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გიორგი ფხაკაძე
ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი ხელოვნების მენეჯმენტში

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრეატიული ქალაქის მმართველობის სტილი და 
განხორციელების გარემოს შექმნა

საკვანძო სიტყვები: შემოქმედებითი ინდუსტრიები, შემოქმედებითი 

სექტორი, თანამედროვე ეკონომიკა, რეგიონი

თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში, რე გი ო ნებს შო რის რე სურ სე ბით 
კონ კუ რენ ცია დღი თიდღე იზ რ დე ბა. ტე რი ტო რი ულ -ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი ერ თე უ ლის კონ კუ რენ ტი ა ნო ბის დო ნე პირ და პირ გავ ლე ნას 
ახ დენს რე გი ო ნის სო ცი ა ლუ რი სფე როს მდგო მა რე ო ბა ზე, ეკო ნო-
მი კურ ზრდა ზე, ინ ვეს ტი ცი ებ სა და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ზე. 

თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კა ში შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბი 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ა. რე-
გი ონ ში შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბა ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე პერ ს პექ ტი უ ლი სა კითხი ა, რო მელ შიც შე მოქ მე დე ბი თი 
ადა მი ა ნი (პირველ რიგ ში ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში) არის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე სო ცი ა ლუ რი და კულ-
ტუ რუ ლი იდე ე ბი სა და პრო დუქ ტე ბის შემ ქ მ ნე ლი.

შე მოქ მე დე ბის რე სურ სე ბი მრა ვალ მ ხ რივ გან ს ხ ვავ დე ბა წარ-
მო ე ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ჩვე უ ლებ რი ვი რე სურ სე ბის გან და წარ-
მო იქ მ ნე ბა, რო გორც წე სი, გა მარ თუ ლი სას წავ ლო სის ტე მის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბი დან, კულ ტუ რუ ლი ტრა დი ცი ე ბი დან და ადა მი ა ნის 
ქცე ვის მო ტი ვე ბი დან. შე მოქ მე დე ბის რე სურ სე ბი ყვე ლა ზე მკა ფი-
ოდ ყა ლიბ დე ბა სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ ინ ს ტი ტუ ცი ა ში, ხე ლოვ ნე-
ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და ბიზ ნე სის სფე რო ებ ში. 

დღეს თა ნა მედ რო ვე მე წარ მე ე ბის უმე ტე სო ბას სჯე რა, რომ ხე-
ლოვ ნე ბას სა ერ თო არა ფე რი აქვს ბიზ ნე სის სამ ყა როს თან. ეს გა-
გე ბა და მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო წი ნა ინ დუს ტ რი უ ლი და ინ დუს ტ რი უ ლი 
სა ზო გა დო ე ბის ეპო ქის თ ვის. დღეს დღე ო ბით, თა ნა მედ რო ვე ციფ-
რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ეპო ქა ში, სულ უფ რო აშ კა რა ხდე ბა, რომ 
კონ კ რე ტუ ლი რე გი ო ნის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი გა ნი საზღ-
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ვ რე ბა არა მა ღა რო ებ ში მო პო ვე ბუ ლი მან გა ნუ მის მად ნის მო ცუ-
ლო ბით, არა მედ ინ ფორ მა ცი ი სა და ცოდ ნის გაც ვ ლა- მი ღე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბით, ვი ნა ი დან გან სა კუთ რე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბი 
არის ადა მი ა ნის ფან ტა ზი ის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე დე გი.

სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის ამ მი მარ თუ ლე ბას თან და კავ ში-
რე ბით, ბო ლო წლებ ში სულ უფ რო პო პუ ლა რუ ლი გახ და ტერ მი ნი 
„კრეატიული ან შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბი“, რო მე ლიც ბევრ 
ქვე ყა ნა ში უკ ვე გახ და მა თი თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ნა წი ლი. ეს გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ დრო ის დი ნე ბის 
ფონ ზე, სამ რეწ ვე ლო წარ მო ე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, აუცი ლე ბე-
ლია ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სის თ ვის სა ჭი რო იდე ე ბი, რომ ლე ბიც 
სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რის დო ნეს თან თან ხ ვედ რა ში მო დი ან. თუ 
ინ დუს ტ რი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო მა სობ რი-
ვი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ზე, მა შინ პოს ტინ დუს ტ რი ულ სა ზო გა-
დო ე ბა ში მოთხოვ ნე ბი წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ გა ცი-
ლე ბით გამ კაც რ და და ძი რი თა დად გან კუთ ვ ნი ლია პი რა დი, ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის. რი ჩარდ ფლო რი და თა ვის 
წიგ ნ ში „შემოქმედებითი კლა სის აღ მავ ლო ბა. და რო გორ ხდე ბა 
ეს ტრან ს ფორ მი რე ბა სა მუ შა ო ში, დას ვე ნე ბა სა და ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში“,1 ამ ტ კი ცებს, რომ რე გი ო ნე ბი ან ქა ლა ქე ბი, რომ ლებ-
საც აქვთ სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი ის ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნე ბის მო ზიდ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვან სარ გე ბელს იღე ბენ ამ რე გი ო ნის 
კე თილ დღე ო ბის უფ რო სწრა ფი ზრდის თ ვის და ამით ხე ლი ეწყო ბა 
რე გი ო ნის და ქა ლა ქის შე მოქ მე დე ბი თი კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბას.

შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან მარ ტე ბაც, რო მელ საც 
გვთა ვა ზობს ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბის კულ ტუ რის, მე დი ი სა და 
სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტი, ეფუძ ნე ბა იმ კომ პო ნენ ტე ბის ერ თობ ლი-
ო ბის სინ თეზს, რო მე ლიც ყო ველ თ ვის გა ნუ მე ო რე ბე ლი ა. პრაგ მა-
ტუ ლი მმარ თ ვე ლის ხელ ში ეს შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს ეფექ ტუ რი 
ხელ საწყო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის - გა ხა-
დოს თა ვი სი რე გი ო ნი სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი კუთხით წარ მა ტე-
ბუ ლი, თუნ დაც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით მდი დარ რე გი ო ნებ თან 
შე და რე ბით. „შემოქმედებითი ინ დუს ტ რი ე ბი არის საქ მი ა ნო ბა, 
რო მე ლიც ემ ყა რე ბა ინ დი ვი დუ ალ შე მოქ მე დე ბას, უნარს ან ნიჭს 
და აქვს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის წარ მო ე ბი სა და ექ ს პ ლუ-

1 Florida, The Rise of the Creative Class,  2002.
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ა ტა ცი ის გზით, სა მუ შაო ად გი ლე ბი სა და და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე-
ბის შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბა.1 ესე იგი, შე მოქ მე დე ბი თი და კრე ა ტი უ ლი 
ინ დუს ტ რი ე ბი არის ეკო ნო მი კის დარ გი, რო მე ლიც ძი რი თა დად 
ორი გი ნა ლუ რი იდე ე ბი თა და ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბით ვი-
თარ დე ბა. მო ი ცავს: არ ქი ტექ ტუ რას და ურ ბა ნიზმს, პრო ექ ტი რე ბა-
სა და ინ ჟი ნე რი ას, IT და პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის და მუ შა-
ვე ბას, კომ პი უ ტე რულ გრა ფი კას, ვი დე ო თა მა შებს, სა გა მომ ცემ ლო 
საქ მე სა და ჟურ ნა ლის ტი კას, ხე ლოვ ნე ბას, კი ნოს, ტე ლე ვი ზი ა სა და 
რა დი ო მა უწყებ ლო ბას, მარ კე ტინ გ სა და კო მუ ნი კა ცი ებს, მო დას, 
მუ სი კას, ხმის დი ზა ინს, ინ ჟი ნე რი ა სა და ა.შ. სია იზ რ დე ბა და ეკო-
ნო მი კის ამ სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ვიც ფარ თოვ დე ბა.

დღეს შე მოქ მე დე ბი თი სექ ტო რი ერთ–ერ თი პერ ს პექ ტი უ ლი 
და სწრა ფად მზარ დი სფე როა ეკო ნო მი კა ში. იუნეს კოს შე ფა სე ბით, 
შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რია წე ლი წად ში 2 ტრი ლი ონ დო ლარ ზე 
მეტს გა მო ი მუ შა ვებს, რაც მსოფ ლიო მშპ-ს თით ქ მის 3%-ია და 29.5 
მი ლი ონ ადა მი ანს უზ რუნ ველ ყოფს სა მუ შაო ად გი ლით. ხო ლო ქა-
ლა ქებ სა და რე გი ო ნებ ში, სა დაც მო სახ ლე ო ბის დი დი კონ ცენ ტ რა-
ცი ა ა, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სამ ჯერ - ხუთ ჯერ მე ტი ა.

