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  თეონა გრიგოლაშვილი - დღე 1  

         20 თებერვალი 

 

მოდული: ევროკაშვირის ციფრული სტრატეგიის გამოყენების შესაძლებლობები 

საქართველოს  ეკონომიკური პოლიტიკის განცოხრიცელებაში; 

მოდულის განრიგი:  

0.75 სთ - შესავალი: რა არის ციფრული სტრატეგია და რატომ გაიზარდა მის მიმართ 

ინტერესი ბოლო წლებში; 

0.25 სთ - შესვენება; 

0.75 სთ - ევროკავშირის ციფრული სტრატეგია; 

0.25 სთ - შესვენება; 

0.75 სთ - საქართველოს ციფრული სტრატეგია და ეკონომიკური პოლიტიკა; 

0.25 სთ - დასასრული, კითხვა/პასუხი.  

 

 

Teona Grigolashvili – Day 1  

        20 February 

   Module: The possibilities of using European Union digital strategy in the development of 

Georgia's economic policy;  

 

Module schedule: 

0.75h - Introduction: what is digital strategy and why the interest in it has increased in recent 

years; 

0.25h - Break; 

0.75h - EU digital strategy; 

0.25h - Break; 

0.75h - Digital strategy and economic policy of Georgia; 

0.25h - The end, Q&A. 
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ალექსანდრე ასათიანი - დღე 2  

 21 თებერვალი 

 

მოდული: ციფრული პლატფორმები და ეკოსისტემები 

 

მოდულის განრიგი:  

0.75სთ - შესავალი: ღია ეკოსისტემები და ციფრული ინოვაცია 

0.25სთ - შესვენება 

0.75სთ - ორმხრივი ბაზრები, ქსელური ეფექტი და პლატფორმები 

0.25სთ - შესვენება 

0.75სთ - პლატფორმების გაშვება და ზრდა 

0.25სთ - დასასრული, კითხვა/პასუხი 

 

 

 

Aleksandre Asatiani - Day 2  

   21 February  

Module: Digital platforms and ecosystems 

 

Module schedule: 

0.75h - Introduction: Open ecosystems and digital innovation 

0.25h - Break 

0.75h  - Two-sided markets, network effect and platforms 

0.25h   - Break 

0.75h – Platform launch and growth strategies  

0.25h  - The end, Q&A 
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ალექსანდრე ასათიანი - დღე  3   

          22 თებერვალი  

 

მოდული: მომავლის ტექნოლოგიები 

 

მოდულის განრიგი:  

 

0.75საათი - ციფრულული მონაცემების ქსელური ეფექტი 

0.25საათი - შესვენება 

0.75საათი- ხელოვნური ინტელექტი და ციფრული პლატფორმები 

0.25საათი - შესვენება 

0.75საათი - ბლოკჩეინის და Cloud-ის როლი ციფრული ბაზრების განვითარებაში 

0.25საათი- დასასრული, კითხვა/პასუხი 

  

 

Aleksandre Asatiani – Day 3  

     22 February  

 

Module: Technologies of the future 

 

Module schedule: 

0.75h – Data Network effects 

0.25h - Break 

0.75h - Artificial Intelligence and digital platforms 

0.25h - Break 

0.75h- The role of emerging technologies in the development of digital markets 

0.25h - The end, Q&A 
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პაატა კლდიაშვილი - დღე 4  

23 თებერვალი  

 

მოდული: ევროკავშირის ციფრული სტრატეგიის შესაძლებლობების გამოყენება კერძო 

კომპანიების ფინანსების მართვაში 

 

მოდულის განრიგი:  

1.30 საათი – ევროკავშირის ციფრული სტრატეგიის შესაძლებლობები კერძო 

ფინანსების მართვაში და ევროპული კომპანიების ფინანსების მართვის არსებული 

სისტემები: 

• სტრატეგიის ხედვები, მიდგომები და შეთავაზებები – 30 წთ; 

• არსებული პრაქტიკა და განვითარების ტენდენციები – 30 წთ; 

• კითხვა – პასუხი – 30 წთ. 

