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UDC (uak) 005(479.226)(063) 

                 თ – 295 

 

კრებულში წარმოდგენილია 2015 წლის 24–25 ივნისს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტის მიერ მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენციის თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები, 

სამეცნიერო შრომები. მოხსენებებში მოცემულია უცხოელი და ქართველი მეცნიერების, დოქტო-

რანტების და პრაქტიკოსების კვლევების შედეგები, რომლებშიც ასახულია ბიზნესში თანამედროვე 

მენეჯმენტის დანერგვის პრობლემები, მათი გადაჭრის აუცილებლობა და მოსალოდნელი ეკონომიკური 

და სოციალური ეფექტი, ლოჯისტიკური პრობლემები და მათი დაძლევის გზები. 

შრომების კრებულში ყველა მასალა იბეჭდება ავტორისეული რედაქციით. 

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

 

ლალი ხვედელიძე – ბნსუ–ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი; 

ნათია მიქელთაძე– ბნსუ–ს რექტორის მოადგილე, პროფესორი; 

ქეთევან გოლეთიანი– ლოჯისტიკის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი; 

ბადრი გეჩბაია – ბნსუ–ს პროფესორი; 

ეკატერინე ჩიქოვანი - ბნსუ–ს ასისტენტ პროფესორი; 

გივი ბაქრაძე – ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

ოლგა რუდენკო – ჩერნიგოვის ნაციონალური ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

CONFERENCE ORGANIZING COMMITETTE: 
 
Lali Khvedelidze - Head of Administration BNTU; 
Natia Miqeltadze– Deputy Rector of BNTU, Professor; 
Ketevan Goletiani – Dean of the Faculty of Logistics, Professor; 
Badri Gechbaia– Professor BNTU; 
Ekaterine Chiqovani – Asistant Professor BNTU 
Givi Baqradze - European Teaching University, Associate Professor 
Olga Rudenko - Chernihiv National University of technology. Department of Management, professor 

 

In collection is presented the modern management of international scientific practical conference: 
problems, hypothesis, researches, scientific publications, dedicated to International Day of the Seafarer by 
Batumi Navigation Teaching University held on 24 – 25 June 2015.  

In Report is given the results of researches of foreign and Georgian scientists, PHD students and 
practicians, reflected introduction of modern management problems, their solving necessity, economic and 
social expected effects, logistical problems and the ways of their settlement. 
 
All material published works in the collection of the author's edition 
 

© ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2015 

gamomcemloba `universali~, 2015 

Tbilisi, 0179, i. WavWavaZis gamz. 19, �: 2 22 36 09, 5(99) 17 22 30 

E–mail: universal@internet.ge 

 

ISBN 978-9941-22-687-8 

 



 3

სარედაქციო კოლეგია: 

 

სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე, პროფესორი ბ. გეჩბაია (საქართველო). 

 

სარედაქციო კოლეგიის წევრები: პროფესორი პ. ხვედელიძე (საქართველო), პროფ. ქ. გოლეთიანი 

(საქართველო), პროფ. ს. შკარლეტი (უკრაინა), პროფ. ე. ბარათაშვილი (საქართველო), პროფ. თ. 

ბაბუნაშვილი (საქართველო), პროფ. თ. აფხაზავა (საქართველო), პროფ. ე. ხარაიშვილი 

(საქართველო), პროფ. ლ. თაკალანძე (საქართველო), პროფ. მ. ვანიშვილი (საქართველო), პროფ. გ. 

მამულაძე (საქართველო), პროფ. ო. რუდენკო (უკრაინა), პროფ. ს. მიდელსკი (პავლოდარი, 

ყაზახეთი), პროფ. ტ. ტროჩიკოვსკი (პოლონეთი), პროფ. მ. ვარხოლა (სლოვაკეთი). 

 

რეცენზენტები: ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი პაატა აროშიძე 

 

 

 

Editorial Board: 
 
Chairman of the Board – Professor B. Gechbaia (Georgia). 
 
Members of the Board: Prof. P. Khvedelidze (Georgia), Prof. Q. Goletiani (Georgia), Prof. S. 
Skarlet (Ukraine), Prof. E. Baratashvili (Georgia), Prof. T. Babunasvili (Georgia), Prof. T. 
Apkhazava (Georgia), Prof. E. Kharaishvili (Georgia), Prof. L. Takalandze (Georgia), Prof. M. 
Vanishvili (Georgia), Prof. G. Mamuladze (Georgia), Prof. O. Rudenko (Ukraine), Prof. S. 
Midelski (Kazakhstan), Prof. T. Trocikowski (Poland), Prof. M. Varchola (Slovakia). 
 