დღეს დიდ ბრი ტა ნეთ ში შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის წი ლი 
14%-ს აღ წევს, გერ მა ნი ა ში - 10%-ს. უნ და აღი ნიშ ნოს კავ ში რი რე-
გი ო ნის გან ვი თა რე ბის დო ნის, დი ნა მი კი სა და შე მოქ მე დე ბი თი ინ-
დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბას შო რის. ერ თი მხრივ, რაც უფ რო მა ღა-
ლია რე გი ო ნის გან ვი თა რე ბის დო ნე და დი ნა მი კა, მით უფ რო მე ტი 
შე საძ ლებ ლო ბა აქვს მას შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ის გან სა ხორ-
ცი ე ლებ ლად. მე ო რე მხრივ, ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბის პო ზი ტი უ რი 
დი ნა მი კის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი არის მო ქა ლა ქე-
ე ბი, რომ ლე ბიც  ჩარ თულ ნი არი ან შე მოქ მე დე ბი თი ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბა ში და შე აქვთ თა ვი ან თი წვლი ლი. 

შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბის მო ცუ ლო ბა და 
ტემ პი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია რე გი ო ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნო ბის სა კითხ ში საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის არ ჩე ვის თვალ საზ რი-
სით და აჩე რებს ახალ გაზ რ დე ბის მიგ რა ცი ას. რე გი ონ ში ცხოვ რე-
ბის ხა რის ხი სად მი მო ქა ლა ქე თა კმა ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ გრძელ-
ვა დი ა ნი კვლე ვე ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია იმის მტკი ცე ბა, რომ 
მათ თ ვის უფ რო მეტ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს ისე თი ფაქ ტო რი, რო გო-

1 British governance, Department for Digital, Culture, Media & Spor, 1998. 
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რი ცაა  შე მოქ მე დე ბი თი რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის დო ნე. 
ამი ტომ მო ქა ლა ქე ე ბი მიგ რი რე ბენ იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც შე იქ მ ნა 
ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის.

შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბა შე უძ ლე ბე ლია 
დი რექ ტი ვე ბით, რად გან ეს არის პრო ცე სი, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, 
ით ვა ლის წი ნებს ნი ჭი ე რი, შე მოქ მე დე ბი თი მო ქა ლა ქე ე ბის არ სე ბო-
ბას, მე ო რე მხრივ, მო ქა ლა ქე თა შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბის გან-
ვი თა რე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის 
არ სე ბო ბას.

შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის ზრდა რე გი ონ ში ხელს უწყობს 
არამ ხო ლოდ ეკო ნო მი კის, არა მედ კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის სფე-
რო ე ბის გან ვი თა რე ბას, აგ რეთ ვე ურ ბა ნუ ლი გა რე მოს ტრან ს ფორ-
მა ცი ას და, ზო გა დად, მო ქა ლა ქე თა ცხოვ რე ბის ხა რის ხის გა უმ-
ჯო ბე სე ბას. შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც 
ეკო ნო მი კის სექ ტო რი, რო მე ლიც ქმნის პრო დუქტს და და ფუძ ნე-
ბუ ლია შე მოქ მე დე ბა სა და კულ ტუ რულ რე სურ სებ ზე. ამ პრო ცე სის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სა ჭი როა არ სე ბობ დეს ხელ საყ რე ლი პი-
რო ბე ბი, რო გო რი ცაა მო ცე მულ კვლე ვა ში „ქალაქის ხმე ბი: იუნეს-
კოს შე მოქ მე დე ბი თი ქა ლა ქე ბი“: 
1. გა ნათ ლე ბის, პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბის ხა რის ხი-

ა ნი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბა, მათ შო რის სა ხე-
ლოვ ნე ბო მი მარ თუ ლე ბით; 

2. რე გი ო ნის აქ ტი უ რი ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბა, სა დაც ინო ვა ცი-
უ რი ინი ცი ა ტი ვე ბი ხში რად პო უ ლო ბენ თა ვი ანთ გა მო ყე ნე ბას; 

3. სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, 
მათ შო რის მუ ნი ცი პა ლუ რი სა შე ღა ვა თო მე ქა ნიზ მე ბის შე თა ვა-
ზე ბით; 

4. შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი 
ღო ნის ძი ე ბა თა მრა ვალ ფე როვ ნე ბით; 

5. მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის მიმ ზიდ ვე ლი, ხელ საყ რე ლი და კომ ფორ-
ტუ ლი გა რე მოს შექ მ ნით.1 
თა ნა მედ რო ვე რე გი ო ნის ფე ნო მე ნი, რო მე ლიც აგ რო ვებს შე-

