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cifruli teqnologiebi da ekonomikuri zrda:  
empiriuli kvlevebis mokle mimoxilva 

თანამედროვე ეკონომიკური ლიტერატურა ტექნოლოგიურ პროგრესს ეკონომიკური 

ზრდის ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორად განიხილავს. შესაბამისად, 

პროდუქტიულობის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალად მიიჩნევა 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში ინვესტიციები (ICT). 

ზემოაღნიშნულის თეორიული საფუძველი ICT ინვესტიციების შემდეგ ძირითად 

მახასიათებლებს უკავშირდება: 1. საქონლისა და მომსახურების ვაჭრობის 

დანახარჯების შემცირება, რაც იწვევს სპეციალიზაციას; მასშტაბის ეკონომიას და 

შედარებითი უპირატესობის რეალიზებას; 2. დაბალი საოპერაციო დანახარჯები და 

ინფორმაციის მართვის მაღალი ხარისხი, ადამიანური კაპიტალის სატანადო დონის 

დაშვებით; 3. ქსელის ეფექტი; 4. დისტრიბუციის არხების ეფექტიანი კონტროლი და 

საწარმოო რესურსების უკეთესი ალოკაცია. 

ზემოაღნიშნული თეორიული ასპექტების პრაქტიკაში რეალიზების ემპირიული 

მტკიცებულებები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. როგორც კვლევების 

უმრევლესობა მიუთითებს, განვითარებულ ქვეყნებში კომპანიების, ინდუსტრიებისა და 

ქვეყნის დონეზე, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (შემდგომში, ICT) 

დანერგვის გავლენა პროდუქტიულობაზე არის დადებითი და ეკონომიკურად 

მნიშვნელოვანი, თუმცა აღნიშნული რეზულტატი განსხვავებულია ქვეყნის 

განვითარების დონის მიხედვით. 

ამ კუთხით საყურადღებოა ხონგ ვუს კვლევა საინფორმაციო ტექნოლოგიებში 

ინვესტიციების ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის შესახებ. კვლევა მიზნად ისახავს, ICT-ის 

(ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) გავლენის შესწავლას 

ეკონომიკურ ზრდაზე ყველა იმ ქვეყნის შესწავლით, რომელთაც გასულ ათწლეულში 

ჰქონდათ მნიშვნელოვანი დანახარჯები ICT-ის მიმართულებით. წინამდებარე ნაშრომი 

შეისწავლის 50 ICT ინვესტიციებით გამორჩეულ ქვეყანას, რომლებიც ჯამში მსოფლიო 

ICT ბაზრის 90%-ს მოიცავს. ზოგადად, ეკონომიკურ ზრდაზე ICT ინვესტიციების 

გავლენის კუთხით კვლევები ორი ძირითადი სტატისტიკური გამოწვევის წინაშე დგას: 

ICT-ის აქტივებში საინვესტიციო ნაკადებზე მონაცემების ხელმისაწვდომობა და 

შესადარისობა. კვლევა ფოკუსს აკეთებს რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის, ICT-ში 

ინვესტიციების ეკონომიკურ ზრდაში წვლილის შეფასებაზე განხილული 

შერჩევისათვის და ქვეყნებს შორის ICT ინვესტიციების წვლილის განსხვავებების 

ძირითადი დეტერმინანტების ანალიზზე. კვლევის მიხედვით, ყველა განხილული 

ქვეყნისთვის, ეკონომიკის ზრდაში ICT ინვესტიციების წვლილი დადებითი იყო 

როგორც 1990-1995 წწ. ისე 1995-2000 წლებში თუ პირველ პერიოდში, იგი საშუალოდ 

0.17 პროცენტული პუნქტი იყო, უკვე მეორე პერიოდში წვლილი 0.37 პროცენტულ 

პუნქტამდე გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ განხილული ქვეყნების თითქმის ორი 

მესამედისთვის ამ პერიოდის განმავლობაში ICT-ის მიერ შეტანილი წვლილი 

გაორმაგდა.  

ჯამურად, კვლევა ადასტურებს ქვეყანათა განხილული ჯგუფისათვის ICT ინვესტიციების 

პოზიტიურ წვლილზე ეკონომიკურ ზრდაში. ასევე, კვლევის შედეგებით, ICT 

ინვესტიციები შესაძლებელია მიჩნეულ იქნას პრიორიტეტულად ეკონომიკური ზრდის 

უფრო ეფექტიანად მისაღწევად არა-ICT ინვესტიციებთან შედარებით: შრომისა და 

ფიზიკური კაპიტალის თანაბარ პირობებში, ერთ სულ მოსახლეზე ICT ინვესტიციების 

უფრო მაღალი დონე შესაძლებელია განაპირობებდეს ეკონომიკური ზრდის უფრო 

მაღალ ტემპს. ამასთან, კვლევის დასკვნით, სახელმწიფოსათვის საინფორმაციო 



 

   
 
 

 

ტექნოლოგიებში ინვესტიციების წვლილის ეკონომიკური გავლენის ძირითად 

განმსაზღვრელ ფაქტორებად განიხილება განათლება, ღიაობა, ინსტიტუციური 

მართვის ხარისხი და ინგლისური ენის ცოდნის დონე. 