 
 
Reviewers: Assotiared Professor Nino Paresashvili 

Assotiared Professor Paata Aroshidze 
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Dear Colleagues, 
 
The scientists are fully aware of the challenges posed by the continuous 

development of technologies. Regular scientific-technological upgrades increase 
efficiency and competitiveness of higher education institutions and instruction as 
such. Therefore, I, the head of a higher education institution will gladly host research 
and training conference on contemporary management. IT play the key part in 
logistics and management, namely the corporate, transportation or knowledge 
management. The globalization and stronger economic or intellectual ties call for the 
know-how exchange with foreign partners since management based on scholarly 
communication is a prerequisite of success.  

Higher education in our country is in a transitional phase. Coordination between manufacturers and customers, 
market-specific production and the management based on the state-of-the-art technologies form the basis of successful 
economic policy. Geography makes Georgia an important location in terms of shipping logistics. Consequently, 
research into and upgrading of the deepwater, land and air transportation is the call of the day.  

Inter alia, knowledge management, which I believe is an important innovation, is on the conference agenda. 
Appropriate management and application of the intellectual resources is a top priority of the Batumi Navigation 
Teaching University.  

Owing to academic achievements of our professors and its international standard material and technical 
resources, along with the other similar institutions, our university prepares the cross-border shipment specialists. The 
local and visiting specialists impart their knowledge to the students, the would-be professionals of the industry. We 
hope, the international conferences, joint programs and a regular communication with foreign partners will make our 
graduates more competitive.  

I wish success to the first international research and training conference “Contemporary Management: Problems, 
Research, Hypotheses” and hope it will mark the beginning of a tradition.  

 
 
Sincerely, 
 
BNTU Rector, Prof. Deep Sea Going Captain, Parmen Khvedelidze  
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Words of welcome from the Rector of Chernihiv National University of Technology to the conference 

participants 

 

Serhiy Shkarlet – Rector of Chernihiv National University of 
Technology, Doctor of Economics, Professor, Honoured Worker  
of Science and Technology of Ukraine 

 

 

 

 

Modern management: the innovative educational direction as the factor of the priority development 

 

One of the main components of the success of the economic developed countries is the usage of the 
management. The management pervades all organizations, affecting all areas of the activity. Recently experts believed 
that the main purposes of the management are high profit-making and priority economic development. Nowadays the 
attitude related to the management has considerably changed. Modern understanding of the management dramatically 
expands the idea of it as a science based on objective laws, principles and methodology. 

Using management human society is transforming into a highly organized and an efficient system. Therefore, 
the humanization of the management should be implemented: the shift of the accents from the process management to 
the management of human behavior in the organizations. Modern management is accompanied by a number of 
important new functions, in particular, an intellectual focus in the decision making; the usage of managers` internal 
resources to influence on the results of the management; the widespread usage of information and communication 
technologies in the management. 

Management`s system focused on human potential is particularly relevant in the conditions of the globalization 
challenges. The formation of social-oriented management transforms the training of social managers to the preparation 
not only with special knowledge and skills, but also special cultural, scientific vision of social-economic reality and 
prognostic capabilities into the necessary issue. 

The innovative knowledge society is the modern social development platform which is capable to meet the 
challenges of globalization. The current development is carried out within the scheme: tradition - innovation - change - 
development. Today the level of the development of each society depends on the willingness of human potential to 
change and the ability to create and implement changes. 

The main focus of the management for developing countries is the strategic orientation on the innovation and 
knowledge transfer. Social processes require the development of an intellectual potential of the managers. This is not 
just a set of achievements of educated individuals but also a constant improvement and a quick responsiveness to 
changes. Therefore it is important to break the established patterns and rethink management towards its social 
orientation and the sustainable development. 

Therefore, the leading role should belong to the education. The education sector should be oriented on the 
perspectives. The efficient education is the impact that forms the lifestyle that is appropriate to the modern 
requirements. The peculiarity of the education is its connection with human activity. The process of the state formation 
is impossible without the appropriate educational management. 

The social dimension of time is determined by the society`s ability to realize the potential of the changes. The 
movements of the changes that takes place in the society are so fast and multi aspect that the nature of the development 
is both systemic and nonsystemic. Old systems are in the crisis or the transformation, and the formation of new 
subsystems affects on the existence of old ones. At that time when one system continues its traditional development, the 
other one creates fundamentally new priorities and is focused on the results that include the integration of traditional 
and non-traditional purposes, resources and results. Under these conditions benefit is received by those who focuses on 
new directions and new solutions. 

The key condition for social changes is a person, professional competence, knowledge, creativity, capacity for 
leadership, teamwork and commitment to cross-cultural interactions. Therefore, the priority education opens the 
greatest opportunities for the development. 
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The modern world is a space of mobility where the role of competencies is increasing. The efficient educational 
management ensure the flexibility of the educational process, the compliance with European standards and the 
consequence of the system that meets the demands of the world market, the state and the local community. Many issues 
in the sphere of the management are discussed and require a detailed theoretical and practical study.  