მოქ მე დე ბით კა პი ტალს, მრა ვა ლი მკვლევ რის ნაშ რო მებ შია შეს-

1 Unesco, Cultural and Creative Cities Monitor’s conceptual framework and 
indicators, 2017.
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წავ ლი ლი. მა გა ლი თად, ჯე სი შა პი რო The Economist-ში გა მოქ ვეყ-
ნე ბულ სტა ტი ა ში „ჭკვიანი ქა ლა ქე ბი“ ასა ხავს უშუ ა ლო კავ შირს 
ურ ბა ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხ სა და ამ ქა ლა ქებ ში მა ღალ კ ვა-
ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის შე მო დი ნე ბას შო რის. კო ლუმ ბი ის 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ტე რი კლარ კი  კი წიგ ნ ში „ქალაქი, 
რო გორც გა სარ თო ბი მან ქა ნა“,1 ხაზს უს ვამს სწო რედ სა მე წარ მეო 
და კულ ტუ რის სფე რო ე ბის მჭიდ რო კავ შირს მა თი ვე ურ თი ერ თ ნა-
მაშ რომ ლო ბის პრო ცეს ში. დარ გობ რივ ლი ტე რა ტუ რა ში არა ერ თი 
მკვლე ვა რი მო ი ძებ ნე ბა, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა მე თო დო ლო გი ის 
სა ფუძ ველ ზე რე კო მენ და ცი ებს იძ ლე ვა შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ-
რი ე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, თუმ ცა თი თო-
ე უ ლი მათ გა ნი ღი ად თან ხ მ დე ბა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ამ პრო ცეს ში არ ჩე ვა ნის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ელე მენ ტე ბი.

ქარ თუ ლი მა გა ლი თე ბი დან შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ „ფაბრიკა“, 
რო გორც ერ თ -ერ თი რე ა ლუ რი შე მოქ მე დე ბი თი კლას ტე რი, რო-
მე ლიც მდე ბა რე ობს ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში, ყო ფი ლი ქარ ხ ნის შე ნო ბა-
ში. აქ უკ ვე რამ დე ნი მე ათე უ ლი კრე ა ტი უ ლი კომ პა ნია საქ მი ა ნობს 
- ძი რი თა დად სა გან მა ნათ ლებ ლო და გა სარ თო ბი ინ დუს ტ რი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, ასე ვე კა ფე ე ბი, რეს ტორ ნე ბი, ჰოს ტე ლე ბი, არ-
ტ - მა ღა ზი ე ბი, სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბი და სხვა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რა, რო მე ლიც სა ჭი როა კლას ტე რის არამ ხო ლოდ რენ ტა ბე ლო ბით 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის, არა მედ კლუ ბუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
თავ შეყ რის ად გი ლის ფორ მი რე ბის თ ვის. მი სი პო პუ ლა რო ბა სხვა-
დას ხ ვა ასა კი სა და გე მოვ ნე ბის მომ ხ მა რებ ლებ ში, Weekend პროგ-
რა მე ბი თა და კრე ა ტი უ ლი ივენ თე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით, ნიშ-
ნავს, რომ კლას ტე რი წარ მა ტე ბით ფუნ ქ ცი ო ნი რებს.

ევ რო პა ში რე გი ო ნე ბის მმარ თ ვე ლე ბი ცდი ლო ბენ ინო ვა ცი უ-
რი იდე ე ბის გა მო ყე ნე ბით შე ი ტა ნონ ცვლი ლე ბე ბი გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ა ში. იუნეს კოს შე მოქ მე დე ბი თი ქა ლა ქე ბის ქსე ლის ინი-
ცი ა ტი ვით ჩა ტა რე ბულ XIII კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო მე ლიც იტა ლი ა ში, 
ქა ლაქ ფაბ რი ა ნო ში ჩა ტარ და 2019 წელს, გა მო იკ ვე თა „იდეალური 
ქა ლა ქის“ ინ დი კა ტო რე ბი. კონ ფე რენ ცი ა ზე 145 ქა ლა ქის წარ მო-
მად გე ნელ მა გა უ ზი ა რა კო ლე გებს მა თი ქა ლა ქე ბის  მა გა ლი თე ბი 
და სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი - თუ რო გორ უპა სუ ხე ბენ თა ვი ან-
თი ქა ლა ქე ბი  სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბებს კულ ტუ რი სა და შე მოქ-

1 Clark, The City as an Entertainment Machine, 2011.
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მე დე ბის სინ თე ზის სა ფუძ ველ ზე და რო გორ წარ მო უდ გე ნი ათ მათ 
ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბის გან ვი თა რე ბა ინ კ ლუ ზი უ რი ურ ბა ნუ ლი სტრა-
ტე გი ე ბის ფორ მი რე ბის და სხვა დას ხ ვა მიდ გო მე ბის აპ რო ბი რე ბის 
სა ფუძ ველ ზე.

