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დღის განრიგი:

• გაცნობა

• ინდუსტრია 4.0

• რა ვიცით ინოვაციების შესახებ

• განმარტებები და ტრენდები

• იდეების გენერირების ვორკშოპი (?)



გაცნობა



მარიამ ლაშხი

• BTU ასოცირებული პროფესორი

• საქართველოს ინოვაციების და 
ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) 
თავმჯდომარის მოადგილე

• დეპუტატობის კანდიდატი MP

• Forbes Women კონტრიბუტორი

• პოზიტივი, საერთაშორისო 
ურთიერთიერთობები, Nokia 



Georgia’s Entrepreneurship Ecosystem



მეოთხე ინდუსტრიულ რევოლუცია:

- გლობალური დოვლათის გაზრდისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების პოტენციალი
- ტექნოლოგიების დახმარებით ახალი პროდუქტები შეიქმნა, რომლებმაც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება

უფრო სასიამოვნო და დინამიური გახადეს. 

ტაქსის გამოძახება, ავია-ბილეთის დაჯავშნა, პროდუქტის ყიდვა, გადასახადის გადახდა, მუსიკის მოსმენა, 

ფილმის ნახვა, თამაში — ამ ყველაფრის გაკეთება ახლა სახლიდან გაუსვლელად შეგვიძლია.



რა არის თქვენთვის ინოვაცია



კანონი ინოვაციების შესახებ
• ა) ინოვაცია – ეკონომიკური, სამეცნიერო ან სოციალური ღირებულების მქონე, 

გამოყენებადი, ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პროდუქტი, პროცესი ან 
მომსახურება, რომელიც შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა სახის, მათ შორის:

• ა.ა) ინოვაციური პროდუქტი – ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პროდუქტი, 
რომელიც არ გულისხმობს სხვა პირის მიერ შემუშავებული ან წარმოებული 
ინოვაციური პროდუქტის მხოლოდ ესთეტიკურ ცვლილებას;

• ა.ბ) ინოვაციური პროცესი – წარმოების ან მომსახურების ახალი ან მნიშვნელოვნად 
გაუმჯობესებული მეთოდის გამოყენება, რომელიც პირისთვის არის სიახლე ან 
გაუმჯობესება, იმის მიუხედავად, ეს პროცესი სხვა პირის მიერაა შექმნილი თუ არა;

• ა.გ) ორგანიზაციული ინოვაცია – მენეჯმენტის სტრუქტურის ან მეთოდის ახალი ან 
მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც მიმართულია ორგანიზაციაში პროდუქტის ან 
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ ან/და ცოდნის გამოყენების 
გაუმჯობესებისკენ ან ბიზნესის ეფექტიანობის ზრდისკენ;

• ა.დ) ინოვაციური მარკეტინგი – მარკეტინგის ახალი მეთოდის გამოყენება, მათ შორის, 
პროდუქტის დიზაინისა და შეფუთვის და ამ პროდუქტის პოპულარიზაციისა და 
შეთავაზების მნიშვნელოვანი ცვლილებები;



ინოვაციის ევოლუცია - Timeline
პალეოლითი - ქვის საშუალებები (ადრეული)

ჩასაცმელი (შუა)
თოკი (გვიანი)

ნეოლითი - სოფლის მეურნეობის (სასუქი)

ბრინჯაოს ხანა - ბრინჯაო, პაპირუსი, indoor, შუშა

რკინის ხანა - რკინის მასალები, მონეტა

....

სეისმომეტრი-საზომი, მექანიკური ხელსაწყოები, 
საათი, თოფი, რაკეტა, 
გაზეთი, კალკულატორი, საყინულე, ავტომობილ
(XVIII) ვაქცინა, მბეჭდავი, კომპიუტერი (XIX)
აკუმულატორი, ოპტიკა, ტელეფონი, 
Cloud, მიკროსკოპი, ბომბი, ბლოკჩეინი

დაუოკებელი ბრძოლა უკეთესობისაკენ!



ინოვაციის ევოლუცია



ინოვაციის შეფასების ძირითადი 
განმსაზღვრელი ფაქტორები
• მასშტაბირება

• გლობალურობა

• ინოვაციური/ტექნოლოგიური კომპონენტი

ინოვაცია როლი მეწარმეობაში, რევოლუციური და მდგრადი 
ინოვაცია;  მეწარმეობის თანამედროვე გაგება და თანამედროვე
ინოვაციურ-ტექნოლოგიური ტენდენციები



ინოვაციების და ტექნოლოგიების ტრენდები

• Software & Hardware

• ბლოკჩეინი

• ხელოვნური 
ინტელექტი (AI)

• ვირტუალური 
რეალობა (VR/AR)

• ChatBot

• IOT

• Robotics

• 3D Printing

• Drones



ბიზნეს მოდელი პროდუქტი მარკეტინგი



სტარტაპის განვითარების ეტაპები



ინოვაციური პროდუქტები 
საქართველოში

• ვინ გახსენდებათ?



ინოვაცია და COVID-19

• ელ-მმართველობა

• განათლება

• ბიზნესი

• საცალო ვაჭრობა

• მედიცინა

გავლენა ხალხზე - ადამიანი vs რობოტი 

ავტომიზაცია და disruption





Gamification: შესაძლებლობა



Design Thinking: ვორკშოპი

Industry Problem Technology Solutions

განათლება

ტურიზმი

კვება

ლოგისტიკა

გაციფრულება Software & Hardware
ბლოკჩეინი
ხელოვნური ინტელექტი (AI)
ვირტუალური რეალობა (VR/AR)
ChatBot
IOT
Robotics
3D Printing
Drones



WE DID IT!



მადლობა ყურადღებისთვის


