მიერ, ჟურნალ „ფორბსი“-ში მოყვანილი ოთხი უნიკალური მაგა-

ლითი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. თუ როგორ ახდენ-

და სახელმწიფო ინოვაციების მხარდაჭერას და რა შედეგები 
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მიიღო სანაცვლოდ. დღეისათვის საქართველოში ხელისუფლება 

აქტიურად ცდილობს სხვადასხვა მექანიზმებით ხელი შეუწყოს 

ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ფორმირებას, ტექნო-

ლოგიების გამოყენებას ყველა დარგში, ინოვაციების და 

მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების ტრანსფერის ზრდას და 

სხვა. შესაბამისად,  ადგილობრივი, რეგიონული თუ ცენტ-

რალური სახელისუფლებო ორგანოების სოციალურ-ეკონო-

მიკურ (სამოქმედო) გეგმებში ინოვაციები და ინოვაციური 

მიდგომები ერთერთი პრიორიტეტულია. ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებები ხორციელდება სხვადასხვა დონორი და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, მათ შორის ევროკავშირი, 

გაერო და სხვა.  უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული ორგანიზაციების 

მიერ საქართველოში შემოედინება არამარტო ფინანსური 

რესურსი, არამედ უდიდესი გამოცდილება, რომელიც 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ დარგის 

განვითარებისათვის. სწორედ, ამიტომ ნაშრომში წარმოდ-

გენილია საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების მხარ-

დაჭერით განხორციელებული ზოგიერთი პროექტის მოკლე 

აღწერა-ანალიზი, რომლებიც თავიანთი  ბუნებით პირდაპირ 

კავშირშია ქვეყანაში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარე-

ბასთან.  

ნაშრომის ამავე ნაწილში განხილულია მდგრადი განვი-

თარების პრინციპებისა და ინოვაციური მენეჯმენტის ურთი-

ერთკავშირი. ცნობილია, რომ თანამედროვე ეპოქაში ბუნებრივი 

რესურსების მნიშვნელობა ყოველდღიურად იზრდება, ვინაიდან 

ბუნებაში არსებული ნებისმიერი რესურსი ამოწურვადია. 

შესაბამისად იმისათვის, რომ სამყარო იყოს სიცოცხლისუ-

ნარიანი და მომავალი თაობების წინაშე ვიყოთ პირნათელი, 
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მაქსიმალურად მომჭირნეობით უნდა გამოვიყენოთ არსებული 

რესურსები და შესაძლებლობები, ანუ ხელი უნდა შევუწყოთ 

სამყაროს მდგრად განვითარებას.  

მდგრადი განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე, თანა-

მედროვე სახელმწიფო  უნდა ცდილობდეს ამ მიმართულებით 

არსებული მთელი რიგი პრობლემების აღმოფხვრას, მათ შორის 

მენეჯმენტთან მიმართებაში. გარდა ეკოლოგიასა და ბუნებრივ 

რესურსებთან დაკავშირებული სირთულეებისა,  შეიძლება 

გამოვყოთ ქვეყნის მოქალაქეებს შორის არსებული სხვადასხვა 

სახის დისკრიმინაციული დამოკიდებულებები, რომლებიც მაქ-

სიმალურად უნდა აღმოიფხვრას, რათა ყველას, განურჩევლად 

მათი ეთნიკური, რელიგიური თუ რასობრივი კუთვნილებისა, 

მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა, განახორციელონ თავიანთი 

იდეა და შექმნან ინოვაციური პროექტები. მაშინ, როცა ქვეყნის 

მოქალაქეებს შორის ნაკლები იქნება დისკრიმინაცია ამა თუ იმ 

კუთხით, პრობლემებიც შემცირდება, იდეის განხორციელება კი, 

კიდევ უფრო გამარტივდება. ამრიგად, ინოვაციურ პროექტს უნ-

და ახასიათებდეს ორი რამ, პირველ რიგში არ უნდა იყოს დის-

კრიმინაციული და ჰარმონიაში უნდა იყოს მდგრადი განვი-

თარების პრინციპებთან.  
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სქემა N 1. მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციური მენეჯმენტის 

ურთიერთკავშირი 

 

 
 

წყარო: სქემა ადაპტირებულია ავტორი მიერ  
(Stocka… 2017: 219) 

 

თუ გვსურს ქვეყანაში არსებობდეს ბევრი ისეთი 

ორგანიზაცია და მენეჯერი, რომელიც ორიენტირებული იქნება 

მდგრად განვითარებაზე, სასურველია შესაბამისი ცოდნის 

გავრცელება სხვადასხვა წყაროთი, მათ შორის პირველ რიგში 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინოვაციებისა და 

მდგრადი განვითარების ურთიერთკავშირის შესახებ სათანადო 

ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მოსწავლეებსა და სტუდენტებს, 

რათა მათ მიერ მიღებული პრაქტიკული თუ თეორიული ცოდნა 

იმთავითვე წარიმართოს სწორად და მაქსიმალურად ეფექ-

ტიანად იქნეს გამოყენებული. ვინაიდან, მდგრადი განვი-

თარების მიზნებისა და პრინციპების გათვალისწინებით შექ-

მნილი და განვითარებული ინოვაციური პროექტი თუ პროცესი 
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დიდი ალბათობით იქნება წარმატებული და ასევე, მნიშ-

ვნელოვანი ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის შესანარ-

ჩუნებლად. მაგალითისათვის ცნობილია, რომ 2026 წლიდან 

გერმანული ავტოგიგანტი Volkswagen ბენზინზე მომუშავე 

ავტომობილებს აღარ გამოუშვებს და სრულად გადაერთვება 

ელექტრომობილების წარმოებაზე. ელექტრომობილების 

წარმოებაზე გადასასვლელად 2023 წლისთვის Volkswagen 44 

მილიარდი ევროს გამოყოფას აპირებს. ეს გადაწყვეტილება 

Volkswagen-ის მენეჯმენტმა იმიტომ მიიღო, რომ შესაბამის 

ბაზარზე შეინარჩუნოს რეპუტაცია და პოზიციები. აქედან 

გამომდინარე, საგულისხმოა, რომ უახლოეს მომავალაში 

სხვადასხვა სფეროში მოქმედი ორგანიზაციები შესაძლოა 

იძულებულნიც კი გახდნენ დაიცვან მდგრადი განვითარების 

პრინციპები, რომლებიც თავის მხრივ განავითარებენ ინოვაციურ 

პროცესებს, რასაც სჭირდება სათანადო მართვის ხელოვნება - 

მენეჯმენტი. ზემოთ წარმოდგენილი სქემა, უფრო მეტად 

ნათელს ხდის ინოვაციური პროცესებისა და მდგრადი 

განვითარების მიზნებს შორის ურთიერთკავშირს.  

ნაშრომში მიმოხილულია ასევე, ხარისხის მენეჯმენტის 

სისტემები, რომლებიც დადგენილია ისო 9001-ით, ვინაიდან 

ისინი წარმოადგენენ ზოგად მოთხოვნებს და სასურველია მათი 

გამოყენება ორგანიზაციაში ინოვაციურ პროცესებთან მიმართე-

ბაში, ეკონომიკის ყველა სექტორში, პროდუქციის კატეგორიის 

მიუხედავად. სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

ISO-ს სტანდარტებით წარმოდგენილი პროდუქცია აკმაყო-

ფილებს ხარისხის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვისა და 

ეფექტურობის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს. ISO 9001, ISO 

9000-ის სტანდარტების სერიაში შედის. ეს არის საერთაშორისო 
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სტანდარტები, რომლებიც ორგანიზაციისა და საწარმოს ხარის-

ხის მენეჯმენტის სისტემისადმი მოთხოვნებს აღწერს. ISO გადაწ-

ყვეტილებებს კონსენსუსის საფუძველზე იღებს და მიზნად არა 

მხოლოდ მეწარმეების, არამედ საზოგადოების დაკმაყოფილებას 

ისახავს. ISO-ს სტანდარტები მთელს მსოფლიოშია მიღებული და 

ხარისხის სინონიმად მიიჩნევა და ვფიქრობთ საქართველოში 

უფრო მეტი ორგანიზაცია უნდა იყენებდეს ამ სტანდარტებს, რაც 

ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მდგრადი განვითარებასა და 

ინოვაციური პროცესების ეფექტიანად წარმართვას.  

ნაშრომის ამავე ნაწილშია განხილული ინოვაციური 

მენეჯმენტის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 

აღნიშნულია, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ყოველ-

დღიურად ფართოვდება ინოვაციური მენეჯმენტის განვითა-

რების არეალი, ამას ერთის მხრივ განაპირობებს სამეცნიერო-

ტექნოლოგიური მიღწევები, მეორეს მხრივ, ამა თუ იმ კონ-

კრეტულ ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა რესურსი და 

თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები. აფრიკის კონტინენტის 

უღარიბეს ქვეყნებშიც კი, როგორიცაა ლიბერია, ზიმბაბვე და 

სხვა, სადაც ათასობით ადამიანი იღუპება საკვების, წყლის თუ 

სხვა რესურსის უკმარისობის გამო, ინოვაციური მენეჯმენტი 

იძლევა იმის საშუალებას, რომ  რამდენადმე შემცირდეს მასობ-

რივი შიმშილობა და სიღარიბე. სწორედ, ინოვაციური 

მიდგომებით შეიძლება დავძლიოთ იმ პრობლემების უმე-

ტესობა, რომლებიც კაცობრიობის წინაშე დგას. ინოვაციური 

მენეჯმენტის საბოლოო მიზანი არ გახლავთ მხოლოდ მატე-

რიალური შედეგის მიღება ან/და მეცნიერული სიახლეების 

დანერგვა, ამ ყველაფერს თან უნდა ახლდეს გარკვეული სოცი-

ალური ეფექტი, რომელიც, თავის მხრივ, ასახვას ჰპოვებს 
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შესაბამის სოციუმზე და მოუტანს მას კეთილდღეობას. მაგა-

ლითისთვის, ე.წ. სმარტფონების წარმოება/რეალიზაციას, 

რომელზეც დღესდღეობით ძალზედ მაღალია მოთხოვნა, მატე-

რიალური თავლსაზრისით არამხოლოდ მწარმოებელი კომ-

პანიებისათვის მოაქვს მოგება, არამედ თუ ჩავუღრმავდებით 

შევამჩნევთ, რომ ამ პროდუქციამ მთელი მსოფლიო გარკვეულ-

წილად შეცვალა და განავითარა. აპლიკაციებისა და კომუნიკა-

ციის თანამედროვე საშუალებებით საზოგადოებას გაუადვილა 

ყოველდღიური ყოფა და საქმიანობა. ერთმა ტექნოლოგიურმა 

ინოვაციამ ხელი შეუწყო სხვადასხვა მიმართულების განვი-

თარებას: ხელოვნებას, ჟურნალისტიკას, შოუ-ბიზნესს, ბიზნესს 

და ა.შ.. ასევე, კარგი მაგალითია მეტალოპლასტმასის კარ-

ფანჯრებისა და წყლის მილების შემუშავება, რის შედეგადაც 

კაცობრიობამ ჯერ ერთი გაიმარტივა აღნიშნული კუთხით 

პრაქტიკული საქმიანობა და მეორეც, დაიზოგა მილიონობით 

კუბური მეტრი ხის მასალა. ასევე, დაიზოგა მილიონობით ტონა 

ლითონი, რომელიც მოგეხსენებათ, თავის მხვრივ, ერთ-ერთი 

ყველაზე მოთხოვნადი და ამავე დროს, ამოწურვადი რესურსია.  

ნაშრომის ამავე ნაწილში ინოვაციური მენეჯმენტის კონ-

ტექსტში მოკლედ მიმოხილულია საქართველოს მიერ გან-

ვლილი გზა დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე. აღნიშ-

ნულია, რომ საქართველოში პოსტკომუნისტური ტრანსფორ-

მაციის დაწყებისთანავე, გაჩნდა ახალი გამოწვევები, რომლებსაც 

სჭირდებოდა მოქალაქეთა დროული ადაპტირება, ვინაიდან 

სწორედ ქვეყნის მაცხოვრებლები ქმნიან დოვლათს, რაზედაც 

მეტწილად არის დამოკიდებული სახელმწიფოს ეკონომიკური 

სიძლიერე. უმთავრესი, რაც ინოვაციების შექმნას უწყობს ხელს 

არის სპეციალიზაცია შესაბამის დარგში. თუ გადავავლებთ 

თვალს მსოფლიოს ინოვაციურ რუკას დავინახავთ, რომ ყველაზე 



37 
 

მეტი ინოვაციური პროდუქტი/მომსახურება იქმნება იმ 

ქვეყნებში, სადაც მაღალია პროფესიონალიზმის დონე. ეს 

გახლავთ, განვითარებული ქვეყნები, სადაც ცხოვრობს ბევრი 

პროფესიის ბევრი კარგი სპეციალისტი, რაც თავის მხრივ 

წარმოშობს ჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს, რომელშიც როგორც 

წესი, იბადება გენიალური იდეები. ამ მხრივ რთული ვითარება 

შეიქმნა საქართველოში 1990-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც 

საბჭოთა სისტემის გეგმიური ეკონომიკის პირობებში მოღვაწე 

მენეჯერები (არამარტო მენეჯერები) სრული გაურკვევლობის 

წინაშე აღმოჩდნენ. ამას დაემატა სამოქალაქო ომისა და 

აფხაზეთის ომის შედეგები, რამაც საბოლოო ჯამში დაამძიმა 

ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ამ ყველაფერმა 

განავითარა ინტელექტუალური თვალსაზრისით ერთ-ერთი 

ყველაზე რეცესიული პროცესი საქართველოს უახლოეს 

ისტორიაში. კრიზისულ ვითარებაში ჩავარდნილი მოქალაქეები 

ჩამოშორდნენ თავიანთ ძირითად პროფესიას და თავის 

გადარჩენის მიზნით სხვა საქმიანობას მიჰყვეს ხელი ან საერთოდ 

დატოვეს ქვეყანა. სწორედ, ამ დროს დაკარგა ქვეყანამ ფიზიკის, 

ქიმიის თუ სხვა პროგრესული დარგის ბევრი პერსპექტიული 

სპეციალისტი. 90-იანი წლების მიწურულსა და მიმდინარე 

საუკუნის პირველ ათწლეულში მეტ-ნაკლებად დასტაბილურდა 

ქვეყნის ყოველდღიურობა. განხორციელდა ისეთი სტრა-

ტეგიული პროექტები, როგორებიცაა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 

ნავთობსადენი, ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი თუ სხვა. გარდა 

ამისა, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის დარგები გადაეწყო 

თანამედროვე რელსებზე, განხორციელდა ინსტიტუციონალური 

რეფორმები, დაიხვეწა ქვეყნის ფისკალური და მონეტარული 

პოლიტიკა და ა.შ. რის შედეგადაც მივიღეთ პრო-დასავლური, 

განვითარებადი ქვეყანა, რომელსაც ადრე თუ იცნობდა 
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დანარჩენი მსოფლიო მხოლოდ გეო-პოლიტიკურ ჭრილში 

გაუჩნდა სხვადასხვა პერსპექტიული მიმართულებები. 2005-

2007 წლებში ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შემცირდა კორუფციისა 

და კრიმინალის დონე, დაიწყო ინვესტიციების შემოდინება და 

მიღწეულ იქნა საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ 

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა კვლავ მნიშვნელოვნად 

შეარყია ქვეყნის ეკონომიკა და უმნიშვნელოვანეს პერიოდში რამ-

დენიმე წლით დაამუხრუჭა განვითარება.   