უკ ვე რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლია კრე ა ტი უ ლი ქა ლა ქი სა და რე-
გი ო ნის ფორ მი რე ბის დი ზა ინს სხვა დას ხ ვა მკვლე ვა რი აკ ვირ დე-
ბა. ინ დი კა ტო რე ბის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა შე და რე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი სა და რე სურ სე ბის მქო ნე ქა ლა ქე ბის გან ვი თა რე ბის 
დი ნა მი კა ში. ეკო ნო მი კის დარ გ ში ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტის, 
რო ბერტ ლუ კა სის ფორ მუ ლით,1 წი ნა პლან ზე უფ რო დახ ვე წი ლი 
და არა ყო ველ თ ვის გა ზომ ვა დი ფაქ ტო რე ბი დგე ბა: სურ ვი ლი, სა-
მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა, ნი ჭი ე რი შე მოქ მე დე ბი თი ადა მი ა ნე ბის შეკ-
რე ბის ად გი ლის არ სე ბო ბა. ეს პრო ცე სი ქმნის უნი კა ლუ რი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი სა და უნა რე ბის მქო ნე ადა მი ან თა კრი ტი კუ ლი მა სის 
გა ჩე ნას, რო მე ლიც წარ მოქ მ ნის იმ პულსს, რი თაც „იკვებება ეკო-
ნო მი კუ რი პროგ რე სი“, სტი მუ ლირ დე ბა ტექ ნო ლო გი უ რი, კულ ტუ-
რუ ლი და ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ტემ პი და დი ნა მი კა. 

ევ რო პა ში მრა ვა ლი რე გი ო ნი შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბით გან ვი თა რე ბის თ ვის  იბ რ ძ ვის. არ სე ბობს რე გი ო ნე ბის 
გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბის ინ დექ სე ბი, რომ ლე ბიც ეხ მა რე ბა იუნეს-
კოს და აკ ვირ დეს ქა ლა ქე ბი სა და რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბის დი ნა-
მი კას. „შემოქმედებითი ეკო ნო მი კი სა“ და „შემოქმედებითი კა პი-
ტა ლის“ მო ნი ტო რინ გის თ ვის იყე ნე ბენ შე მოქ მე დე ბი თი კა პი ტა ლის 
ინ დექსს, რო მე ლიც რე კო მენ დე ბუ ლია PwC და Calvert 22 ფონ დის 
მი ერ. ინ დექ სის პრაქ ტი კუ ლი მი ზა ნი არის ქვეყ ნის ყვე ლა ზე დი ნა-
მი კუ რი ქა ლა ქე ბის გა მოვ ლე ნა, მა თი ეკო ნო მი კუ რი მო დერ ნი ზა-
ცი ი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბის პერ ს პექ ტი ვე ბით. სტა ტი-
ა ში ხსე ნე ბულ მე-13 კონ ფე რენ ცი ა ზე, ფარ თო ლი ტე რა ტუ რის მი-
მო ხილ ვი სა და ექ ს პერ ტ თა კონ სულ ტა ცი ე ბის რამ დე ნი მე რა უნ დის 
შემ დეგ, დად გინ და კულ ტუ რუ ლი და შე მოქ მე დე ბი თი რე გი ო ნე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ჩარ ჩო დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლია 
9 გან ზო მი ლე ბის, 29 ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ დი კა ტო რი და 3 მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი კულ ტუ რუ ლი ას პექ ტი,  რომ ლე ბიც იძ ლე ვა ნა თელ ანა-
ლიზს გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კა ზე:

1 Lucas, Toxic Releases by Manufacturing, 1992.
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1. Cultural Vibrancy ზო მავს ქა ლა ქი სა და რე გი ო ნის კულ ტუ რულ 
„პულსს“ კულ ტუ რუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და კულ ტუ რა ში 
მო ნა წი ლე ო ბის თვალ საზ რი სით;

2. შე მოქ მე დე ბი თი ეკო ნო მი კა აღ წერს იმას, თუ რამ დე ნად 
უწყობს ხელს კულ ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბის სექ ტო რე ბი ქა ლა-
ქის ეკო ნო მი კას და საქ მე ბის, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნი სა და 
ინო ვა ცი ე ბის თვალ საზ რი სით;