1.30 საათი  – ციფრული ტექნოლოგიები ქართული კერძო კომპანიების ფინანსების 

მართვის პროცესში: 

• მოკლე პრეისტორია, არსებული პრაქტიკა და განვითარების ტენდენციები – 30 

წთ; 

• ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები და მათი იმპლემენტაცია-

30 წთ; 

• კითხვა – პასუხი – 30 წთ. 

1 საათი  – კერძო კომპანიების ფინანსების მართვაში ციფრული ტექნოლოგიების 

გამოყენების ხვალინდელი დღე: 

• ევროკავშირის ციფრული სტრატეგიის მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და 

გრძელვადიანი გეგმები კერძო კომპანიების ფინანსების მართვის 

გაუმჯობესებისათვის და მათი იმპლემენტაციის შესაძლებლობები 

ევროკავშირსა და საქართველოში – 45 წთ; 

• დასასრული, კითხვა/პასუხი - 15 წთ. 
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Paata Kldiashvili – 4 Day  

23 February  

 

Module: Using the opportunities of the EU digital strategy in managing the finances of private 

companies 

 

Module schedule: 

1.30h  – The possibilities of the EU digital strategy in the management of private finances and 

the existing financial management systems of European companies: 

• Strategy visions, approaches and proposals – 30 minutes; 

• Current practice and development trends – 30 minutes; 

• Question - answer - 30 minutes.  

1.3hr  - digital technologies in the process of managing the finances of Georgian private 

companies: 

• Brief history, current practices and development trends – 30 minutes; 

• Obligations assumed by association agreement and their implementation - 30 

minutes; 

• Question - answer - 30 min. 

1h - Tomorrow's use of digital technologies in financial management of private companies: 

• Short-term, medium-term and long-term plans of the European Union's digital strategy 

for improving the financial management of private companies and their implementation 

possibilities in the European Union and Georgia - 45 minutes; 

• Question - answer - 15 min. 
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ნიკოლოზ ჩიხლაძე - დღე 4  

 

მოდული : რეგიონული შრომის ბაზრის შესაძლებლობები ციფრულ ეკონომიკაში 

 

მოდულის განრიგი: 

• შესავალი. ციფრული ტექნოლოგიები და მსოფლიო ბაზარი ( - 15 წთ) 

• შრომის ბაზრის ცვლილება ციფრულ ეკონომიკაში (- 20 წთ) / შესვენება 

• სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ანალიზი ( - 20 წთ) 

• შრომის ბაზრის სეგმენტაცია და არაფორმალური შრომა კრიზისის დროს ( - 15 წთ) 

/ შესვენება 

• დასაქმება საქართველოში და სამუშაო ადგილების ლანდშაფტის შეფასება (  - 20 

წთ) 

• ევროპის ერთიანი ციფრული ბაზრის სტრატეგია ( - 25 წთ) / შესვენება 

• ციფრული ("ჭკვიანი") ქალაქის კონცეფცია (- 20 წთ) / შესვენება 

• დასაქმების ციფრული პარადიგმები ( - 15 წთ) / შესვენება 

• დასაქმების განმსაზღვრელი ტრენდები ( - 15 წთ) 

• დასაქმების ახალი სფეროები და გაქრობადი პროფესიები  ( -15 წთ) 

• დასასრული, კითხვა/პასუხი - (15 წთ). 

 

 

 

Nikoloz Chikhladze – Day 4  

Module: Regional Labor Market Opportunities in the Digital Economy 

Module schedule:  

• Introduction. Digital technologies and the world market (- 15 min) 

• Labor market changes in the digital economy (- 20 min) / break  

• Analysis of South Caucasus countries (- 20 min.) 

• Labor market segmentation and informal labor during the crisis (- 15 min) / 

break 

• Employment in Georgia and job landscape assessment (- 20 min) 

• European Union Digital Market Strategy (- 25 min) / break  

• Digital ("smart") city concept (- 20 min) / break 

• Digital paradigms of employment (- 15 min) / break 

• Determining employment trends (- 15 min) 

• New areas of employment and disappearing professions (-15 min)  

• Question - answer - 15 min. 

 

პრეზენტაციების წარდგენა - 27 თებერვალი  

Summary presentations of the participants – 27 February  



 

7 

 

 