მიმდინარე ათწლეულში ქვეყანამ კვლავ აღიდგინა იმიჯი, 

ისევ გახდა მომხიბვლელი  ინვესტორებისა და ტურისტები-

სათვის, გაიხსნა ახალი საწარმოები, გაიზარდა მთლიანი შიდა 

პროდუქტი, გაიზარდა ექსპორტის რაოდენობა, განხორციელდა 

საგადასახადო რეფორმები, შემუშავდა მეწარმეობის მხარდა-

ჭერის არაერთი სახელმწიფო პროექტი თუ პროგრამა და სწორედ 

ამ დროს საჭიროა სახელმწიფო თუ კერძო მმართველობით 

საქმიანობაში ინოვაციური მიდგომების გამოყენება, რათა ყველა 

ეს პროცესი იყოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისაკენ მიმარ-

თული იმდენად, რამდენადაც საბოლოო ჯამში სახელმწიფო 

წარმატებებს აღწევს მხოლოდ ძლიერი ეკონომიკის პირობებში.  

ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველომ მნიშვნელოვანი 

რეფორმები განახორციელა. მათ შორის, ეკონომიკური 

რეფორმები, რომელთა მთავარი მიზანი იყო ბიზნესის კეთების 

და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისათვის ხელსაყრელი 

გარემოს შექმნა, ეკონომიკის ლიბერალიზაციის, ადმინის-

ტრაციული ბარიერებისა და საგადასახადო ტვირთის შემცი-

რების, სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესების, კორუფცი-

ასთან ბრძოლისა და სხვა გზებით. ამ რეფორმების შედეგად, 

საქართველომ ეკონომიკური ზრდის ნორმალურ მაჩვენებლებს 
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მიაღწია. ამასთან, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქვეყანაში პირ-

დაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადები. საქართველოს 

ეკონომიკური პოლიტიკა დადებითად იქნა შეფასებული სხვა-

დასხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო სააგენტოებისა და 

საფინანსო ინსტიტუტების მიერ. შესაბამისი შედეგები აისახა იმ 

ინდექსებსა და რეიტინგებში, რომლებითაც ფასდება ქვეყნების 

ეკონომიკა. სტაბილური ეკონომიკური განვითარება, ლიბერა-

ლური ეკონომიკური პოლიტიკა და შემცირებული საგადასა-

ხადო განაკვეთები, ლიცენზიებისა და ნებართვების მცირე 

რაოდენობა, ადმინისტრაციული პროცედურების სიმარტივე, 

პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმები მსოფლიოს მრავალ 

ქვეყანასთან, ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა და სხვა 

მრავალი ფაქტორი წარმოადგენს მყარ საფუძველს საქართვე-

ლოში ბიზნესის დაწყებისა და მისი წარმატებული განვითა-

რებისათვის. “მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო საფინანსო 

კორპორაციის (IFC) კვლევის - “Doing Business 2019” მიხედვით, 

მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის ბიზნესის დაწყების სიმარტივის 

მიხედვით, საქართველომ გასულ წელთან შედარებით მე-4 

ადგილიდან მე-2 ადგილზე გადაინაცვლა. უძრავი ქონების 

რეგისტრაციის კომპონენტში კი, ქვეყანა სტაბილურად ინარ-

ჩუნებს მეოთხე ადგილს, ისეთი ქვეყნების წინ, როგორებიცაა 

შვედეთი, დანია, ნორვეგია, შვეიცარია და სხვა. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, და სადი-

სერტაციო ნაშრომის კვლევის ობიექტის, მიზნებისა და 

ამოცანების გათვალისწინებით, ერთის მხრივ, იმისთვის, რომ 

დაგვედგინა ინოვაციებთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი 

აზრი და მეორეს მხრივ, გაგვეგო სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე 

მენეჯერთა დამოკიდებულება საქართველოში ინოვაციური 

მენეჯმენტის განვითარების პერსპექტივებთან მიმართებაში, 
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ჩვენ მიერ ჩატარებულ იქნა ორი კვლევა, რომლებიც ნაშრომის მე-

3 ნაწილშია განხილული. აღნიშნული კვლევების საფუძველზე 

წარმოდგენილია გარკვეული დასკვნები და წინადადებები. 

პირველი კვლევის ფარგლებში, რომლის მიზანი იყო გაგ-

ვეგო ინოვაციების ადგილი ქართულ რეალობაში და ინოვა-

ციური პროცესების შემდგომი განვითარების პერსპექტივების 

შესახებ საზოგადოების  შეხედულებები, გამოიკითხა 315 რესპო-

დენტი. კვლევამ მოიცვა მთელი საქართველო. კვლევა მიმ-

დინარეობდა 2018 წლის 15 აპრილიდან 27 აპრილის ჩათვლით. 

აღნიშნული კვლევის ფარგლებში, პირველ რიგში საინტერესო 

იყო გაგვეგო რესპოდენტთა აზრი „ინოვაციების“ ცნების მიმართ, 

ანუ რამდენად ესმით ინოვაციების არსი, მათთვის ინოვაცია 

მხოლოდ სიახლეა თუ სხვა კომპონენტებსაც მოიცავს. შედეგად 

გამოკითხულთა 52 პროცენტი ინოვაციას აიგივებს სიახლესთან. 

აღნიშნულმა სურათმა კარგად გამოავლინა, რომ ჩვენი ქვეყნის 

მოქალაქეების უმრავლესობას არ ესმის ინოვაციების არსი 

ფუნდამენტურად და მათთვის ინოვაციები ასოცირდება 

მხოლოდ სიახლესთან.  

კვლევის დროს ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო 

საზოგადოების შეხედულებათა საფუძველზე გამოგვევლინა ქვე-

ყანაში ინოვაციური პროცესების განვითარების პერსპექტიული 

მიმართულებები, სადაც რესპოდენტებს შეეძლოთ დაესახე-

ლებინათ ნებისმიერი სფერო, რაზედაც მივიღეთ შემდეგი 

მოცემულობა (იხ. დიაგრამა N2), სიის სათავეში მოქცეულია 

ტურიზმი, ხოლო მას მოჰყვება ჯანდაცვა, მშენებლობა და ა.შ..  
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დიაგრამა N 2. ინოვაციური პროცესების განვითარების 

პერსპექტიული მიმართულებები საქართველოში 

 
წყარო: დიაგრამა შედგენილია ავტორის მიერ,  

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით 
 

ნაშრომის ამავე ნაწილში მიმოხილულია ინოვაციური 

მენეჯმენტის განვითარების თვალსაზრისით კვლევის შედეგად  

(დიაგრამა N2) გამოკვეთილი ყველაზე პერსპექტიული მიმარ-

თულებები - ტურიზმი და ჯანდაცვა, მათი გარკვეული პერ-

სპექტივები, რათა უფრო გასაგები გახდეს თუ რაოდენ დიდია 

ინოვაციური მენეჯმენტის როლი ეროვნული ეკონომიკის ამა თუ 

იმ დარგის განვითარებაში. შემოთავაზებულია ტურიზმის 

სხვადასხვა მიმართულებების თანამედროვე ტენდენციები, მათ 

შორის განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია საკრუიზო და 

სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებაზე, რომელიც ე.წ. 

მდიდარი ტურისტების მოზიდვას ისახავს მიზნად, რაც თავის 

მხრივ, აისახება სხვადასხვა სექტორზე. განხილულია საკრუიზო 

და სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებებისადმი კომპლექ-

სური მიდგომაც, ვინაიდან ორივე მათგანი ძირითადად, 

დაახლოებით ერთმანეთის მსგავსი ტიპის სოციალურ 

25%

14%

8%12%

17%

11%

7%
6%

ტურიზმი

სოფლის მეურნეობა

ენერგეტიკა

მრეწველობა

ჯანდაცვა

მშენებლობა

საჯარო მენეჯმენტი

სხვა
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კატეგორიას ემსახურება, რასაც ადასტურებს პორტალ 

CruiseCompare-ის მიერ ჩატარებული ბრიტანელი „კრუი-

ზერების“  გამოკითხვა, საიდანაც გამოვლინდა, რომ საკრუიზო 

ტურიზმის მოსარგებლეთა აბსოლუტური უმრავლესობა 50 

წელს გადაცილებულია და დიდია მათი ყურადღება საკუთარი 

ჯანმრთელობის მიმართ. შესაბამისად, კრუიზის მგზავრებს, 

რომლებიც რამდენიმე დღით გაჩერდებიან საქართველოში, 

უნდა შევთავაზოთ მაღალკვალიფიციური სამედიცინო მომსა-

ხურება, ამის შემდეგ ექიმის რეკომენდაციით რამდენიმე დღით 

გაემგზავრება საქართველოს შესაბამისი სამკურნალო თვისე-

ბების მქონე კურორტზე (მაგალითად აბასთუმანი, წყალტუბო, 

ბორჯომი თუ სხვა), სადაც სპეციალისტების მეთვალყურეობის 

ქვეშ იქნება ტურისტი, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ 

სასტუმრო-სანატორიუმში. გამაჯანსაღებელი კურსის შემდეგ 

კრუიზერი უბრუნდება თავის საზღვაო ხომალდს და აგრძელებს 

მოგზაურობას (Cruise…B). აღნიშნული ინოვაციური პროექტის 

განხორციელება გამოიწვევს რიგ წარმატებებს ქვეყნის 

ეკონომიკაში. პირველ რიგში გაზირდება მაღალ მხარჯველო-

ბითუნარიანი ტურისტების რაოდენობა, რაც მნიშვნელოვან 

სტიმულს წარმოადგენს, როგორც სახელმწიფო დაწესებულე-

ბებისათვის ისე მოქალაქეებისათვის,  გაიზრდება ინვესტორთა 

რაოდენობა,  გაჩნდება მოთხოვნა ინოვაციურ პროდუქციასა და 

მომსახურებაზე, განვითარდება სამედიცინო სფერო, გაუმ-

ჯობესდება კურორტებზე მცხოვრები ადგილობრივი მოსახ-

ლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, გაჩნდება 

ახალი სამუშაო ადგილები და სხვა. ზემოთაღნიშნული 

ტურიზმის მიმართულებების ინოვაციური მენეჯმენტის 

მაგალითი მიზნად ისახავს, რაც შეიძლება თვალსაჩინო გახადოს 
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ინოვაციური მენეჯმენტის შესაძლებლობების არეალი საქარ-

თველოში არსებული რესურსების პოტენციალის გათვა-

ლისწინებით. აქვე უნდა ითქვას, რომ ძნელად წარმოსადგენია 

მსგავსი პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება ინოვაციური 

მენეჯმენტის გარეშე. 

კვლევის კიდევ ერთი მიზანი იყო საქართველოს მოქა-

ლაქეებთან ერთად განგვესაზღვრა ის ქალაქები/მუნიციპალი-

ტეტები, რომელთაც გააჩნიათ ყველაზე დიდი პოტენციალი 

ინოვაციური პროცესების განვითარების თვალსაზრისით. შედე-

გად რესპოდენტთა მიერ საერთო ჯამში თითქმის მთელი საქარ-

თველო დასახელდა, თუმცა გამოიკვეთა რამდენიმე ქალაქი/მუ-

ნიციპალიტეტი, ესენია: ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური, თბი-

ლისი, მესტია, ანაკლია, მცხეთა, ჭიათურა, გურჯაანი, წყალ-

ტუბო, აბასთუმანი, ბორჯომი, ზესტაფონი და ბაკურიანი. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ჩამოთვლილ ტერიტორიებზე ბოლო პერიოდში 

აქტიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა მასშტაბური პროექტები, 

რაც კიდევ უფრო ზრდის აღნიშნულ ქალაქებსა თუ მუნიციპა-

ლიტეტებში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების პერსპექ-

ტივებს.  

როგორც უკვე აღინიშნა, ინოვაციები გახლავთ უმთავრესი 

ხელშემწყობი ფაქტორი ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდისა და 

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისათვის, აღნიშნულ 

მოსაზრებას ადასტურებს კვლევის შედეგად მიღებული მონაცე-

მები (იხ. დიაგრამა N 3). 
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დიაგრამა N 3. ინოვაციური მიდგომების საჭიროება საქართველოს 

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობაში 
 

 
წყარო: დიაგრამა შედგენილია ავტორის მიერ,  

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით 
 

დიაგრამა N 3-ზე ასახული მოცემულობა კიდევ ერთხელ 

ხაზს უსვამს ინოვაციების აქტუალობასა და საქართველოში 

არსებულ ორგანიზაციებში მისი პრაქტიკული მაგალითების 

განხორციელების უფრო მეტი საჭიროების აუცილებლობას, რაც 

პირველ რიგში შესაბამის ორგანიზაციებში მენეჯმენტის სათა-

ნადო განვითარებას მოითხოვს. 

იმისათვის, რომ ინოვაციური მიდგომები გაძლიერდეს 

საქართველოში არსებულ ორგანიზაციებში, საჭიროა მოსახლე-

ობას კარგად ესმოდეს ინოვაციების მნიშვნელობა, რათა გაუჩ-

ნდეს მოთხოვნა ინოვაციური პროდუქციისა თუ მომსა-

ხურებისადმი და ზოგადად ინოვაციური პროცესების მიმართ. 