3. გა რე მოს ხელ შე საწყო ბად გა ნი საზღ ვ რე ბა მა ტე რი ა ლუ რი და 
არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც ეხ მა რე ბა ქა ლა ქებ სა 
და რე გი ო ნებს გან ვი თა რე ბა ში.
იმ ქა ლა ქი სა და რე გი ო ნის მმარ თ ვე ლებს, რო მელ თაც სურთ  

კულ ტუ რა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის, სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს გან ვი თა-
რე ბი სა და სხვა ეფექ ტე ბის მი საღ წე ვად გა მო ი ყე ნონ, ესა ჭი რო ე-
ბათ მტკი ცე სა ფუძ ვ ლე ბი და ფაქ ტობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი. ასე თი მო-
ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბა ხელს უწყობს მათ სიცხა დეს ფუნ და მენ ტუ-
რი რე სურ სე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც გან საზღ ვ რავს ად გი ლობ რივ 
კულ ტუ რულ და შე მოქ მე დე ბით ეკო სის ტე მებს, აგ რეთ ვე მა თი გა-
ზომ ვი სა და შე ფა სე ბის ადეკ ვა ტურ სა ფუძ ველს.

კულ ტუ რუ ლი და შე მოქ მე დე ბი თი რე გი ო ნე ბის მო ნი ტო რინ გის 
ჩარ ჩო- დო კუ მენ ტი პირ ვე ლი შე თან ხ მე ბუ ლი დო კუ მენ ტი ა, რო მე-
ლიც მიზ ნად ისა ხავს ევ რო პუ ლი ქა ლა ქე ბის კულ ტუ რუ ლი და შე-
მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ სა ერ თო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
შექ მ ნას. მი სი მი ზა ნია პო ლი ტი კო სე ბის მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა 
ქა ლა ქე ბი სა და რე გი ო ნე ბის ძლი ე რი მხა რე ე ბის დად გე ნა სა და 
წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში. იგი ასე ვე გან-
მარ ტავს კულ ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას რე გი ო-
ნებ ში მდგრა დო ბი სა და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით და მო ტი ვა ცი ას უზ რ დის მკვლევ რებს, რე-
გი ო ნებ ში კულ ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბის რო ლის შე სა ხებ ახა ლი 
კვლე ვე ბის ჩა სა ტა რებ ლად.

იუნეს კოს კრე ა ტი უ ლი ქა ლა ქე ბის ქსე ლის გა მოვ ლე ნის ერ-
თ -ერ თი ინ დი კა ტორს წარ მო ად გენს რე გი ო ნებ სა და ქა ლა ქებ ში 
წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო (A ტი პის) მას-
შ ტა ბის ფეს ტი ვა ლე ბი. სა ინ ტე რე სოა ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დეს სა-
ინ ტე რე სო ინი ცი ა ტი ვა ზე, რო მე ლიც და იწყო ქუ თა ის ში და სა დაც 
და ფუძ ნ და ქუ თა ი სის სა ერ თა შო რი სო მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე-
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ბის ფეს ტი ვა ლი.
ქუ თა ი სის ფეს ტი ვა ლის იდეა და ი ბა და 2019 წელს ორი ქალ ბა-