ამავე მიმართულებით ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის ანალიზისათვის საინტერესოა 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებში ინვესტიციების გავლენის ანალიზი ქვეყნის 

განვითარების დონესთან მიმართებით.  

ამ მიმართულებით საერთაშორისო კვლევების ნაწილი მიუთითებს განსხვავებაზე ICT 

ინვესტიციების ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის კუთხით. თუმცა, ემპირიული 

მტკიცებულებები ცალსახა არ არის. როგორც საერთაშორისო კვლევები მიიჩნევს, 

განვითარებად და განვითარებულ ქვეყნებს შორის არსებულ სხვაობას ეკონომიკურ 

ზრდაზე ICT ინვესტიციების გავლენის კუთხით შესაძლოა საფუძვლიანი მიზეზები 

ჰქონდეს. ერთი მხრივ, განვითარებად ქვეყნებში შესაძლოა იყოს ადამიანური 

კაპიტალის შესაფერისი დონის ან შემავსებელი ფაქტორების (მაგ., დანახარჯი 

კვლევებსა და განვითარებაზე) ნაკლებობა და შესაბამისად, აღნიშნულმა ქვეყნებმა 

მიიღონ უფრო ნაკლები სარგებელი ICT-ში ჩადებული ინვესტიციებიდან განვითარებად 

ქვეყნებთან შედარებით. მეორე მხრივ, განვითარებად ქვეყნებში საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გავლენით დამატებითი პროდუქტიულობის ზრდა 

შესაძლოა გამოწვეული იყოს ქსელის ეფექტებით, ვინაიდან საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებმა შესაძლოა შეამციროს საოპერაციო ხარჯები და 

დააჩქაროს ცოდნის ზრდის პროცესი, თუმცა აღნიშნული ქსელის ეფექტები შესაძლოა 

უფრო მკაფიო იყოს მაშინ, როდესაც „ბევრი ფირმა რეგიონში ან ინდუსტრიაში იყენებს 

მსგავს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს“. ანალოგიურად, 

გაერთიანებული ერების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში (2011 წ, გვ. 71-78) ასახავს 

მაგალითებს, თუ რატომ შეიძლება ჰქონდეს საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს უფრო დიდი გავლენა ეკონომიკურ საქმიანობაზე 

განვითარებად ქვეყნებში. პირველ რიგში, ICT ინვესტიციებმა შესაძლოა შეამციროს 

ფირმების ადმინისტრაციული ტვირთი ელექტრონული მმართველობის აპლიკაციების 

გამოყენებით. უფრო მეტიც, ICT შესაძლოა გამოყენებული იქნას ტრენინგებსა და 

საკონსულტაციო მომსახურებისთვის. ასევე, აღნიშნული ტექნოლოგიები ზრდის 

რელევანტულ ინფორმაციასთან წვდომას. ასევე, ფულის მართვის მობილური 

მომსახურება როგორც დროისა და ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვის 

საშუალება, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ასპექტს მიკრო და მცირე საწარმოებისთვის. 

მიუხედავად საერთაშორისო კვლევებით ემპირიული მტკიცებულებებისა, მსოფლიო 

ბანკს განვითარებადი ქვეყნებისათვის ICT ინვესტიციების გავლენასთან 

დაკავშირებით ოპტიმისტური ხედვა გააჩნია და ICT-ის განიხილავს, როგორც 

სიღარიბის შემცირების, პროდუქტიულობისა და ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან 

წინაპირობას. განვითარებად ქვეყნებში ICT-ის გავლენის შესახებ ემპირიული 

მტკიცებულებების ნაკლებობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს აღნიშნული 

ქვეყნებისთვის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე მაღალი ხარისხის 

მიკრო და მაკრო მონაცემების ნაკლებობით. ანალოგიურად, კვლევების ცალკეული 

ნაწილი (დევანი და კრემერი, 2000) მიუთითებს უფრო დიდ დადებით გავლენაზე 

განვითარებული ქვეყნებისათვის. ავტორები ხშირად აღნიშნულ მიგნებას ხსნიან 

განვითარებად ქვეყნებში პოტენციურად არასაკმარისი „საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამაძლიერებელი შემავსებელი ფაქტორებით“, როგორებიცაა 

ადამიანური კაპიტალი. შეფასება გაკეთებულია 36 ქვეყნისგან შემდგარ პანელზე (14 

განვითარებადი და 22 განვითარებული ქვეყანა) დაყრდნობით 1985-1995 წლებში. 