კვლევის პროცესში ასევე მნიშვნელოვანი იყო გაგვეგო 

რესპოდენტთა მხრიდან უშუალოდ ინოვაციური პროექტები-

სადმი დამოკიდებულება. შევეცადეთ მათი შეხედულებების 

საფუძველზე დაგვედგინა ინოვაციური იდეების დაფინანსებისა 

და რეალური განხორციელების პრობლემები საქართველოში. 
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ამისათვის რესპოდენტებს მივმართეთ კონკრეტული კით-

ხვებით. პირველ კითხვაზე - „როგორ ფიქრობთ - შეგიძლიათ 

ინოვაციური პროექტის შემუშავება?“ გამოკითხულთა 83,1 

პროცენტმა დადებითი პასუხი გაგვცა, ხოლო მომდევნო კითხვა 

დაფინანსების საკითხს შეეხო და კითხვაზე „არსებობს თუ არა 

საქართველოში ინოვაციური იდეების დაფინანსების წყაროები 

(სახელმწიფო თუ კერძო პროექტები, პროგრამები, სხვადასხვა 

ორგანიზაციები და სხვა)?“  რესპოდენტთა 79,7 % ფიქრობს, რომ 

ამ კუთხით დაფინანსების პრობლემა არ არსებობს, რასაც მოჰყვა 

ჩენ მიერ შემუშავებული კითხვარის მომდევნო კითხვა, 

რომელიც ლოგიკურ კავშირშია წინა კითხვებთან, „თქვენი 

აზრით საქართველოს მოქალაქეებს რა უშლით ხელს 

ინოვაციური იდეების განხორციელებაში?“. რესპოდენტთა მიერ 

დასახელდა სხვადასხვა მიზეზები, რომლებიც ძირითადად სამი 

მიმართულებით გახლდათ. დაახლოებით 20 % ამბობს, რომ 

შესაბამისი ფინანსების მოძიება აბრკოლებს ინოვაციური პროექ-

ტების შემუშავებას, რესპოდენტთა 37 პროცენტი მიიჩნევს, რომ 

ამ კუთხით უპირველესი პრობლემა გახლავთ ადგილობრივ 

მომხმარებელში ინოვაციური პროდუქციისა თუ მომსახურე-

ბისადმი დაბალი მოთხოვნა და შესაბამისად, რისკი მაღალია, 

რომ ესა თუ ის ინოვაციური პროექტი ჩვენს ქვეყანაში ვერ 

გაამართლებს, ხოლო დარჩენილი 43 პროცენტი ძირითადად 

აქცენტს აკეთებს მოქალაქეთა ინტელექტსა და მსოფლხედვაზე, 

ისინი მიიჩნევენ, რომ მოქალაქეთა უმრავლესობის ზოგადი 

ცოდნა არ არის შესაბამისობაში თანამედროვე სამყაროს 

გამოწვევებთან, რაც ხელს უშლის რეალური საჭიროების მქონე 

ინოვაციური იდეების არსებობას. ზემოაღნიშნულ გარემოებათა 

ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი 

მოსაზრება, - რომ ქვეყანაში არსებობს ინოვაციური იდეების 
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დაფინანსების წყაროები, რესპოდენტთა აბსოლუტური უმრავ-

ლესობა ფიქრობს, რომ ინოვაციები აუცილებელია ქვეყნის 

ეკონომიკური სიძლიერისათვის,  დაახლოებით 83 % ამბობს, 

რომ მას შეუძლია ინოვაციური იდეის შემუშავება მაგრამ, 

ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდან ინოვაციებისადმი ნიჰი-

ლისტური დამოკიდებულების გამო, ვერ ხერხდება ღირებული 

ინოვაციური პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება. 

მას შემდეგ რაც გავიგეთ საზოგადოების ზოგადი 

მოსაზრებები ინოვაციებთან დაკავშირებით, ჩვენ მიერ ჩატა-

რებულ იქნა მეორე კვლევა. ამჯერად უშუალოდ მენეჯერთა 

თვალთახედვით დავინტერესდით. კვლევაში მონაწილეობა 

მიიღო სხვადასხვა სფეროში არსებული ორგანიზაციების 

ოცდაათმა მენეჯერმა. კვლევა მიმდინარეობდა 2018 წლის 01 

მაისიდან 01 ივნისამდე. კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ 

მენეჯერთა დაახლოებით 90 % ინოვაციებს მიიჩნევს თავიანთი 

ორგანიზაციის წარმატების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად. 

თუმცა აღნიშნული ორგანიზაციების მხოლოდ 1/3 აქვს კვლევისა 

და განვითარების (R&D) დეპარტამენტი (სტრუქტურული 

ერთეული, რომელიც მუშაობს ინოვაციების შემუშავებაზე ან 

პრაქტიკაში უკვე არსებული ინოვაციების დანერგვაზე) ან 

მსგავსი სტრუქტურული ერთეული, მაგრამ კლასიკური გაგებით  

R&D დეპარტამენტი გაცილებით უფრო ნაკლებად გვხვდება 

საქართველოში არსებულ ორგანიზაციებში. აღნიშნული 

გარემოება შეიძლება ავხსნათ იმითი, რომ მიმდინარე პერიოდი-

სათვის კვლევისა და განვითარების მიმართულებით თანხების 

გამოყოფა ხდება მინიმალური ოდენობით. აქედან გამომდინარე, 

კვლევის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა: ხელმძღვანელ 

პირებთან ერთად განგვესაზღვრა თანამედროვე ქართულ 
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რეალობაში ორგანიზაციებმა თავიანთი შემოსავლების რა 

ნაწილი უნდა მიმართონ ინოვაციების შემუშავება/დანერგვაში.  

 

დიაგრამა N 4. თანამედროვე ქართულმა ორგანიზაციამ საშუალოდ 

თავისი შემოსავლების რა ნაწილი უნდა დახარჯოს ინოვაციების 

შემუშავება/დანერგვაში 

 

 
წყარო: დიაგრამა შედგენილია ავტორის მიერ,  

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით 
 

აღნიშნულთან დაკავშირებით მივიღეთ საკმაოდ იმედის 

მომცემი პასუხები, (იხ. დიაგრამა N4) მიუხედავად ამისა, 

რეალობაში ამ მიმართულებით რადიკალურად განსხვავებული 

მოცემულობა გვაქვს და როცა მენეჯერებს მივმართეთ თხოვნით 

დაესახელებინათ მათ მიერ დაფინანსებული კვლევა ან თავი-

ანთი ორგანიზაციის ინოვაციური პროდუქცია, თუ მომსა-

ხურეობა, - რესპოდენტებს ძალიან გაუჭირდათ რეალური ინოვა-

ციის დასახელება. აღნიშნული გარემოება კიდევ ერთხელ ადას-

ტურებს იმ ფაქტს, რომ ქართული ორგანიზაციები უკვე მზად 

არიან ამ მიმართულებით მუშაობისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ 

სულ მალე გადაიდგმება რეალური ნაბიჯები ინოვაციური 
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კვლევების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, შეიძლება 

ითქვას, რომ საქართველოში ინოვაციურ მენეჯმენტს ნამდვი-

ლად გააჩნია განვითარების პერსპექტივები. 

იმ მოსაზრებას, რომ ინოვაციური მენეჯმენტი უნდა ინერ-

გებოდეს და ვითარდებოდეს, როგორც სახელმწიფო ასევე, კერძო 

სექტორში გამოკითხულ მენეჯერთა 100-ვე პროცენტი დადე-

ბითად პასუხობს. უშუალო გასაუბრების პროცესში კი, 

მენეჯერები აღნიშნავენ, რომ პირველ რიგში, სახელმწიფო 

მართვაში უნდა დაინერგოს ინოვაციები და ერთგვარი მაგალი-

თის მომცემი უნდა იყოს კერძო სექტორისათვის.  

კვლევის ერთ-ერთი მიზანი იყო ასევე, გაგვეგო თუ რამ-

დენად იცნობენ მენეჯერები ინოვაციურ პროდუქციაზე თუ 

მომსახურებაზე მომხმარებელთა დამოკიდებულებას. ამ კუთ-

ხით მენეჯერთა აზრი შემდეგნაირია (იხ. დიაგრამა N 5): 
 
 

დიაგრამა N 5. როგორ ფიქრობთ მომხმარებელთა რა რაოდენობას 

იზიდავს ინოვაციური პროდუქცია თუ მომსახურეობა? 

 

წყარო: დიაგრამა შედგენილია ავტორის მიერ,  

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით 
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იმ მიზნით, რომ გაგვეგო საქართველოში ინოვაციური 

საქმიანობის შემაფერხებელი ძირითადი მიზეზები კვლევის 

ფარგლებში შევეცადეთ მენეჯერებთან ერთად გამოგვეყო ისინი. 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ მენეჯერები აქცენტს 

აკეთებენ ძირითადად შემდეგ სირთულეებზე:  

• ორგანიზაციათა ფინანსური სისუსტე; 

• სამეცნიერო კვლევითი ცენტრების ნაკლებობა; 

• სპეციალიზებული კადრების ნაკლებობა; 

• იდეების არარსებობა. 

ვინაიდან მენეჯერთა მხრიდან ინოვაციების შემაფერხე-

ბელ მიზეზად პირველ რიგში დასახელდა ორგანიზაციათა 

ფინანსური სისუსტე, დავინტერესდით ინოვაციური პროექ-

ტების დაფინანსების გარე წყაროების შესახებ რამდენად ფლობ-

დნენ ინფორმაციას, რა დროსაც გამოკითხულ მენეჯერთა მიერ 

სახელდება შემდეგი მექანიზმები: 

• სახელმწიფო პროექტები და პროგრამები; 

• ადგილობრივი და საერთაშორისო გრანტები; 

• კრედიტი. 

უნდა ითქვას, რომ გარდა ზემოთ დასახელებული სამი 

მექანიზმისა განვითარებულ ქვეყნებში ამა თუ იმ კონკრეტული 

ინოვაციური პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ინვეს-

ტიციების მოძიების ბევრად მეტი შესაძლებლობაა, თუმცა ვფიქ-

რობთ, რომ თუ იდეა ღირებულია დღეისათვის ინფორმაციის 

გავრცელება მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან სწრაფად შეიძლება. 

ამ მიმართულებით ნაშრომში განხილულია ინოვაციების დაფი-

ნანსების გარე წყაროები და მათი ძირითადი ასპექტები. კვლევის 

ფარგლებში გვსურდა გაგვეგო მენეჯერთა აზრი იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რამდენად საკმარისია ზემოთ მოცემული 

დაფინანსების წყაროები კონკრეტული ინოვაციური პროექტის 
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განსახორციელებლად, რაზედაც მივიღეთ შემდეგი სურათი: 

მენეჯერთა 22% მიიჩნევს, რომ საკმარისია, 44% ფიქრობს, რომ 

ნაწილობრივ საკმარისია, ხოლო დარჩენილი 34% - კი ფიქრობს, 

რომ არ არის საკმარისი. მოცემული ტენდენციის საფუძველზე 

უნდა ითქვას, რომ საჭიროა ქვეყანაში არსებულ ორგანიზაციებს 

მიეწოდოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ არცერთი ღირე-

ბული იდეა არ დარჩება უყურადღებოდ, რათა უფრო მეტი 

სითამამით იმუშაონ ინოვაციების მიმართულებით და არ ჰქონ-

დეთ იმის შეგრძნება, რომ ვინაიდან ისინი არ იმყოფებიან 

მაღალგანვითარებულ ქვეყანაში შესაბამისი ფინანსური 

რესურსების მოძიება შეაფერხებს მათი იდეის განხორციელებას.  

მოცემული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ საქარ-

თველოში არსებული ორგანიზაციების მენეჯერები საკმაოდ 

პოზიტიურად არიან განწყობილნი ინოვაციებისადმი, ამ მიმარ-

თულებით მათ მიერ არის სტრუქტურული და ფინანსური 

მხარდაჭერის მზაობა, გარდა ამისა მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში 

ინოვაციური საქმიანობის დაფინანსების გარე წყაროებიც მეტ-

ნაკლებად არსებობს, თუმცა არსებული რესურსებიდან გამომ-

დინარე ჯერჯერობით რეალური ნაბიჯები არ გადადგმულა, 

შესაბამისად, არც რაიმე რეალური შედეგები აქვთ ინოვაციების 

მიმართულებით. 

ნაშრომის დასკვნით ნაწილში შემოთავაზებულია ჩვენ 

მიერ შემუშავებული ინოვაციური მენეჯმენტის ერთგვარი უნი-

ვერსალური მოდელი, რომელიც საქართველოში ინოვაციური 

მენეჯმენტის განვითარების პერსპექტივებთან არის უშუალო 

კავშირში და შეიძლება გამოვიყენოთ,  ნებისმიერი ტიპის ორგა-

ნიზაციისათვის,  რომელიც ინოვაციებით იქნება დაინტერე-

სებული. (იხ. სქემა N2)  
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სქემა N 2. ინოვაციური მენეჯმენტის უნივერსალური  

მოდელი 
 

 

წყარო: სქემა შედგენილია ავტორის მიერ 

მენეჯმენტის მოცემულ სქემაზე ნაჩვენებია ინოვაციებზე 

ორიენტირებული მენეჯმენტის მოდელი, რომლის სტრუქ-

ტურაში ცალკე ერთეულადაა ჩამოყალიბებული კვლევისა და 

განვითარების (R&D) დეპარტამენტი, რომლის თანამშრომლებიც 

ორგანიზაციის ყველა საკვანძო სტრუქტურულ ერთეულში 

არიან გადანაწილებულნი და სწავლობენ იქ არსებულ 

მდგომარეობას, ჩართულნი არიან უშუალოდ შესაბამისი 

დეპარტამენტის/განყოფილების საქმიანობაში, რაც იმავდრო-

ულად ამსუბუქებს იქ მყოფი თანამშრომლების დატვირთვას, 

ახორციელებენ კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიცირებას 

და უშუალო ხელმძღვანელს აწვდიან ინფორმაციას ინოვაციური 
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მეთოდების შემუშავების შესაძლებლობების თაობაზე. აღნიშ-

ნულ სტრუქტურულ ერთეულში თავს იყრის ზემოხსენებული 

პრინციპით შედგენილი დოკუმენტაცია ორგანიზაციის საქმი-

ანობის ყველა მიმართულებით, რომელსაც შეისწავლის შესა-

ბამისი სამუშაო ჯგუფი. რის შემდეგადაც ხდება წარმატებული 

საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა ამა თუ იმ მიმართულებით 

და მისი ქართულ რეალობასთან მისადაგებული კონკრეტული 

ღონისძიებების შემუშავება, რის საფუძველზეც დაწესებულების 

ხელმძღვანელისათვის იქმნება სპეციალური რეკომენდაციები, 

რომელთა უმთავრესი დანიშნულებაა ორგანიზაციის 

ეფექტიანობის ზრდა, ინოვაციების ხარჯზე.  

ამრიგად, ნაშრომში განხილულია ინოვაციების თეორი-

ული საფუძვლები, ინოვაციური მენეჯმენტის, როგორც ქვეყნის 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელი 

კომპონენტის მნიშვნელობა და სპეციფიკა, ქვეყანაში ინოვა-

ციური მენეჯმენტის დანერგვის ხელშემწყობი და ხელშემ-

შლელი ფაქტორები. ჩატარებულია პრაქტიკული კვლევები, 

შესწავლილია დარგში არსებული თანამედროვე ტენდენციები. 