ტო ნის -ხელოვნებათმცოდნეობის დოქ ტო რის, კი ნომ ცოდ ნე ნი-
ნო მხე ი ძი სა და კი ნო რე ჟი სორ ნი ნო ახ ვ ლე დი ა ნის ინი ცი ა ტი ვით. 
ინი ცი ა ტი ვა იური დი უ ლად და ა ფუძ ნა ხე ლოვ ნე ბის ფონ დ მა, რო-
მელ მაც შე ი მუ შა ვა სა ფეს ტი ვა ლო სტრა ტე გი ა. ფეს ტი ვა ლის პირ-
ვე ლი დაწყე ბის თა რი ღი გა მოცხად და 2020 წლის ნო ემ ბერ ში, მაგ-
რამ COVID-19 პან დე მი ის გა მო გა და ი დო  და ჩა ტარ და 2021 წლის 
8-12 მა ისს, ქა ლაქ ქუ თა ის ში. ფეს ტი ვა ლი იყო შეზღუ დუ ლი რე გუ-
ლა ცი ე ბით, მაგ რამ მა ინც მო იწ ვი ეს კი ნოს ტუ მარ თა სა ინ ტე რე სო 
წარ მო მად გენ ლო ბა. 4 დღის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტარ და 3-3 სე ან სი 
3 დარ ბაზ ში. სა კონ კურ სო ფილ მე ბის გარ და, ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა თა-
ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი და ჩი ნუ რი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბი. 
ასე ვე გერ მა ნუ ლი და ფრან გუ ლი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის 
კი ნოკ ლა სი კა. ჩა ტარ და რე ზო გაბ რი ა ძის, მი ხე ილ კო ბა ხი ძი სა და 
ელ დარ შენ გე ლა ი ას ფი ლე ბის ჩვე ნე ბე ბი სა ღა მოს სე ან სებ ზე. სე-
ან სებ ზე დას წ რე ბა იყო უფა სო, მხო ლოდ რე გუ ლირ დე ბო და მა ყუ-
რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა. სა ზე ი მო გახ ს ნა და და ხურ ვა- და ჯილ დო ე ბა 
ჩა ტარ და ლ. მეს ხიშ ვი ლის აკა დე მი ურ დრა მა ტულ თე ატ რ ში, გა მარ-
ჯ ვე ბუ ლი ფილ მე ბის ჩვე ნე ბით. ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და 
ვორ კ შო პი სცე ნა რის გან ვი თა რე ბა ზე, სა დაც კონ კურ სით არ ჩე უ ლი 
8 რე ჟი სო რი 4 დღის გან მავ ლო ბა ში სწავ ლობ და თა ვი სი ვე სცე ნა-
რის გან ვი თა რე ბას პრო ფე სი ო ნალ დრა მა ტურ გებ თან და რე ჟი სო-
რებ თან (ლევან კი ტი ა, ბე სო ოდი შა რი ა, გე ლა ბაბ ლუ ა ნი). ფეს ტი-
ვა ლის პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ა ში აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ტარ და გუ რამ წი ბა ხაშ ვი ლი სა და ალექ სან დ რე 
ბერ კო ვი ჩის მას ტერ კ ლა სე ბი. ქუ თა ი სის ტექ ნო ლო გი ურ უნი ვერ სი-
ტეტ ში ჩა ტარ და ფრან გულ - ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლის პრე ზენ ტა ცი ა. 
ფეს ტი ვა ლის პრი ზე ბიც შე იქ მ ნა ქა ლა ქის ტუ რის ტუ ლი ცნო ბა დო ბის 
გან ვი თა რე ბის კუთხით, ოქ როს დი ნო ზავ რი და დი ნო ზავ რის ნა ფე-
ხუ რის ზუს ტი ას ლი. წელს გა ი ცა მხო ლოდ 1 სა პა ტიო და 4 სა კონ-
კურ სო პრი ზი.

ფეს ტი ვა ლის მე ნეჯ მენ ტ მა გა ით ვა ლის წი ნა სა მო მავ ლო გან ვი-
თა რე ბის თ ვის ქა ლაქ ქუ თა ი სის პო პუ ლა რი ზა ცია კი ნო სამ ყა როს 
მას შ ტა ბით. ის ის ტო რი ა, რო მე ლიც ქარ თუ ლი კი ნოს საწყი სებ სა 
და ქუ თა ისს უკავ შირ დე ბა ვა სილ ამა შუ კე ლის სა ხით, მყა რი არ გუ-
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მენ ტია ფეს ტი ვა ლის არ სე ბო ბი სათ ვის და თუ უფ რო ჩა ვუღ რ მავ-
დე ბით, სა ინ ტე რე სო პრე ცე დენ ტიც, თუ რო გორ არის შე საძ ლე ბე-
ლი სხვა დას ხ ვა ფი ნან სუ რი წყა რო ე ბის მო ბი ლი ზე ბა ფეს ტი ვა ლის 
ერ თი ან შე რე ულ ბი უ ჯეტ ში. მოწ ვე უ ლი სტუმ რე ბის, ფილ მე ბი სა და 
ღო ნის ძი ე ბე ბის ხა რის ხი კი დევ უფ რო უღ ვი ვებს მკვლე ვარს სურ-
ვილს, და აკ ვირ დეს ამ ფეს ტი ვა ლის სი ცოცხ ლის ციკლს, შე საძ ლე-
ბე ლი ა, ქუ თა ი სის თვით მ მარ თ ვე ლო ბას, რო მე ლიც ცდი ლობს აირ-
ჩი ოს თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბი ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბი სათ ვის და 
ტრა დი ცი ულს გახ დის ფეს ტი ვალს, ეს ფაქ ტო რი აღ მოჩ ნ დეს მი ზე ზი 
მი სი ევ რო პის კრე ა ტი უ ლი ქა ლა ქე ბის სი ა ში მო სახ ვედ რად. 