ვინაიდან აღნიშნული პერიოდი განვითარებულ ქვეყნებში ICT-ის სწრაფი 

გავრცელების უბრალოდ დასაწყისი იყო, სავარაუდოდ ძალიან ადრე იქნებოდა 



 

   
 
 

 

განვითარებად ქვეყნებში რაიმე სახის (ეკონომიკურად) მნიშვნელოვანი გავლენის 

დანახვა.  

ამავე კუთხით საყურადღებოა, მაგალითად, აშშ და ევროკავშირის ქვეყნების 

მაგალითი. როგორც წესი, მიიჩნევა, რომ აშშ-ს ზრდის ტემპის გადაჭარბება 90 წლების 

დასასრულს ევროკავშირთან შედარებით სწორედ ICT ინვესტიციებსა და მაღალ 

ტექნოლოგიურ პროგრესს უკავშირდება ცალკეულ ICT-მომხმარებელ და ICT-

მწარმოებელ ინდუსტრიებში, რაც უკავშირდებოდა შრომის მწარმოებლურობის უფრო 

სწრაფ ზრდას. კვლევის მიხედვით, თავის მხრივ, შრომის მწარმოებლურობის 

განსხვავება კი ძირითადად განპირობებული იყო მთლიანი ფაქტორების 

მწარმოებლურობის (TFP) და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) 

წვლილის გავლენით. როგორც კვლევაშია მითითებული, მთლიანი ფაქტორების 

მწარმოებლურობის სწრაფი ზრდა აშშ-ში ძირითადად განპირობებული იყო 

ევროპასთან შედარებით კვლევასა და განვითარებაში მაღალი ინვესტიციებით, ასევე 

შრომის ბაზრის პოლიტიკით. მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელმაც აშშ-ს შედარებით 

მაღალ ეკონომიკურ ზრდას უკავშირდება იყო ევროპასთან შედარებით ეკონომიკაში 

ICT ინვესტიციების მაღალი წვლილი ეკონომიკურ ზრდაში (კვლევა აჩვენებს რომ 1995-

2000 წლებში აშშ-ში ევროპასთან შედარებით ეკონომიკურ ზრდაში საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში ინვესტიციების წვლილი ორჯერ მაღალი იყო), რაც 

ასევე უკავშირდებოდა შემავსებელ ინვესტიციებს, ორგანიზაციულ ცვლილებებსა და 

უნარების ზრდას. 

რაც შეეხება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს საჯარო სექტორში, 

განვითარებულ ქვეყნებში, საჯარო სექტორის ხარჯები საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებში შეადგენს მშპ-ს დაახლოებით 1-1.5%-ს და, როგორც წესი, 

გამოიყენება ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცაა საგადასახადო სისტემები და 

სოციალური დაცვისა და კეთილდღეობის საკითხები. ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ 

საჯარო სექტორის ინვესტიციებმა საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში 

შესაძლებელია გაზარდოს კერძო სექტორის მიმღებლობა და ჩართულობა. 

მაგალითად, ბიზნესის ვალდებულება, შეავსონ თავიანთი საგადასახადო 

დეკლარაციები ონლაინ, შესაძლებელია მათთვის გახდეს სტიმული, იმისა, რომ 

განაახლონ თავიანთი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემები. ამასთან, 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებიში ინვესტიციების ეფექტიანად 

განხორციელებისათვის ცალკეული კვლევები გამოყოფს საყურადღებო ასპექტებს. 

მაგ. Dunleavy et al (2006) ხაზს უსვამს რამდენიმე ასპექტს, რომელთა გათვალისწინება 

აუცილებელია ICT ინვესტიციების ეფექტიანობისათვის საჯარო სექტორში: 

 ორგანიზაციული და ტექნიკური ასპექტები - საჯარო სექტორის კომპლექსურობა 

წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ, მნიშვნელოვან ასპექტს ICT ინვესტიციების 

საფუძველზე სათანადო ეკონომიკური სარგებლის მიღებისათვის, რაც 

მნიშვნელოვან ორგანიზაციულ და მენეჯერულ ცვლილებებს მოითხოვს (მაგ. 

შესაძლებელია იგულისხმებოდეს სტრატეგიულ პრიორიტეტად განსაზღვრა, 

სტრუქტურული ცვლილებები, მაგ. ცალკეული მიმართულებებით საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სავალდებულო გამოყენება).  