იქედან გამომდინარე, რომ ნაშრომში ვერ მოხერხდებოდა 

საქართველოში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების პერ-

სპექტივების მქონე ყველა დარგის მიმოხილვა აქცენტი გაკე-

თებულია რამდენიმე პრიორიტეტულ მიმართულებაზე, ხოლო 

უფრო დეტალურადაა განხილული ქვეყანაში საკუთრივ ინოვა-

ციური მენეჯმენტის კონცეპტუალური და ფუნდამენტური 

საკითხები. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში შემოთავაზებულია 

საქართველოში არსებული ორგანიზაციებისათვის ინოვაციური 

მენეჯმენტის უნივერსალური მოდელი, რომელიც უნდა 

დაინერგოს ბევრ ორგანიზაციაში და მისი ინტეგრირება უნდა 

მოხდეს შესაბამისი ორგანიზაციის ფინანსური და ადამიანური 
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კუთხით არსებულ რესურსებთან, რათა სამეურნეო თვალ-

საზრისით იყოს სარგებლიანი, რენტაბელური და არ შეარყიოს 

მათი გადახდისუნარიანობა, ფინანსური მდგრადობა და საქ-

მიანი აქტივობა.  ნაშრომის დასკვნებისა და წინადადებების 

ნაწილში მიმოხილულია ინოვაციური მენეჯმენტის განვი-

თარებასთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემები საქარ-

თველოში და წარმოდგენილია მათი  გადაჭრის  ავტორისეული 

თეორიული და პრაქტიკული  გზები.  
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დასკვნები და წინადადებები: 

სადისერტაციო ნაშრომში განხილული თეორიული და 

პრაქტიკული მასალების შესწავლის საფუძველზე ჩვენს მიერ 

შემუშავებულია კონკრეტული დასკვნები და რეკომენდაციები. 

კერძოდ: 

1. ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის ინოვაციური საქმი-

ანობის დაგეგმვა/განხორციელების ინტენსივობა პირდაპირ 

კავშირშია შესაბამისი ორგანიზაციის ინოვაციურ პოტენ-

ციალთან.  აქედან გამომდინარე,  იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც 

დაინტერესებულნი არიან ინოვაციებით უნდა შეისწავლონ 

თავიანთი ინოვაციური პოტენციალი. ამ კუთხით საქართვე-

ლოში არსებული ვითარება მნიშვნელოვნად ასუსტებს ქვეყანაში 

ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების პერსპექტივებს, 

ვინაიდან ზემოაღნიშნული მიზნით ორგანიზაციათა მხოლოდ 

ძალიან მცირე ნაწილს თუ აქვს განხორციელებული კვალიფი-

ციური კვლევები.  

ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, 

რომ ორგანიზაციათა უმეტესობა ინოვაციებისადმი დაინტე-

რესებას გამოთქვამს, შესაბამისად აღნიშნულმა სახელმწიფო და 

კერძო ორგანიზაციებმა, პირველ რიგში უნდა ჩაატარონ კვა-

ლიფიციური კვლევა თავიანთი ინოვაციური პოტენციალის 

გამოვლენის მიზნით.   

2. მსოფლიო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ინოვაციური მე-

ნეჯმენტის ეფექტიანობაზე უდიდეს გავლენას ახდენს კონკრე-

ტული ორგანიზაციის ინოვაციური პოლიტიკა. იმისათვის, რომ 

ქვეყანაში ინოვაციურ მენეჯმენტს ჰქონდეს პერსპექტივები, შესა-

ბამის ორგანიზაციებს უნდა გააჩნდეს ინოვაციური პოლიტიკა, 

სტრატეგიული დოკუმენტის, სამოქმედო გეგმის სახით, 
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რომელიც მკაფიოდ განსაზღვრავს იმ პრიორიტეტულ მიმარ-

თულებებს, სადაც არსებული პოტენციალით შესაძლებელი 

იქნება ინოვაციური პროცესების განხორციელება. დოკუმენტში 

მაქსიმალურად ზუსტად უნდა იყოს გათვალისწინებული საჭი-

რო ფინანსები და მოსალოდნელი რისკები.  

სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციებმა მას შემდეგ, როცა 

შეისწავლიან საკუთარ ინოვაციურ პოტენციალს, უნდა 

შეიმუშავონ სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელშიც განსაზ-

ღვრული იქნება ინოვაციური მენეჯმენტის პერსპექტივები და 

მათი განხორციელების შესაძლებლობები, ყველა იმ ელემენტის 

გათვალისწინებით, რაც ახლავს მსგავსი ტიპის დოკუმენტს.  

3. ინოვაციებზე ორიენტირებული კომპანიები საწყის 

ეტაპზე ხშირად დგებიან ფინანსური პრობლემების წინაშე. 

ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი 

მიზნებისათვის სასურველია „სტარტაპების“ საგადასახდო 

სტიმულირება, რაც ერთერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია  ქვეყა-

ნაში ინოვაციური საქმიანობის განვითარებისა და წახალი-

სებისათვის. ამ კუთხით ბოლო პერიოდში გარკვეული ნაბიჯები 

გადაიდგა. ქვეყანაში მიმდინარე საგადასახდო რეფორმა შეუმსუ-

ბუქებს საგადასახდო ტვირთს მცირე მეწარმეებს, რომლებიც 

ქვეყნის ეკონომიკაში მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ, 

რეფორმის შედეგად მცირე მეწარმეთა სექტორში გაჩნდება 

ინოვაციური მენეჯმენტის ერთგვარი აუცილებლობაც კი, 

იმდენად, რამდენადაც გადასახადების 5-ჯერ შემცირება და 

ერთობლივი შემოსავლების ზღვარის 5-ჯერ გაზრდა (და სხვა 

შეღავათები) მცირე საწარმოებს გააძლიერებს ფინანსურად და 

უბიძგებს გაფართოებისაკენ. მცირე საწარმოებს საგადასახადო 

რეფორმა აძლევს განვითარების რეალურ შანსს, რომელიც 
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თანამედროვე ეპოქაში ყველაზე ეფექტური ინოვაციური მენეჯ-

მენტის პირობებშია. შესაბამისად, მცირე მეწარმეებმა სასურ-

ველია გამოიყენონ ინოვაციური მეთოდები და მიდგომები 

თავიანთი პროდუქციის/მომსახურების დახვეწის თუ ახლის  

შექმნის პროცესში. 

4. მსოფლიო ბანკის “Doing Business 2019”-ის რეიტინგში 

საქართველო მე-6 ადგილს იკავებს და რეგიონის ლიდერია. 

აღნიშნული კვლევის მიხედვით, ბიზნესის კეთების 

გამარტივების თვალსაზრისით საქართველომ ყველაზე მეტი 

რეფორმა (ჯამში 50 რეფორმა 2006-2019 წლებში) განახორციელა 

და 190 ქვეყანას შორის ლიდერთა რიგებში მოექცა. რეიტინგში 

უფრო მაღალ პოზიციებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის 

სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი - ჰონგ-კონგი, 

სამხრეთ კორეა, დანია, სინგაპური და ახალი ზელანდია (რეი-

ტინგის ლიდერი) იკავებენ. აღნიშნული გარემოება დადებითად 

აისახება ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების პერსპექ-

ტივებზე. ინოვაციური იდეების მქონე პოტენციური და მოქმედი 

მეწარმეები ზემოაღნიშნული რეფორმების კვალდაკვალ უნდა 

ავითარებდნენ თავიანთ პროექტებს და მაქსიმალურად უნდა 

იცნობდნენ ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკურ 

ტენდენციებს, რათა თავიანთი საქმიანობა მაქსიმალურად 

შეუსაბამონ მათ.  

5. განვითარებული ქვეყნები შეიძლება ითქვას არ უყუ-

რებენ ოპტიმისტურად ქართულ პროდუქტს, იქედან გამომ-

დინარე, რომ მსოფლიოში არსებობს სტერეოტიპი, რომ განვი-

თარებად ქვეყანაში ნაკლებად შესაძლებელია შეიქმნას თანამედ-

როვე ინოვაციური პროდუქცია თუ მომსახურება. ამ სიტუაციის 

გამოსწორების ერთერთი გზა გახლავთ ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის საკანონმდებლო ბაზის მუდმივი 
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სრულყოფა. საკანონმდებლო ორგანომ უნდა განახორციელოს  

კანონმდებლობაში შესაბამისი რეგულაციების განსაზღვრა, 

რითიც დაცული იქნება ინტელექტუალური საკუთრება, 

საავტორო უფლებები და არ მიეცემათ შესაძლებლობა უხარისხო 

იმიტაციებმა და პატენტებმა შეულახოს ქვეყანას იმიჯი. 

6. R&D - იგივე კვლევისა და ტექნოლოგიური განვი-

თარების ხარჯები მეტწილად განაპირობებს ქვეყნის წარმატებას 

ინოვაციური მენეჯმენტის თვალსაზრისით. უნდა ითქვას, რომ 

მოწინავე ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოებში მთლიანად 

ქვეყანაში წლის განმავლობაში გაწეული  R&D ხარჯების 1/3 ხარ-

ჯავს სახელმწიფო ორგანოები, ხოლო 2/3 ბიზნესი, უნივერ-

სიტეტები, არაკომერციული დაწესებულებები და სხვა. ეს 

თანაფარდობა გახლავთ ერთგვარი რეკომენდაცია არსებული 

რეალობიდან გამომდინარე კვლევისა და ტექნოლოგიური 

განვითარების კუთხით. თუმცა, რა საკვირველია სახელმწიფოს 

წილი, რაც უფრო ნაკლები იქნება მით უკეთესი. იუნესკოს 

სტატისტიკის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული შედეგებით 

ვებ-პორტალზე http://uis.unesco.org კარგად არის წარმოჩენილი 

თითოეული ქვეყნის მიერ გაწეული R&D ხარჯების სტატისტიკა 

და კლასიფიცირება. საქართველოში აღნიშნულ ხარჯებს 

აფინანსებს მხოლოდ სახელმწიფო უწყებები და სხვადასხვა 

უნივერსიტეტები. სამწუხაროდ ბიზნეს-სექტორის მიერ ამ 

კუთხით საერთოდ არ იხარჯება თანხები მაშინ, როდესაც 

ტენოლოგიურად მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად 

ისეთი, როგორიცაა შვეიცარია დაახლოებით 70 პროცენტი 

სწორედ ბიზნეს სექტორის მიერ ფინანსდება.  ჩვენ მიერ 

ჩატარებული კვლევის პროცესში, როდესც გამოიკითხა ათე-

ულობით მენეჯერი, კითხვაზე თუ თავისი შემოსავლების 

რამდენი პროცენტი უნდა დახარჯოს ორგანიზაციამ R&D 

http://uis.unesco.org/
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საქმიანობის დასაფინანსებლად რესპოდენტთა დაახლოებით 70 

% ფიქრობს, რომ მინიმუმ 10 % მაინც უნდა იხარჯებოდეს ამ 

მიმართულებით, ხოლო მათ შორის 22 პროცენტი კი დაფი-

ნანსების ოპტიმალურ ოდენობად 20 - დან 30 პროცენტამდე 

მიიჩნევს. 

ქვეყანაში ზემოაღნიშნული არასახარბიელო R&D ხრჯების 

თანაფარდობის გამოსწორებისათვის პირველ რიგში ორგანი-

ზაციებში უნდა ჩამოყალიბდეს  ე.წ. R&D დეპარტამენტები ან 

სტრუქტურული ერთეული, რომელიც დაკომპლექტებული 

იქნება კვალიფიიური, ნიჭიერი კადრებით და იმუშავებს ინოვა-

ციების შემუშავებასა თუ წარმატებულ ორგანიზაციებში არსე-

ბული ინოვაციების დანერგვაზე.  მცირე, საშუალო თუ მსხვილმა 

ორგანზაციებმა შემოსავლების გარკვეული ნაწილის ინვეს-

ტირება უნდა მოახდინონ კვლევებსა და ორგანიზაციის ინოვა-

ციურ განვითარებაში.  დაგეგმონ თავიანთი ბიუჯეტი-დანახარ-

ჯები, ისე რომ  აღნიშნული ხარჯები უარყოფითად არ აისახოს 

მათ საქმიანობაზე.  

7. როგორც ზემოთ აღინიშნა საქართველოში ინოვაციური 

კვლევების დაფინანსებას ძირითადად ახორციელებს სახელ-

მწიფო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. სა-

ბოლოო მიზანი ამ დაფინანსების გახლავთ ის, რომ შემუ-

შავებულმა ინოვაციურმა ტექნოლოგიამ ადგილი დაიმკვიდროს 

ამა თუ იმ დარგში. სამეცნიერო კვლევების პროცესის ოპტიმი-

ზაციისათვის საჭიროა საგანმანათლებლო და ბიზნეს სექტორის 

მჭიდრო კავშირი, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი ინოვა-

ციური პროდუქტისა და პროექტის კომერციალიზებას, რაც გაზ-

რდის კვლევების ხარისხსა და სიხშირეს. ასევე, ამ ორი სუბიექ-

ტის თანამშრომლობის პროცესში შესაძლებელია კერძო კომპა-

ნიებში დასაქმებული პირების ტექნოლოგიური გადამზადება, 
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კონკრეტული მიმართულებით ახალგაზრდების სპეციალიზაცია 

და სხვა.  

8. ქვეყანაში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარები-

სათვის აუცილებელია განათლების დონის ამაღლება, რაც 

წარმოუდგენელია შესაბამისი ინვესტიციების განხორციელების 

გარეშე. არსებული ვითარება არის ძალზედ არასახარბიელო, 

როცა მნიშნელოვნად შემცირებულია შობადობა, ყოველდღი-

ურად მატულობს კვალიფიციური კადრების მიგრაცია მდიდარ 

ქვეყნებში და ა.შ.. ეს გარემოებები აუცილებლად იქონიებს 

უარყოფით ზეგავლენას ქვეყანაში არსებული ორგანიზაციების 

ინოვაციურ პერსპექტივებსა და კონკურენტუნარიანობაზე.  

მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ინვესტიციების განხორ-

ციელება განათლების სფეროში, რათა ამაღლდეს ქართველი 

ახალგზრდების ცოდნის დონე მეცნიერებასა და ტექნო-

ლოგიებში, რომლის გარეშეც გამორიცხულია ქვეყანაში ცოდ-

ნაზე დამყარებული ეკონომიკის ჩამოყალიბებასა და განვითა-

რებაზე ფიქრიც კი. იმ მსხვილი კომპანიებისათვის, რომლებიც 

ახორციელებენ ინვესტიციებს საქართველოში, ადგილობრივ 

შრომის ბაზარზე უნდა მოიძებნებოდეს კვალიფიციური კად-

რები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ მმართველობით 

საქმიანობაში და დააკმაყოფილებენ კონკრეტულ პოზიციაზე 

დაწესებულ მოთხოვნებს. საქართველოში მოქმედი „არსებული 

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება - გადამზა-

დებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა“, 

რამდენადმე შეამსუბუქებს მდგომარეობას, თუმცა საკუთრივ 

ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარებისათვის საჭიროა უფრო 

მეტი ინვესტიცია განათლების სფეროში, რათა ქვეყანაში მრავ-

ლად იყვნენ ახალგზარდა მენეჯერები, რომელთაც ექნებათ ამა 

თუ იმ მიმართულებით კვალიფიციური განათლება და თავიანთ 
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ორგანიზაციებში შეძლებენ ინოვაციური პროცესების 

წარმართვას. ამისათვის კი აუცილებელია სკოლებში და უმაღ-

ლეს სასწავლებლებში არსებობდეს ტექნიკური და საბუნების-

მეტყველო მიმართულებათა: ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის და 

ა.შ. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატო-

რიები, სადაც შესაძლოა საწყის ეტაპზე მოვიწვიოთ უცხოელი 

კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც საჭიროების შემ-

თხვევაში ტრენინგებს ჩაუტარებენ ქართველ პედაგოგებს, რათა 

მაქსიმალურად იქნეს შესწავლილი და გამოყენებული 

სხვადასხვა ტექნოლოგიის სპეციფიკა. ამის შემდგომ კი უნდა 

ჩამოყალიბდეს კონკრეტული სასწავლო პროგრამები, რომლებიც 

შესაბამისობაში იქნება ქვეყნაში არსებულ რეალობასთან და 

ახალგაზრდებისათვის საინტერესო გზით, გასაგებ ენაზე 

თითოეულ მოსწავლესა თუ სტუდენტს გააცნობს თანამედროვე 

ტექნოლოგიურ მიღწევებსა და შესაბამისი ტექნოლოგიის 

პრაქტიკულ მნიშვნელობას.  

9. ინოვაციები იქცა თანამედროვე ეკონომიკის სტიმულად 

და შეიძლება ითქვას ერთგვარი კატალიზატორის ფუნქცია 

აკისრია მას. ქვეყნებმა, რომლებმაც ინოვაციებს თავიანთი 

განვითარების სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ადგილი მიანიჭეს 

უდიდეს წარმატებებს აღწევენ სხვადასხვა სფეროებში. ასეთ 

პირობებში იზრდება ინოვაციური მენეჯმენტის პერსპექტივები 

თითქმის ყველა სფეროში: სახელმწიფო მმართველობა, 

ტურიზმი, ჯანდაცვა, განათლება, წარმოება თუ სხვა. 

შესაბამისად ქვეყანაში არსებულმა ორგანიზაციებმა აქცენტი 

უნდა გააკეთონ ინოვაციებზე თუ გვსურს, რომ საკუთარ ქვეყა-

ნაში მაინც გავუწიოთ კონკურენცია იმპორტირებულ საქონელსა 

და მომსახურებას.  
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10. თანამედროვე ეტაპზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ინოვაციური განვითა-

რების პერსპექტივები, იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ 

ტექნოლოგიურმა სიაახლეებმა ბევრად გაამარტივა სამუშაო 

პროცესი. სწორედ, ამიტომ მოქმედმა ორგანიზაციებმა და განსა-

კუთრებით სახელმწიფო უწყებებმა უნდა მოახდინონ თავიანთი 

თანამშრომლების სპეციალიზაცია კონკრეტული მიმართუ-

ლებებით, ადმინისტრაციული დანახარჯების შემცირების მიზ-

ნით. ასევე, კონკურენციის ამაღლებისათვის სასურველია თითო-

ეულ თანამშრომელს ჰქონდეს თუნდაც მცირე გადაწყვეტილების 

მიღების უფლება და მოხდეს უფლებამოსილებების 

რაციონალური დელეგირება.  

11. იმისათვის, რომ სამყარომ შეინარჩუნოს სიცოცხლისუ-

ნარიანობა და მომავალი თაობების წინაშე ვიყოთ პირნათელი, 

მაქსიმალურად მომჭირნეობით უნდა გამოვიყენოთ არსებული 

რესურსები და შესაძლებლობები, სხვაგვარად რომ ვთქვათ ხელი 

უნდა შევუწყოთ სამყაროს მდგრად განვითარებას. მდგრადი 

განვითარებისადმი განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენენ 

წარმატებული ქვეყნები, რომლებიც აქცენტს აკეთებენ 

ინოვაციურ ორგანიზაციებზე, ვინაიდან სწორედ მათგან ელიან 

ყველაზე დიდ შედეგებს, გლობალური კონკურენტუნარიანობის 

ზრდის თვალსაზრისით და ფართომასშტაბიანი სოციალური 

თუ ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრაში.  თავის მხრივ, 

ინოვაციებზე ორიენტირებულ ორგანიზაციებს სჭირდებათ 

შესაბამისი კვალიფიკაციისა და აზროვნების მენეჯერი, 

რომელიც თავისი ორგანიზაციის მიზნებს სწორად 

განსაზღვრავს და პროდუქციისა თუ მომსახურების შექმნის 

პროცესს წარმართავს იმგვარად, რომ საბოლოო ჯამში შეზღუ-

დული რესურსებით მიღებულ იქნეს იმაზე მეტი ეფექტი, ვიდრე 
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აქამდე. 2015 წელს გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა 

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე, სათა-

ურით - „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი 

მდგრადი განვითარებისათვის“. ეს დღის წესრიგი მოიცავს 17 

მიზანს და 169 ამოცანას. ახალი მიზნები წარმოადგენენ  მდგრა-

დი განვითარების დღის წესრიგის ნაწილს, და ორიენტირე-

ბულნი არიან მდგრადი განვითარების სამ ურთიერთდა-

კავშირებულ ელემენტზე: ეკონომიკური ზრდა, სოციალური 

ინკლუზია და გარემოს დაცვა. ეს მიზნები ვფიქრობთ ერთის 

მხრივ, არის ერთგვარი სტიმული ინოვაციური მენეჯმენტისა და 

მეორეს მხრივ, ის ძირითადი პრინციპები, რაზე დაყრდნობითაც 

უნდა ხორციელდებოდეს ინოვაციური მენეჯმენტი.  

12. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ხორციელდება 

სხვადასხვა დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, 

მათ შორის ევროკავშირი, გაერო და სხვა.  უნდა ითქვას, რომ 

აღნიშნული ორგანიზაციების მიერ საქართველოში შემოედინება 

არამარტო ფინანსური რესურსი, არამედ უდიდესი გამოც-

დილება, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ დარ-

გში ინოვაციური პროცესების განვითარებისათვის. იმისათვის, 

რომ ქვეყანაში მივიღოთ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა და 

გაიზარდოს ინოვაციური მენეჯმენტის პერსპექტივები აქტი-

ურად უნდა გავაგრძელოთ თანამშრომლობა ზემოაღნიშნულ 

ორგანიზაციებთან და მათ მიერ გაცემული რეკომენდაციებით 

მაქსიმალურად უნდა დაინტერესდნენ, როგორც სახელმწიფო, 

ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები.   
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Introduction 

 Topicality of the research. Current scientific-technological 

progress in the world and organizations that act in different fields have 

been directly focused on innovations, that is connected with the 

competitiveness of the Georgian products and services both on the  

domestic and international markets. In order to meet current challenges of 

the modern economy for Georgian products - to increase the efficiency of 

management, it is necessary to implement a complex study of modern 

innovative regularities and continuous research into countries with 

innovative economies and successful companies, based on which for 

above mentioned field specific recommendations with practical values 

should be worked out.   

The formation of innovative policies and its successful 

management is an important task for any organization's management. The 

uniqueness of innovative management lies in the fact that its 

competitiveness area is very large and is not limited to any particular field. 

That is, the manager, who successfully develops innovative processes in 

its organization, can become in the centre of global attention, because in 

the period of many important challenges facing mankind, people are 

expecting implementation of every innovative idea with hope. It is 

noteworthy that the creation of innovation in the global scale is preceded 

by the tireless work of the people and the carefully executed management 

process of the respective leadership. That's the circumstance that makes 

innovative management the theme that is interesting not only for 

economists but also for people who work in other areas. It is becoming 

increasingly popular in the world. Innovation is everywhere where 

creative activities are going on. Many people write about innovations in 

scientific and technical literature, especially in the field of social 

sciences.It should be said that the civilized world had, has and will always 

have interest in the novelties and Georgia is and will always be part of 

modern civilization. Even in 1862, Ilia Chavchavadze wrote in the article 

"Sakartvelos Moambezed" (Georgian Bulletin) (1862): "Every man, who 
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has ability to see that life is not the same as it was yesterday, that it is 

changing, can go forward and bring renewal for everything ".   

Different types of research on innovations are carried out by highly 

reputable international organizations, according to which Georgia is far 

behind among modern countries and one of the reasons for the above 

mentioned result is the lack of scientific research activities implemented 

in this direction throughout the country. According to the Global 

Competitiveness Report of the World Economic Forum 2017-2018, 

Georgia is ranked 99th out of 137 countries with the ability to create 

innovations, 70th with the technological preparedness and 122th place 

with factorous subindex of funding innovative studies. As a result of 

research conducted by Cornell University and World Business School, 

Global Positioning Index (GII) ranked Georgia 59th in 2018 with 128 

participants from around the world. Georgia did not get into the country 

with the 50 most innovative economies identified by Bloomberg 

Research. In rating of Innovation Cities ™ Index 2018, our country's 

capital is 418th in terms of innovation between 500 cities of the world. 

Many foreign scientists dedicated their researches to the issues and 

problems related to the efficiency of innovative management, in 

particular, above mentioned issue has been examining and is still 

examined by H. Barnett, I. Schumpeter, P. Drucker, B. Sakhto, D. 

Johnson, B. Godein, H. Novotni, K. Daniels, J. Tiddi, J. Besant J. 

Baumgartner and many others. In recent years, Georgian scientists have 

been distinguished with increasing attention to innovations, in particular: 

O. Shatberashvili, V. Papava, l. Kokiauri E. Baratashvili, R. Abesadze, A. 

Abralava, T. Verulava, B. Gechbaia, N. Makharadze and others. Also, as 

noted above, some information can be found in separate reports of 

different organizations and research centres. 

 Despite the abundance of scientific works, the economic literature 

is lacking the scientific surveys, which are intended to implement complex 

discussion of  innovative management and development in terms of the 

current state of reality in Georgia, which is a result of a 70-year ruling of 

the Soviet Union, when it was almost incredible to make a decision 
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independently connected with innovations in managerial work and 

announce it, and then, the 90s - a difficult socio-economic situation facing 

the scientific community. Accordingly, in the beginning of the current 

century emerges only  fundamental researches on the interrelation 

between innovations and menagement. 

 Having considered all of the above, we have tried to make some 

contribution to the study of the issue in order to improve the current 

situation; we have studied the current situation in Georgia regarding the 

development of innovative management, found out the specific problems 

in this direction and the possible solutions. 

Aims and objectives of the research. The main goal of the 

research is to define stimulating effect of the innovative processes in the 

development of Georgian economy and improvement of the quality of 

management of local organizations, to analyze the challenges of 

implementing basic principles of innovative management and to 

determine ways of overcoming them. The prospects for the formation of 

innovative management in the country should be displayed and for their 

development the practical-methodological recommendations should be 

worked out based on the above mentioned facts. 

         The following main objectives were identified in the work of the 

research: 

• Determining the scientific and practical significance for essential 

growth of innovative activities in the development of the country's 

economy; 

• Review of modern innovative management types and their basic 

peculiarities; 

• In the conditions of Georgia, the scientific analysis of innovative 

processes and its fundamental basis. Evaluation of innovative 

management as a source of economic growth and efficient production; 

•  The expediency of the integration of state and private 

organizations into the united innovative system that will facilitate the 

innovative development of the main fields of the national economy; 
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• To review the impact of innovations on international business and 

to justify the innovative processes in business as a necessary factor for 

determining the competitive advantage; 

• Identification of innovative management trends in both the world 

and the Georgian market. Identify the importance of innovation as the 

main instrument of development of the organization; 

• Discuss mechanisms and activities to support innovative 

management in Georgia; 

• To review innovative management as a vital factor for sustainable 

development and to justify the need for close interrelation between them; 

• Research of dependence on innovative products or services by 

Georgian consumers and managers and revealing the characteristics of 

their behavior; 

• Identification of innovative management trends in Georgia based 

on the conducted research; 

• In the context of the formation and functioning of modern 

economy, the study of innovative aspects of the development of 

organizational and economic relations in the field of management and the 

improvement of management in the field of general socio-economic and 

political situation in Georgia and development of relevant 

recommendations for Georgian organizations. 

The object of research. Innovative management as a modern 

management system with unique characteristics that contributes to the 

growth of the organization's efficiency. 

The subject of research. Organizational and economic relations 

emerged in the process of innovative management in the organizations 

existing in Georgia and the main peculiarities of its optimization. 

    Scientific novelty. The scientific novelty of the work lies in: 

• The role of innovations in the modern management is revealed, 

the importance of innovative processes in the development of the 

organization is presented. 
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• Theoretical aspects of innovative management are assessed and 

based on the analysis of various research and statistical data existing 

trends in the mentioned field are presented;  

•  The necessity of using innovative approaches in the management 

activities of the organizations operating in Georgia; 

•  The importance of the innovative policy strategy for individual 

organization as well as for the country; 

• The mechanisms and activities that support innovative activities 

in Georgia that  directly or indirectly supports the development of 

innovative processes;  

•  Close interrelation between innovative management and 

sustainable development has been established; 

•  On the basis of the conducted research the peculiarities of the use 

and interest of innovative products and services by Georgian consumers 

are revealed; 

• Cases of using and being interested in innovative approaches by 

managers of operating organizations in Georgia are revealed; 

•  Based on theoretical materials and practical studies, the main 

recommendations are worked out for the development of innovative 

management in Georgia; 

Theoretical and practical importance. Proposals and 

recommendations encourage innovative management development and 

stimulation in Georgia. All this will increase the quality of the local 

organizations' performance, and help them achieve competitive advantage 

and gain long-term success. The results of the research can be used by the 

heads of local commercial and non-profit organizations, as well as 

economists, business and management professionals and researchers 

working in the field of science. 

Theoritical and methodological basis of the research. The 

theoretical basis of the research are the works of Georgian and foreign 

researchers, magazines, my own studies, reports of researches 
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implemented by local and international organizations and Internet 

resources. 

Methodological basis of the research is the general scientific as 

well as economical research methods, in particular: methods of functional 

analysis and synthesis, systemic and logical approaches, grouping, 

comparison, evaluation and statistical analysis. Quantitative research 

methods are also used in the research, within which citizens of Georgia 

were interviewed as well as the heads of organizations operating in 

different spheres. 

Approbation of the dissertation. The main provisions of the 

dissertation work are reflected in the scientific articles published by the 

author. The issues related to the dissertation were presented in the articles 

of international scientific conferences, through international referees and 

review magazines.  

The structure and language of the dissertation. The dissertation 

work includes 175 printed pages. It consists of the introduction, three 

chapters and nine subheadings. The conclusion is and the reference list 

are attached to the work. 