ასე თი მიდ გო მა ხელს უწყობს ქა ლა ქის ეკო ნო მი კუ რი ვექ ტო-
რის პო ზი ტი ურ ცვლი ლე ბას, რაც პა რა ლე ლუ რად იწ ვევს სო ცი ა-
ლუ რი სფე როს პრობ ლე მე ბის აღ მოფხ ვ რას. ამი ტომ არის მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი და ვი ნა ხოთ კულ ტუ რის ფი ნან სუ რი არ ქი ტექ ტუ რა. 
შე საძ ლე ბე ლია ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბა ში გა ა ნა ლიზ დეს A ტი პის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბის სა კითხი სარ გე ბელ -ე ფექ ტი ა ნო ბის 
კუთხით. ასე თი ტი პის ანა ლი ზი ხელს უწყობს არ სე ბობ დეს მყა რი 
არ გუ მენ ტე ბი, გა ნი საზღ ვ როს სტრა ტე გი უ ლი სხვა დას ხ ვა ვა დი ა ნი 
გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის სფე როს რე-
სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით. ასე თი ტი პის და მო კი დე ბუ ლე ბა ხელს შე-
უწყობს სხვა დას ხ ვა სი ნერ გი უ ლი ეფექ ტე ბის მი ღე ბას, რომ ლე ბიც 
გან პი რო ბე ბუ ლი იქ ნე ბა აგ რეთ ვე ქა ლა ქის სტრა ტე გი უ ლი მდე ბა-
რე ო ბი თა და უძ ვე ლე სი ის ტო რი ით. ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბის ინი ცი-
ა ტო რე ბი უნ და იყ ვ ნენ კულ ტუ რის სფე როს მარ თ ვის სა კითხე ბით 
და კა ვე ბუ ლი პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი. მა თი ხელ შეწყო ბით შე საძ-
ლე ბე ლია და ინ ტე რეს დეს ქა ლა ქის ეკო ნო მი კუ რი ჯგუ ფი და თუ იქ-
ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი, ნათ ლად გა მოჩ ნ დე ბა სხვა დას ხ ვა ტი პის ეკო-
ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბი, რომ ლე ბიც და დას ტურ დე ბა ფი ნან სურ სტა-
ტის ტი კა ში.

ამ ეპო ქამ ადა მი ა ნებს მის ცა სა ინ ტე რე სო შან სი - შეც ვა ლოს 
ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა ში და მო კი დე ბუ ლე ბის კუთხე, რაც იწ ვევს 
ეკო ნო მი კა ში კრე ა ტი უ ლი აზ როვ ნე ბის დი ზა ი ნის გამ რა ვალ ფე-
როვ ნე ბას. ეს პრო ცე სი ხელს უწყობს ბიზ ნეს სექ ტო რის გაზ რ დას, 
თვით და საქ მე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბი სათ ვის მიმ ზიდ ვე ლი, უსაფ რ-
თხო და გან ვი თა რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს შექ-
მ ნას რე გი ონ ში.
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CREATIVE CITY GOVERNANCE STYLE AND CREATING AN 
IMPLEMENTATION ENVIRONMENT

The article discusses an important mechanism for equalizing 
the competitiveness of regions and cities in the form of creative 
industries. Examples include research from various sciences and 
organizations that provide evidence of approaches characteristic of 
the post-industrial era. How can a region or city with cultural and 
creative resources be equated with a region or city rich in natural 
or industrial resources? How the creative industries are positively 
driven by the region’s economy and socio-cultural environment, how 
it helps the region achieve a variety of effects that make it attractive 
for people with creative potential to live.

Also discussed is the need for evidence that is essential for 
all regional or city managers who want to use cultural resources 
to accelerate development techniques. Such an analysis is made 
by the UNESCO Network of Creative Cities, which monitors the 
development of cities and the region with various indicators. The 
“Creative Economy” and “Creative Capital” are used to monitor the 
Creative Capital Index, which presents 9 dimensions, 29 individual 
indicators and 3 important cultural aspects that provide a clear 
analysis of the dynamics of development:
1. Cultural Vibrancy measures the cultural “pulse” of a city and 

region in terms of cultural infrastructure and participation in 
culture;

2. The creative economy describes the extent to which the cultural 
and creative sectors contribute to the city’s economy in terms of 
employment, job creation and innovation;

3. Material and intangible assets that contribute to the development 
of cities and regions are defined to contribute to the environment.
The article discusses Georgian examples that are attempts to 

establish this type of economy (Factory (Tbilisi); Kutaisi International 
Short Film Festival (Kutaisi)).