 ICT ინდუსტრია - Dunleavy et al. ასევე ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან ასპექტად 

განიხილავს ICT ინდუსტრიის სათანადო განვითარების ასპექტს. ინდუსტრიის 

სათანადო განვითარება წარმოადგენს სახელმწიფოს ICT ინვესტიციების 

სათანადო დონისა და ხარისხის მიღების წინაპირობას. კერძოდ, საერთაშორისო 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით შესაძლებელია განხილულ იქნას სტიმულირების 

განსხვავებული მიდგომები, მათ შორის საგადასახადო ან სხვა ტიპის სტიმულები 



 

   
 
 

 

(მათ შორის, ამ მიმართულებით ადამიანური რესურსების 

მოზიდვასთან/განვითარებასთან და R&D-სთან დაკავშირებით). 

საერთაშორისო კვლევები, რომლებიც სახელმწიფო სექტორის ეტაპობრივ ციფრულ 

ტრანსფორმაციას განიხილავს განსაზღვრავს საჭიროებათა ცვლილების დინამიკას, 

რომელიც ასევე ცვლის პარტნიორთა როლს. კერძოდ, ციფრული ტრანსფორმაცია 

ეტაპობრივად ცვლის ე.წ. ტექნოლოგიური ინვესტიციების საჭიროებას (i-needs) 

მმართველობითი/სტრატეგიული და ცოდნასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების/ინვესტიციების საჭიროებებით (e-needs და k-needs), რაც 

ზემოაღნიშნული კვლევებით, მნიშვნელოვან ასპექტად განიხილება ციფრული 

ტრანსფორმაციის ეფექტიანად განხორციელებისათვის. სპეციფიკური 

მიმართულებებით, საჯარო სექტორში საინფორმაციო-ტექნოლოგიებში ინვესტიციების 

ემპირიული გავლენის შესწავლა სტატისტიკური მეთოდებით, როგორც წესი, 

რთულდება საჯარო სექტორის ყოვლისმომცველი მიკრო დონის ინფორმაციის 

არარსებობით. ქვემოთ წარმოდგენილია ორი კონკრეტული კვლევა, რომლებიც 

აღნიშნული გამოწვევების მიუხედავად საინტერესო შეიძლება იყოს, ეყრდნობა რა 

მიკრო მონაცემების დიდ შერჩევას. 

 პირველი კვლევა Garicano and Heaton-ს (2009) ეკუთვნის, რომლებმაც შეისწავლეს 

ICT–ის სისტემის გავლენა აშშ პოლიციის დეპარტამენტებში. ანალიზი 

ფოკუსირებულია 1987 და 2003 წლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ფართო სპექტრის დანერგვით (პერსონალური კომპიუტერების, 

მობილური მონაცემთა ტერმინალების, სერვერების) გამოწვეულ ცვლილებებზე. ამ 

კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი დასკვნა ის არის, რომ ICT ინვესტიციები შემავსებელ 

ფაქტორად განიხილება უნარების ზრდასთან ერთად საჯარო სექტორის 

ორგანიზაციებში. კერძოდ, საჯარო სექტორის ეფექტიანობა და პროდუქტიულობა 

მნიშვნელოვნად იზრდება, როდესაც ICT ინვესტიციებთან ერთად შემავსებელ 

ფაქტორს წარმოადგენს ორგანიზაციული პრაქტიკის ცვლილებები.  

 მეორე ანალიზი ეკუთვნის  Machin, McNally and Silva (2007), რომლებიც განიხილავენ 

ICT ინვესტიციების გავლენას ინგლისურენოვანი სკოლების მასშტაბით. ნაშრომი 

ცდილობს უპასუხოს შეკითხვას, შეუძლია თუ არა სკოლებში კომპიუტერების 

ოდენობის ზრდას მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების არსებითი ზრდა 

განაპირობოს, რაც საკმაოდ აქტუალური საკითხია მაგ. დიდი ბრიტანეთის 

მთავრობის მიერ არსებითი ICT ინვესტიციების განხორციელების 

გათვალისწინებით სკოლებში წლების განმავლობაში. 1999–2003 წწ. რამდენიმე 

ათასი სკოლის პანელურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ავტორების დასკვნით, 

ვლინდება ძლიერი კავშირი ICT ინვესტიციებსა და საგანმანათლებლო შედეგებს 

შორის დაწყებით სკოლებში (აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ განსხვავებული შედეგებია 

რიგ კვლევებში აშშ–სა და ევროპულ სკოლების საფუძველზე, მაგ. Angrist and Lavy 

(2002), Leuven et al. ( 2007), Goolsbee and Guryan (2006) და Banerjee et al. (2007)).   
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