Based on the aims and objectives of the research, the following 

structure of the work is presented: 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Structure 

          Introduction  

Chapter I. Theoretical and methodological basis of innovative 

management and modern challenges: 

 

1.1 Theoretical and methodological basis of the innovative management; 

1.2 Innovations as an important factor for developing the country's 

economy; 

1.3 Modern trends and challenges of the innovative management. 

 

Chapter II. Innovative policy of the organization and modern 

approaches to its management: 

2.1.The basic aspects of organization's innovative policy; 

2.2. Financing innovative activity, risks and peculiarities; 

2.3 Key features and competitive advantages of modern high-tech 

(innovative) companies. 

 

Chapter III. Main Features and Perspectives of Innovative 

Management Development in Georgia 

 

3.1 Main mechanisms for promoting innovative activities in Georgia; 

3.2 Common Concepts of Sustainable Development and Innovative 

Management; 

3.3 Innovative management development prospects in Georgia. 

  

Conclusions and recommendations 

Reference list 

Appendices  
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Main content of the work 
 

The  aims and objectives of the work are presented, research 

actuality, subject and object are proven,  theoretical-methodological basis 

and information sources are given, and  theoretical and practical 

significance of the thesis is formulated in the introduction part. 

The first part - the theoretical and methodological basis of 

innovative management and modern challenges, discusses the major 

aspects of current trends ongoing in existing theoretical knowledge and 

practical-scientific field  of innovation and innovative management, 

which shows that initial theoretical basis of innovative management 

forming and development were prepared and implemented by European 

and American authors and innovation dependency analysis are presented 

by different scientists based on which modern sense of innovation and 

innovative management have been identified. 

Analysis of different definitions of innovation leads to conclusion 

that its specific is mainly the changes, but the different ideas existing 

concerning innovation management in economic literature mean necessity 

for further researches. It is noteworthy that the pragmatic attitudes of the 

modern society towards the world contrasting form last centuries, have 

resulted in the transformation of perception for the concept of innovations, 

which eventually led to the fact that the concept of innovations historically 

and etymologically includes a wide range of innovations, and in recent 

years innovations in most consumers are associated with technological 

innovations. Based on various opinions, innovation can be identified as a 

new idea, device or method (Merriam-webster…). Innovation in 

economics is often explained and discussed as the novelty aimed at 

satisfying the customers with new needs or improving the existing ones 

(Maryville, 1992: 27-31).  We do not think that innovation and invention 

are the same, but in most cases they are very close.The main thing that 

differes innovation from novation (novelty) is that the received news is 

the result of some research and is realized on the market. So, if the  

invention or discovery is still not realized in practice, it is only a novelty 
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and not an innovation (Bhasin, 2012). An innovative process is called the 

development of novelty and its transformation into innovation. That is the 

main task of innovative management to lead the innovation process 

effectively. 

The types of innovations, their peculiarities and basic aspects are 

discussed in the same section of the dissertation work. Organizations are 

may be oriented on developing / implementing different innovations. 

Some managers focus on the improvement of existing products and 

services, and there are organizations whose management is oriented 

towards creating a completely new product / service.The type of 

innovation largely depends on the object and the sector in which it applies. 

Also, on scale and intensity. Analysis of scientific literature shows that 

most authors present a united view of the concept of "innovative process" 

as it ends with the introduction of new products, services, Technologies. 

But in any case, labor things and labor means, especially new items, must 

have a consumer value. Therefore, the innovative process is worth 

considering in two ways: 

• Innovative process is the process of transforming novelties into 

new technologies; 

• Innovative process, this is the process of introduction of new 

technologies in any  fields of activities or substantial improvement 

of existing technologies for the purpose of implementing the 

organization's progressive changes.  

Based on the discussion of theoretical knowledge, our vision is 

given in relation with innovative management and is defined that the 

ultimate goal of innovative management is solving the people’s  problems 

and satisfying their demands. The modern world, the globalization itself 

is dedicated to this purpose and the citizens of Georgia must take some 

responsibility in this regard, ask the correct questions and actively support 

innovations, innovative management that is directly related to state 

research-scientific progress, sustainable economic development and with 

its successful functioning. The introduction and development of 

innovative management in Georgia for the economic and intel  lectual 
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growth of the country which ultimately creates material wealth is vitally 

important. In this process, it is necessary to actively promote innovative 

management, like all government agencies, non-governmental and civil 

sectors, and this process should be based on enthusiasm and optimism. All 

the managers should motivate their personnel to maximize their interests 

in the innovations. In addition, teachers and teacher-professors should 

encourage young people towards innovations, educate them and make the 

concept of innovations clear for them. It should be noted that in the years 

1940-50, Dean of the University of Stanford University, Frederick 

Terman, continually motivated his students to establish their business 

after completing the course.Most of the students took into account Dean's 

advice and, as a result, a large number of startups started around Stanford 

University campus, including high-tech companies such as Hewlett-

Packard and Varian Associates. This is the origin of the Silicon Valley, 

and Frederick Terminus is often referred to as the "Father of Silicon 

Valley" for the greatest contribution to the development of this 

technological-economic centre. Nowadays, placing on Silicon Valley has 

been a strategic goal for companies based on high technologies. Among 

which are companies like Facebook, Google, Cisco, Yahoo, Oracle, 

Apple, Adobe Systems, eBay, Intel, Twitter, etc (Centre...).                            
Consequently, authorized people of the country (teachers, public figures, 

politicians, scientists, etc.) should often call on innovative businesses to 

always keep in mind that one of our ideas can be the basis for the 

establishment of a new Georgian company, which produces in Georgia 

and its services or products will be sold in different parts of the world. 

The same part of the work considers the importance of innovative 

processes for the country's economy. The fact is that any successful 

innovative project will positively affect the economy of the country where 

it has been created. Consequently, the world has a tendency to see that 

countries are trying to found their own economies on knowledge, and 

various measures are taken in various fields in this respect: at local, 

regional and state levels. In this section, the main priorities of the socio-

economic development strategy of Georgia are aimed at promoting 
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innovations, in order to increase private sector development and 

competitiveness, the government will promote research and development, 

which, in turn, facilitates the implementation of applied research Increase 

the efficiency of the state financing, as well as the development of other 

instruments.       

The same section of the research makes an emphasis on innovations 

and exports as the basis of the fundamental basis of the strong economy 

of the country. It is noted that there is a significant role in promoting 

export of the state which is one of the main goals of the innovative policy 

of any country. Developed countries practice analysis shows that creative 

thinking, innovative activity as a result of technology, technological 

transfers and other countries brought into the business impact of the 

country's exports, which means that the innovative and creative activity 

can be sustained by the cost-effective way to increase exports.    

The main challenges of innovative management are also reviewed. 

The emphasis made on the fact that the importance of innovation in the 

modern business is increasing. Innovation allows the company to gain 

competitive advantages, breaking the market entry barriers and swiftly an 

advance positions. Due to important innovations, the company may even 

gain monopoly power. This is the reason why modern advanced 

companies do not spare time and finances for strengthening research and 

development components. However, innovations are important not only 

for companies to increase their profits but also for the countries and the 

public.     

In the last twelve years, the level of innovations in the country has 

been measured by the Global Innovation Index (GII). What is the Global 

Innovation Index? The Global Innovation Index consists of seven main 

components. These are:     

• Institutions (political environment, regulatory environment, 

business environment);  

• Human capital and research (general education, higher education, 

research and development);  
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• Infrastructure (information and communication technologies, 

general infrastructure, ecological sustainability); 

• Market development level (credits, investments, trade, 

competition and market scale);  

• Business development level (level of knowledge of employees, 

having connections for innovation, and ability to acquire knowledge); 

• Knowledge and Technologies (building knowledge, influence of 

knowledge in the process of innovation, distribution of knowledge); 

• Creativity (intangible assets, creative products and services, 

electronic creativity). 

As of 2018, Switzerland is ranks top by the Global Innovation 

Index list and is followed by Netherlands, Sweden, the UK, the United 

States and Singapore. As for Georgia, according to the data of 2018, the 

country was ranked 59th among 128 countries The Global Innovation 

Index. It should be noted that in comparison to 2016, the rating of Georgia 

has improved by 5 positions (ranked 64th in 2016). Georgia has the 

following strengths among the abovementioned components: business 

environment and market development level; whereas the weaknesses are: 

education research and development, investment, and level of knowledge 

of employees.     

If we look at the Global Innovation Index components over the 

years, we will see that since 2016 Georgia's rating is characterized by the 

growing dynamics in human capital and research. However, despite the 

positive trend, Georgia has low result in this component. The country has 

high result in the components of the institution, and the market 

development component is mostly fluctuating. As of 2018, we have the 

biggest success in the market development component compared to the 

previous year (See Graph 1).       
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Graph 1. Global Innovation Index of Georgia in 2016-2018 

 

 
 

Source:  designed by the author 
 

 

The first part of the study also reviews the main trends and 

challenges of innovative management. It should be noted that any problem 

that affects the management of the organization, and if unprecedented, is 

unlikely to be able to address its existing approach, new problems require 

new approaches, i.e. innovative management.  

 To improve the efficiency of management in the experienced and 

successful companies, the following principles will be developed:  

• Most efficient distribution of authority and functions; 

• System organization; 

• Rational distribution of management; 

• Building a competitive environment; 

• Flexible and long-term system; 

• Cooperative and unbiased system. 

The modern management practice is mainly based on the complex 

combination of components whose origin counts for centuries: for 

instance, specialization, standardization, planning, control, and hierarchy. 

These principles, still actively used in management, require periodic 
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update to increase the efficiency of the organization. One of the greatest 

geniuses of the world, Albert Einstein's quote goes "If you continue to do 

everything as you did before, then you will get what you have got before." 

In the same way, in the life of any human being, the time comes when 

some changes are needed to improve our life achievements, as well as the 

organizations and in most cases the existing states. That is actually the 

innovative management of the future for the country's economy.    

 Thus, innovative management is one of the most crucial and vital 

factors for the organization’s success in the conditions of modern 

economy. The main task of the organization's innovative management is 

to provide better services/products with existing resources and to 

maximize customer wishes with minimum expenses. Like organizations, 

state agencies, the task of which is better for the citizens of the socio-

economic conditions and the services on offer, and the country can be 

achieved with the limited resources and human, natural and other potential 

cost-effective and use it to further his material benefit, which use the 

country in different directions. The existing resources of Georgia can 

achieve greater economic success and improve positions in the global 

competition. This aim is not really possible without innovative processes 

in various fields and state governance activities that are challenging to 

modern management challenges.    

The second part of the dissertation ‘The innovative policy of the 

organization and the modern approaches to its management’ 

discusses the main aspects of the organization's innovative policies. 

Economists emphasize two main directions of organizational innovation 

policy. First of all, it is changing the existing innovative policy, and the 

second is developing new policies and ignoring old ones (if it exists). Our 

survey revealed that about 95 percent of the organizations in Georgia do 

not have an innovative policy at all. Therefore, it is necessary to create 

them, which should focus on the so-called “In the previous stage of 

innovation. It is considered that the precondition of any innovative process 

is the "suspicious" advance stage (FEI), which actually involves all the 

phases before the creation of an innovative product (innovative strategy, 
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corporate vision, origin, seeks, evaluation, concept development and 

development). This stage is extremely important for the innovative 

process because at this time all major issues are cleared and processed. 

The heads of organizations point out that in the previous stage it is 

possible to identify the weakest of innovative processes. This stage can 

often be chaotic, non-structural and unpredictable. This is the period when 

a number of important decisions should be taken. The organization, which 

aims at implementing innovative strategies, is required to set up the 

relevant policy, which envisages these circumstances and increases the 

possibility of success     

In the same part of the work, the issue of efficiency of the 

innovative project and the modern methods of its assessment are 

discussed. Any innovative project is characterized by certain peculiarities, 

such as: long-term outcomes, uncertainty of project parameters (specific 

timeframe, exact costs, and expected revenues), etc. Special stage of the 

project should be carefully developed by highly qualified and creative 

specialists using unique resources, ensuring low probability of adverse 

side effects. The organization may be able to implement various 

innovative projects whose economic effect is likely to be in mutual 

agreement. Therefore, in the initial stage of the organization's innovative 

strategy (policy), the sequence of the innovative project should be worked 

out correctly. The method of economic, commercial and budget 

assessment is allocated during evaluation of the project efficiency (see 

Table 1).      
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Table 1. Methods and criteria for evaluating innovative projects 

and programs 
 

Method 
Socio-

economic 

effectiveness 

Commercial 

effectiveness 

Budget 

effectiveness  

Absolute 
 Total profit, 

annual 

average profit  

 Total 

discounted 

income   

Budgetary 

discounted 

income   

Relative  Investment 

profits 

Internal norm 

of income  

Internal 

Budgetary 

Income Index  

Temporary  Pay-Back 

period 

Index of 

income  

Budget 

revocation period 

of project 
 

Source: The table is adapted by the author (Studfiles…)      

 

The N1 Table shows the criteria of the above-mentioned methods 

that are widely used in the practice of modern investment and are 

associated with innovative management.  

• The socio-economic efficiency of the project reflects the impact 

of the innovative project on the organization, society and general 

economy.  

• Commercial efficiency determines the expected financial results 

of the project and focuses primarily on cash balance acceptable from the 

innovative project.  

• The purpose of calculating budget efficiency is to determine the 

project's budget, source of financing and conformity to specific 

assignments and benefits from the project. This method is mainly used 

when the project is financed by two or more state and / or private 

organizations. 
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An evaluation of innovative project should be based on 

comparative analysis of investments and future cash flows. Comparable 

indicators depend mostly on different calculation periods, so this analysis 

represents a difficult process as well as determining economic efficiency 

of the project. The investment process is always associated with risk, since 

the time increases the uncertainty and the longer the cost of 

reimbursement of the expenses is the risky project. When making a 

decision the financial manager should take into consideration the time 

factor, assess expenditures, revenues, profits and economic profitability 

by changing time. This operation is called discount and is usually used for 

alternative options. During the disconcerting process, the following 

factors should be taken into consideration: inflation, unwanted dynamism 

of investment environment, demand level, tax changes and more. As we 

have already said, in the process of innovative project analysis, there is an 

important risk assessment and indefinite assessment, which gives us an 

opportunity to calculate the average weighted price of investment capital 

and discount rate for calculation of innovation efficiency. Risk assessment 

is necessary to take into account the qualitative and quantitative data. It is 

noteworthy that all methods of analyzing the innovative project efficiency 

allow us to review only certain characteristics of the reporting period. 

Therefore, it is desirable to use the different methods of complexity to 

evaluate the project. One of the main purposes of innovative management 

is the analysis of the efficiency of the project. At this time the manager 

needs to know the above theoretical methods, first of all, the ability to 

predict, entrepreneurial intuition, high level logical and analytical 

thinking. Depending on these qualities, the manager will most likely 

define the expected outcomes of the project at the stage of his formation.     

In the same part of the work, the issue of financing the innovative 

project and the risks associated with innovations are considered, as any 

innovative project requires financing which is hard to find if the project is 

high-tech and high-tech. Many programs in Georgia are financed from the 

state budget, in which the dozens of innovative projects have been 

implemented in recent years. Except for state programs/projects there is 
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access to international programs, with its scale being distinguished by the 

European Union "Horizon 2020".     

Finances play an important role in innovations. Because finances 

give organizations the opportunity to conduct research, introduce 

technologies, implement measures that are needed for new findings and 

to develop and implement innovations commercialization. Access to 

external sources of funding for innovation is the main task of the 

organization. There are various instruments of funding of innovative 

activities, including investors, special funds, etc. It is especially difficult 

to find sources of financing at the initial stage of the company when the 

firm does not have the appropriate experience, which creates risks for the 

particular project. Access to financing as well as financing is closely 

linked to the development of the firm and innovative projects. At the 

initial stage of the project, when studies are underway and still unknown, 

what kind of innovation will be created, this situation makes it more 

difficult to get financing. At the next stage, when the development of 

prototypes is underway, the interest of specialized investors is more likely 

than those of venture capitalists, etc. "Business-Angels". At the final stage 

when the risks are reduced and some precise forecasts about the project 

are available, at this time the traditional source of financing is available - 

preferential bank credit or state co-financing. Large companies can more 

easily finance their innovative activities through resources available 

within scientific-research and experimental works, through the funds 

received through credit, with the funds received from the sale of securities 

issued or with the stock exchange. Managers are constantly trying to 

implement measures that minimize the innovative risk. That is, at this time 

it is possible to get the wrong decision, which can further lead to the 

failure of the innovative project. For effective management of innovative 

risks, the manager must develop a principle that will help in timely, 

correct and improved decision making.      

In the same section of the dissertation the main features of modern 

high-tech (innovative) companies are presented and practical sides of 

innovations-oriented company management are discussed. Two main 
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directions dominate innovation in contemporary companies, the first 

approach is to innovations in production, it can be the use of new products, 

technologies for the purpose of improving specific products / services, the 

second approach emphasizes the importance of the innovative process 

affecting the creativity of employees, technology based thinking, which 

in turn reflects the organization and the relevant community (Tidd... 

2005), (Kotler 1994). In the same part of the work, the characteristics of 

the traditional and innovative company are considered, the innovative 

policy of modern company "space X" and management innovative 

approaches. Based on the foregoing, the following conclusions are 

presented in the opinion that development of innovative economy in the 

country is directly proportionate to the proper and purposeful 

implementation of management in each organization. In turn, the strategy 

of innovative development depends on the long-term viability of the 

organization in changing conditions. The last goal of the strategy is to 

create a product or service that will facilitate the needs of modern society, 

increase efficiency and profitability of the organization.       

As a rule, the state agencies play the most important and decisive 

role in terms of innovative development of the country's economy, and 

this role is increasing every day.  Consequently, in the third part of the 

work - the main peculiarities and perspectives of innovative 

management development in Georgia, reviewed a number of state 

support mechanisms in order to encourage innovative activities in the 

world's successful countries.  For a more visible presentation of the 

practical results of this support, we reviewed four unique examples from 

the United States by the modern researcher Greg Station in "Forbes" 

magazine. How the state supported innovations and what are the 

consequences. Nowadays the government of Georgia is actively trying to 

support formation of innovative ecosystem in the country, utilizing 

technologies in all fields, the growth of innovations and high-tech 

products transfer and others. Consequently, innovations are one of the 

priorities in the socio-economic (action) plans of local, regional or central 

government bodies. In terms of social and economic development of the 
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country, important measures are carried out by various donor and 

international organizations, including the EU, UN and others. It should be 

noted that these organizations are not only financial resources for Georgia, 

but also the greatest experience, that is not less important for development 

of this sector. That’s why in work are presented short description and 

analysis of the some projects, implemented with the support of 

international and donor organizations that are directly related to the 

development of innovative management in the country.    

This chapter of the dissertation discussed the relationship between 

sustainable development principles and innovative management. It is 

known that the importance of natural resources in the modern times is 

growing every day, while any resource in nature is not renewable. 

Consequently, to ensure the sustainable world and to stay loyal to the next 

generations, the existing resources and opportunities have to be used 

reasonably. In other words, we have to support the sustainable 

development of the world.   

Due to the sustainable development goals, the modern state should 

try to eliminate a number of problems in this direction, including in 

relation to management. In addition to the challenges related to ecology 

and natural resources, we may identify different types of discriminatory 

attitudes among citizens in the country. They should be eliminated in 

order to ensure that everyone, despite of their ethnic, religious or racial 

identity, is given equal opportunity to implement the ideas and create 

innovative projects. Therefore, the innovative project should have two 

things, first of all should not be discriminatory and must be in harmony 

with the principles of sustainable development.      
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Diagram N1.  Relationship between sustainable development and 

innovative management 

 
 

 
 

 

Source: The table is adapted by the author 

 (Stocka… 2017: 219) 
 

If we want to have the pool of organizations and managers in the 

country who are oriented towards sustainable development, it is necessary 

to distribute relevant knowledge from different sources. First of all, the 

relevant information on the relationship between innovations and 

sustainable development in educational institutions should be provided to 

pupils and students to ensure that their practical or theoretical knowledge 

is to be carried out correctly and effectively. Since the innovative project 

created by the principles of sustainable development will be very likely to 

be successful and will also be important for maintaining the 

competitiveness of the organization. For example, the German automotive 

Volkswagen will no longer publish gasoline cars   and will fully switch to 

electric mobiles in 2026. Volkswagen plans to allocate 44 billion euros 

for electric mobiles by 2023. This decision was taken by Volkswagen 

management to retain its reputation and position on the relevant market. 

Therefore, it is noteworthy that in the nearest future organizations 
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operating in different spheres may be forced to follow the principles of 

sustainable development, which in turn will develop innovative processes 

that require management. The above scheme gives a clear understanding 

of the relationship between innovative processes and sustainable 

development goals.    

The dissertation also reviews the quality management systems 

found in ISO 9001, since they are general requirements and should be used 

in the organization of innovative processes, despite of the category of 

products in all sectors of the economy. Products stipulated in the ISO 

standards satisfied the requirements of quality, safety, environmental 

protection and efficiency. These are international standards that describe 

the requirements of the organization and enterprise quality management 

system. The ISO regulations are based on consensus and its aim is to 

satisfy entrepreneurs and the public. The ISO standards are accepted 

worldwide and are considered synonymous to quality. We think that more 

organizations in Georgia should use these standards to promote 

sustainable development and innovative processes in the country. 

The same part of the work discusses the prospects of development 

of innovative management in Georgia. It is noted that the area of 

innovative management development is expanding in every country 

around the world, on the one hand; and on the other hand, it is caused by 

the scientific and technological achievements, by variety of resource in a 

particular area and challenges of the modern world. Even in the poorest 

countries of the African continent, such as Liberia, Zimbabwe and others, 

where thousands of people die due to food, water or other resources, 

innovative management gives some opportunity to reduce hunger and 

poverty.  The ultimate goal of innovative management is not only to obtain 

material outcomes and / or introduce scientific innovations, all of which 

must be accompanied by some social impact affecting the relevant 

community and brings it to prosperity. For example, production/sale of 

smartphones, which are very high demand now, does not only generate 

profit for the company, but it has also somewhat changed and developed 

the whole world. Applications and modern means of communication 
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made it easier for the public to make everyday life and work. One 

technological innovation has contributed to the development of different 

fields: art, business, journalism, show business, etc. Also, a good example 

is the establishment of metal-plastic doors and windows and water pipes. 

As a result, mankind has simultaneously simplified practical activities and 

secondly has saved millions of cubic meters of wood. Also, have been 

saved millions tons of metals, which is one of the most demanding and at 

the same time exhausting resource.     

The same section in the chapter briefly reviewed the way Georgia 

has been restored since independence in the context of innovative 

management. As soon as the post-Communist transformation began in 

Georgia, new challenges occured that needed timely adaptation of the 

population, since it is the citizens of the country that create wealth, which 

partly depends on the economic strength of the state. The main thing that 

contributes to creation of innovations is the specialization in the relevant 

field. If we look back at the innovative map of the world, we can see that 

the most innovative product/service is created in countries which have 

high level of professionalism. These are the developed countries with lots 

of good specialists who create the healthy competitive environment, 

which might become an incentive for generating ingeniun ideas. The 

difficult situation in this regard was created in Georgia in the early 1990s, 

when managers operating in the system of the Soviet system (not only 

managers) were in complete uncertainty.  

Then civil war and the consequences of the war in Abkhazia, ultimately 

hardened the social and economic situation of the country. This was the 

most recessive process in modern history of Georgia. Citizens who fell 

into crisis have strayed away from their main profession and have 

followed other activities to save themselves or entirely leave the country. 

At that time, the country lost many prospective specialists in physics, 

chemistry or other progressive fields. At the end of the 90s and the first 

decade of the current century, the situation in the country has been more 

or less stabilized. A number of strategic projects such as the Baku-Tbilisi-

Ceyhan pipeline, Baku-Supsa pipeline, etc. were implemented. In 
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addition, tourism and agriculture industries have switched to modern 

railways, institutional reforms have been implemented, and the country's 

fiscal and monetary policy has improved. As a result, we have received a 

pro-western, developing country, which had previously been familiar with 

the geo-political location, different perspective directions were 

discovered. In 2005-2007, the level of corruption and crime was 

significantly reduced in the country. The inflow of investments began and 

a high economic growth has been achieved, but in 2008 the war between 

Russia and Georgia has repeatedly undermined the country's economy.   

In the current decade, the country has recovered its image again, it 

has become more attractive for investors and tourists, opened new 

enterprises, increased gross domestic product, imrpoved export count, 

introduced tax reforms. This is the time when it is necessary to use 

innovative approaches in state or private governance to ensure that all 

these processes are directed towards the development of the country's 

economy, as the state achieves success only in the conditions of a strong 

economy. In recent years, Georgia has implemented significant reforms. 

The economic reforms, the main purpose of which was to create a 

business-friendly environment for doing business and direct foreign 

investment; liberalization of economy, reduction of administrative 

barriers and tax cargo, improved public services, anti-corruption 

measures, etc. As a result of these reforms, Georgia has achieved normal 

economic growth. Additionally, direct foreign investments flow into the 

country. The Georgian economic policy has been positively assessed by 

various authoritative international agencies and financial institutions. The 

relevant results were reflected in the indexes and ratings that evaluated the 

economies of the countries. Stable economic development, liberal 

economic policies and low tax rates, small amount of licenses and permits, 

simplified administrative procedures, preferential trade regimes with 

many countries, favorable geographical location and others represents a 

solid foundation for making successful business in Georgia. 

In accordance with the World Bank and International Finance 

Corporation (IFC) research "Doing Business 2019 ", Georgia has moved 
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from the 4th to the 2nd place in comparison to the last year, according to 

the ease of starting business among 190 countries.    

The goal of the research is to understand the public opinion about 

innovations and to understand the attitude of managers working in various 

spheres to the perspectives of innovative management development in 

Georgia. We have conducted two studies that are discussed in third section 

of the dissertation. Based on these studies, the research offers certain 

conclusions and recommendations. 315 respondents were interviewed in 

the scope of the first survey, the aim of which was to understand the 

position of innovations in the Georgian reality and the perspectives of 

further development of innovative processes.   

The survey covered the entire Georgia. The survey was 

implemented between 15 April and 27 April 2018. It was interesting to 

understand the opinion of the respondents, surveyed in the frame of the 

research, towards the concept of innovation; innovation is only novelty or 

includes other components too. As a result, 52 percent of respondents 

think that innovation it is novelty. This picture clearly showed that most 

citizens of our country do not understand the essence of innovations 

fundamentally and for them innovations are associated only with the 

novelty. 

          During the study, it was also important for us to highlight 

prospective trends in the development of innovative processes in the 

country (see Graph 2), tourism in the first place, followed by healthcare, 

construction, etc.  
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Graph N 2. Prospective trends in the development of innovative processes 

in Georgia 

 
Source: Diagram is drawn by the author, based on the results 

 of the survey 
 

The work deals with modern trends of different directions of 

tourism. The most important thereof is cruise and medical tourism. They 

aimed to attract rich tourists, and this also affects in different sectors. The 

comprehensive approach to cruise and medical tourism directions is 

considered. Both of them primarily serve the same kind of social 

networking, as the British Cruisers survey conducted by Portal 

“CruiseCompare” revealed that the overwhelming majority of cruise 

tourism users are over 50 years old and their focus is on their own health. 

Accordingly, to cruise passengers, who will stay few day in Georgia, we 

must   offer high-quality medical services. After the doctor's 

recommendation, the passenger will depart for several days at the 

appropriate medical resort of Georgia (such as Abastumani, Tskaltubo, 

Borjomi or other), where tourists will be under the supervision of a 

specialist in hotel-sanatorium equipped with modern standards. After the 

recreational course the cruiser returns to its cruise and continues traveling. 

The implementation of this innovative project will be a significant step in 

the country's economy. First of all, the number of high-cost tourists will 

be increased, which is an important stimulus for both state institutions and 

citizens, the number of investors will increase, the demand for innovative 
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products and services will be developed, the medical sphere will be 

developed, the social-economic situation of the residents will be 

improved, appears new job places and others. The above-mentioned 

example of innovative management aims to make the area of innovative 

management capable according to the potential resources which are 

available in Georgia. It should be assumed that it is hard to imagine 

planning or implementing similar projects without innovative 

management.    

Another goal of the research was to identify the cities / 

municipalities with the citizens of Georgia who have the greatest potential 

in the development of innovative processes. As a result, almost all of 

Georgia was named by the respondents, but several cities / municipalities 

were identified: Batumi, Kobuleti, Khelvachauri, Tbilisi, Mestia, Anaklia, 

Mtskheta, Chiatura, Gurjaani, Tskaltubo, Abastumani, Borjomi, 

Zestaponi and Bakuriani. It has to be noted that big projects are being 

implemented in these regions in recent years, thus increasing the prospects 

for innovative management development in the municipalities involved.      

As it has already been mentioned, innovations are the major factor 

encouraging the economic growth and people’s well-being. This 

assumption is supported by the research findings (see Graph No.3).  
    

Graph 3. Need for innovative approaches in sustaining the economic 

growth in Georgia 

 
Source: the graph is designed by the author on the basis of the research findings 
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The findings reflected in Graph 3 highlights the urgency of 

innovations and the increased need for introducing its practical expertise 

in the organisations in Georgia. This requires, first of all, the applying 

appropriate management model in the respective organsiations. 

Reinforcement of the innovative approach in the existing 

organistions requires high awareness of the populations of the innovations 

importance in that they will feel the need for innovative product and 

service and innovative processes in general. It was crucial to understand 

the respondents’ attitude towards innovative projects. The attempt was 

made to determine the financing and actual implementation problems of 

innovative ideas in Georgia on the basis of their attitudes. The respondents 

were asked to answer the specific questions. The first question ‘Do you 

think you can design an innovative project?’ was answered positively by 

83.1% of the respondents; whereas the following question was about 

funding and the question ‘Are there sources of funding innovative projects 

in Georgia (state or private projects, programmes, organisations, etc.)?’ 

and 79.7% think there is no problem with funding. This was followed by 

the question we designed in relation to the previous questions: ‘What do 

you think prevents the Georgian citizens from implementing innovative 

ideas?’. The respondents named various examples that can be classified 

into three groups. Approximately 20% claim that raising funds hinders 

development of innovative projects. 37% believes that the primary 

problem is the low demand for innovative product or service, thus, the risk 

is high that an innovative product will not work in Georgia. The remaining 

43% mainly focused on the intelligence and world vision of the citizens. 

The latter’s general knowledge was believed to be inadequate of the 

contemporary world challenges, which is a deterrent of the innovative 

ideas in demand. The analysis of the circumstances listed above, it can be 

assumed that the country has the sources for funding innovative ideas. The 

absolute majority of the respondents think that innovations are essential 

for the economic growth in the country. Nearly 80% stated that they are 

capable of elaborating an innovative idea; due to the citizens’ nihilistic 
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attitude to innovations though, valuable innovative projects are not 

planned/implemented. 

After the general idea of the population concerning innovations had 

been identified, the second survey was conducted. In this case, it was all 

about the opinions of the managers themselves. The research covered 

thirty managers from different organisations working in various fields. 

The research had been executed between 1 May and I June 2018. 

Approximately 90% of the managers surveyed in the frame of the 

research consider innovations to be one of the most important factors of 

their organistion’s success. Although only 1/3 of these organisations have 

Research and Development Department (a structural unit working on 

innovations or introduction of the already innovations into practice) or a 

similar structural unit; however, the R&D Departments in their classical 

understanding are less common in the Georgian organisations. The 

existing circumstances can be explained by the allocation of minimal 

funds for research and development at present. Therefore, one of the aims 

of the research was to define what amount should the organisations 

allocate within their income in today’s Georgia to develop/introduce 

innovations.  
 

Graph N 4. The amount the modern Georgian organisations should 

allocate in their income to develop/introduce innovations 
 

 

 

Source: the graph is designed by the author on the basis 

 of the research findings 
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We have received quite promising answers (see Graph 4). 

However, we have dramatically different reality and when we addressed 

the managers with the request to name the research they had financed or 

an innovative product or service of their company, they found it 

extremely hard to name an actual innovation. The aforementioned 

circumstance is another proof that the Georgian organisations are ready 

to work in this direction. We hope that soon actual steps will be taken in 

innovative researches. Consequently, it can be said that innovative 

management in Georgia truly has the prospects for development.  

The assumption that the innovative management has to be 

implemented and developed in the public as well as private sectors was 

positively evaluated by the 100% of managers surveyed. As for the 

interview with the managers, they highlighted that innovations have to be 

integrated into the state management first that will serve as a kind of 

example for the private sectors.     

One of the objectives of the research was to identify the managers’ 

awareness of the consumers’ attitude towards innovative products and 

services. The managers expressed their view on this issue as follows (see 

Graph 5). 
 

Graph 5. In your opinion, what number of clients is attracted by 

innovative product or service? 

 

Source: the graph is designed by the author on the basis 

 of the research findings. 
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It was attempted to identify the main obstacles hindering the 

innovative activity in Georgia together with the managers in the frame of 

the research. The research revealed that the managers mostly distinguish 

the following challenges:  

• Financial weakness of organisations;  

• Shortage of scientific research centres; 

• Shortage of expert staff; 

• Lack of ideas. 

Since the financial weakness was ranked as No.1 obstacle to 

innovations by the managers, it was interesting for us to learn what outside 

resources of innovative project funding is known to the managers. The 

latter named the mechanisms below:  

• State projects and programmes;  

• Local and international grants;  

• Credits.  

It is worth mentioning that besides the aforementioned three 

mechanisms there are much more other funding opportunities for 

attracting investments to implement certain innovative projects. 

Although, it is assumed that if the idea is valuable, these days information 

can spread worldwide really fast. The research makes insights into this 

issue as well and discusses the external sources of funding and their main 

aspects. Our research aimed to learn the managers’ opinion whether the 

funding sources above are sufficient for implementing specific innovative 

projects, and the survey showed the following results: 22% of the 

managers believe it is sufficient; 44% thinks it is partly sufficient; and the 

remaining 34% consider it insufficient. This creates the following picture: 

the organisations in Georgia need to be informed that no valuable idea 

will be left unattended, thus encouraging them to work on innovations and 

abandon the idea that the required financial resources will never be 

accessible unless they live in a developed country.            

The research outcomes revealed that the managers in the Georgian 

organisations look rather positively at innovations. They have 

expectations of structural and financial support. They also believe that 
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there are some external sources for funding innovations. The specific steps 

have not been taken though, and thus, no actual results are achieved in 

innovations. 

The concluding part of the research suggest the designed somewhat 

universal models for innovative management that are directly linked to 

the innovative management development prospects in Georgia and can be 

applied respectively in any type of organization interested in innovations 

(see Diagram 2).  

 

Diagram 2. Universal models of innovative management 

Source: the diagram is designed by the author 

This Graph on management shows the innovation-oriented 

management model which includes the Research and Development 
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head of their original department about the innovative method 

opportunities. The R&D Department accumulates such reports on various 

fields of the company activity, which is further studied by the respective 

working group. This is followed by the study of the successful practices 

in various fields, and elaboration of the measures adapted to the Georgian 

reality. This becomes the basis for making specific recommendations 

whose main objective is to increase efficiency as a result of innovative 

approach.  

Overall, the research studies the theoretical foundation of 

innovations, and the importance and characteristics of the innovative 

management as a component of the economic and sustainable 

development in the country, as well as factors supporting and deterring 

introduction of the innovative management. This included practical 

researches and study of the latest tendencies in the field. Since it was not 

possible to cover all fields with the prospect of innovative management 

development in Georgia, the focus was made on several priority fields, 

and particularly detailed research was made in conceptual and 

fundamental issues of the innovative management in Georgia. The 

concluding part of the study offers the universal model of innovative 

management for the organsiations existing in Georgia. This model should 

be introduced to numerous organisations and integrated into the financial 

and human resources in the organisation to be beneficial, financially 

feasible, and maintain the organsiations payability, financial 

sustainability, and business activity. The part of the research stipulating 

the conclusions and suggestions reviews the main problems in developing 

innovative management in Georgia and provides the theoretical and 

practical recommendations designed by the author.  
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Conclusion and recommendations: 

The theoretical and practical material studied in the frame of the 

dissertation led us to the following specific conclusions and 

recommendations. In particular:  

1. The intensity of planning/implementing innovative activity in 

any type of the organization is directly linked to the innovative potential 

of the respective organization. Consequently, the organizations interested 

in innovations shall study their own innovative potential. The situation in 

Georgia significantly reduces the prospects for innovative management 

development in this respect, since only small number of the organisations 

has conducted the qualified researches for the aforementioned purposes. 

          Our study has revealed that most organisations express their interest 

in innovation. Respectively, the state and private organsitions shall 

implement the quality research to discover their innovative potential.   

2. The common practice shows that efficiency of innovative 

management is greatly affected by the innovative policy of an 

organization. To ensure the prospects for innovative management in 

Georgia, the organisations should have the innovative policy in the form 

of strategy documents and action plans specifying priority fields in which 

the innovative processes can be implemented. The documents should 

detail the required funds and expected risks.  

After having studied their innovative potential, state and private 

organisations shall develop the strategy document determining the 

innovative management prospects and the means of their implementation 

and considering all those elements accompanying such document.         

3. Innovation-oriented companies often face financial problems at 

the initial stage. For long-term sustainable development goals for the 

Georgian economy, ‘startups’ should enjoy tax incentives which is one of 

the most crucial factors for developing and encouraging innovative 

activity in the country. The recent years have been marked by certain 

developments in this respect. The tax reform that is being implemented in 

Georgia will decrease the tax burden on small businesses which play a 
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significant role in the Georgian economy. As the result of the reform, the 

small business sector will show the signs of need for the innovative 

management in as the reduction by five and increase of the total income 

by five (as well as other incentives) will reinforce a small business 

financially and push it towards expansion. Tax reform gives the 

businesses a real chance for development which is the most effective in 

the context of the innovative management. Respectively, small businesses 

should employ innovative methods and approaches to improve their 

product/service or create the new one.       

4. The “Doing Business 2019” report by the World Bank ranks 

Georgia as No.6 and the region leader. This study shows that Georgia has 

implemented the largest number of reforms (50 reforms in total between 

2006 and 2019) to facilitate the ease of doing business and secured one of 

the leading positions among 190 countries. The higher ranking countries 

on the list are Hong Kong Special Administrative Region of the People's 

Republic of China, South Korea, Denmark, Singapore, and New Zeeland 

(the leader). The aforementioned fact will have a positive impact on the 

innovative management development prospects. Potential and working 

businesses with innovative ideas should follow the reforms above with 

their projects and should be aware of the economic trends within and 

outside their country for maximum synchronization of their activities with 

them.  

5. It can be said that the developed countries do not have an 

optimistic vision of a Georgian product since developing countries are less 

expected to produce modern innovative products and services. One of the 

ways of improving the situations is to refine continuously the intellectual 

property legislation. The legislative authority shall determine the 

respective regulations in the legislation protecting the intellectual property 

and copyrights, and will prevent flows in the country’s image caused by 

low quality imitations and patents.  

6.  R&D or Research and Development costs mainly determines 

the success of a country in terms of innovative management. It has to be 

noted that the countries with developed economies 1/3 of the entire yearly 
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R&D budget in a country is spent by public institutions, and 2/3 is shared 

by businesses, universities, non-commercial institutions, etc. This ratio is 

a kind of recommendation based on the status quo in research and 

technological advancement. The smaller the share of public sector though, 

the better. The data published by the UNESCO Statistical Institute on their 

portal http://uis.unesco.org clearly shows R%D costs statistics per country 

and cost category. In Georgia, these costs are funded only by the state and 

different universities. Unfortunately, the business sector does not have this 

item in its expenses, whereas it is the business sector provides nearly 70% 

of these funds in developed countries like Switzerland, for example. In the 

frame of the research dozens of managers were surveyed, and when asked 

what percentage should the organisation spent on its R&D activities: 

approximately 70% of the respondents named at least 10%, thereof 22 per 

cent thinks that the optimal amount to spend would be between 20% and 

30%.  

The first thing that needs to be done balance the disadvantaged 

R&D costs in Georgia is to establish the so called R&D Departments or a 

structural unit staffed with the qualified, talented personnel that will work 

on developing innvoations or introducing the ones employed in successful 

organisations. Small, medium, and large businesses shall invest part of 

their revenue in researches and innovative development of their 

organisation. They shall plan their budget/expenditure in that these 

expenses not produce the negative impact on their activities.         

7. As mentioned above, innovative researches in Georgia are 

mostly funded by the state and the higher education institutions. The final 

purpose of this funding is to introduce the developed innovative 

technology into a certain field. Optimization of the scientific researches 

requires close cooperation between the educational field and business 

sector, which will ensure commercializing of innovative products and 

projects. This will increase the quality and frequency of researches. The 

cooperation of these two sectors will facilitate technological training of 

the workforce, focused professional training of young employees, etc.                  

http://uis.unesco.org/
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8. Development of the innovative management requires elevating 

the quality of education, which is impossible without respective investing 

in the field. The existing circumstances are extremely unfavourable: 

declining birth rate, rapidly growing number of migration of qualified 

specialists to the wealthy countries, etc. These circumstances will 

definitely have negative impact on the innovative prospects and 

competitiveness of the existing organisations in Georgia.  

The government shall ensure investments in education to increase 

the awareness of young people in science and technologies, as the 

foundation for establishing and building the knowledge-based economy, 

unhinkable otherwise. The bulk companies investing in Georgia shall find 

it possible to hire qualified staff on the local market. This staff will be 

involved in management and will meet the requirements for specific 

positions. The state programme for applicants’ professional training and 

development working in Georgia will relatively ease the situation; 

however, more investments are needed in education to enhance the 

innovative management, to have young managers with the specialized 

education and capable of managing the innovative processes. Schools and 

higher education institutions will need the technologically equipped labs 

for the STEM studies: physics, chemistry, biology, etc. If needed expert 

teachers can be invited from outside Georgia to train local teachers to learn 

and use different technology. The next step would be to design special 

study programmes that are in compliance with the reality and will 

introduce modern technologies and their practical application presented in 

engaging way, in understandable language.  

9. Innovations have stimulated the modern economy and can be 

even said to serve the role of catalist. The countries that have cast their lot 

with innovations in their development strategy achieve great success in 

various fields: governance, tourism, health care, education, 

manufacturing, etc. Respectively, the organisaitons in Georgia shall focus 

on innovations if we plan to be competitive against imported goods and 

services at least in our own country.   
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10. Nowadays the prospects for innovative development of human 

resource management are enhancing as a result of the technological 

advancement that eased production. This is the reason why the 

organisations and public agencies shall train their staff in special fields to 

decrease the administrative costs. Maintaining competitiveness will also 

require granting each staff even small-scale decision making rights and 

rational delegation of authority.              

11. To ensure the sustainable world and to stay loyal to the next 

generations, the existing resources and opportunities have to be used 

reasonably. In other words, we have to support the sustainable 

development of the world. The successful countries make special 

emphasis on sustainable development, and thus focus on innovative 

organisations expecting the best results from them in increasing global 

competitiveness and environmental problem-solving. On the other hand, 

innovation-oriented organisaitons need qualified and accordingly thinking 

managers who can set the right aims for the organisation and establish the 

manufacturing or service with the principle: maximal effect with limited 

resources. In 2015, 193 UN nations agreed on the sustainable 

development document ‘Transforming our World: Sustainable 

Development Agenda 2030’. This document includes 17 goals and 169 

objectives. New goals are the part of the sustainable development agenda 

and are oriented on three interconnected components of the sustainable 

development: economic growth, social inclusion, and environmental 

protection. These goals are somewhat a stimulant to the innovative 

management, on the one hand, and those principles that build foundations 

for the innovative management, on the other hand.  

12. Various donor and international organisaitons, thereof EU, 

UN, etc., deliver serious measures for social and economic development. 

It has to be noted that these organsiations were the source of not only 

funding but the extensive expertise that is as valuable for developing 

innovations in the fields. To get the knowledge-based economy and 

enhance the innovative management prospects, we need to continue active 

cooperation with the aforementioned organisations and their 
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recommendations shall be considered with great interest by the public and 

private sectors.           

 

 

 

 

 

 

 