Therefore, the scientific investigations in the area of modern management and producing of the proposals for the 
implementation of the innovative methods and technologies in the management that is provided by such events as the 
First International scientific-practical conference “Modern management: problems, hypotheses, research”. 

 
On behalf of the collective of undergraduates, postgraduates and teaching staff of Chernihiv National University 

of Technology let me congratulate all participants and wish fruitful work, inspiration and outstanding scientific 
achievements. 
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პლენარული სხდომა 

თენგიზ აფხაზავა 

ინჟინერიის დოქტორი, 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

საქართველოს სატრანპორტო-ლოგისტიკური  სისტემის კონკურენტუნარიანობის  

ამაღლებისა და განვითარების შესაძლებლობები 

 

შესავალი 

მულტიმოდალური ტრანსპორტი XXI_საუკუნის ევროპა-აზიის რაციონალური გადაწყვეტაა. 

ტვირთების გადაზიდვის ამ ფორმის წარმატების წინაპირობაა მისდამი დამოკიდებულება როგორც 

სისტემური, და არა ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებისადმი. ტრანსპორტის დარგის ინტეგრაცია 

უნდა ეხებოდეს როგორც ტექნიკურ, ასევე ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ მხარეებს. 

მულტიმოდალიზმის მხარდაჭერა უნდა იყოს სატრანსპორტო პოლიტიკის პრიორიტეტი ევროპისა 

და აზიის ქვეყნების სხვადასხვა ორგანიზაციებში. 

საბაზრო პირობებში რამდენადმე შეიცვალა მიდგომა ტრანსპორტისადმი, როგორც ერთიანი 

სისტემისადმი. დღეისათვის, ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობებს შორის წარმოქმნილი კონკურენცია 

არ უნდა იქნეს განხილული როგორც ერთი სახეობის მეორისადმი დაპირისპირების ობიექტი, 

არამედ უნდა განიხილებოდეს, როგორც ტრანსპორტის განვითარების სტიმულატორი. 

არსობრივად, სატრანსპორტო ლოგისტიკა, როგორც ოპტიმიზაციის ახალი მეთოდოლოგია და 

რაციონალური ტვირთნაკადების ორგანიზება სპეციალიზირებულ ლოგისტიკურ ცენტრებში მათი 

გადამუშავებისას, უზრუნველყოფს ასეთი ტვირთნაკადების ეფექტურობის ზრდას, ამცირებს 

არასაწარმოო დანახარჯებს, სატრანსპორტო კომპანიებს კი აძლევს საშუალებას ფეხი აუბან დროს, 

მაქსიმალურად უპასუხონ ბაზრის კლიენტების მოთხოვნილებებს. ეს თვალნათელი ხდება, როცა 

ანალიზი უკეთდება მოწინავე სატრანსპორტო-საექსპედიტორო და ლოგისტიკური ფირმების 

მუშაობას.  

თანამედროვე საბაზრო ურთიერთობები, მეურნეობის მართვის ახალი მენეჯმენტი, 

საერთაშორისო კავშირების გაფართოება, ქვეყნის შიგნით წარმოების ზრდა, მოითხოვს მაღალი 

კვალიფიკაციის სპეციალისტების არსებობას, რომლებიც არ იქნებიან კონცენტრირებული მხოლოდ 

ერთი რომელიმე სახეობის სპეციფიკაზე, არამედ სატრანსპორტო საექსპედიტორო პროცესს 

მიუდგებიან ლოგისტიკური პრინციპით _ მიწოდებათა ინტეგრირებული ჯაჭვით, განიხილავენ რა 

კომბინირებული გადაზიდვების ტექნოლოგიებს, როგორც სხვადასხავა სახის ტრანსპორტის 

ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობას, განსაკუთრებით მულტიმოდალურ და ინტერმოდალურ 

გადაზიდვებში. 

დღესდღეობით, როგორც არასდროს, აქტუალურია გადაზიდვების მოცულობის ზრდის 

ამოცანები. მრავალრიცხოვანი სამამულო სატვირთო და სამგზავრო გადამზიდველების და 

ექსპედიტორების საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტურობის გაზრდა, როგორც უცხოური 

გამოცდილება ადასტურებს, სატრანსპორტო სფეროში ხარისხობრივი ნახტომის მიღწევა, 

შესაძლებელია გადაზიდვის პროცესების ახალი ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის გზით, 

რომლებიც პასუხობენ თანამედროვე მოთხოვნებს და მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს. კერძოდ, 

უნდა განვავრცოთ ლოგისტიკური აზროვნების და ლოგისტიკის პრინციპების ათვისება.  

გამომდინარე იქედან, რომ ტრანსპორტი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე რეგულირებად 

სექტორს ქვეყნის ეკონომიკაში, აუცილებელია ახალი ერთიანი სატრანსპორტო-ლოგისტიკური 

პოლიტიკის/კონცეფციის შემუშავება. 
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დარგის არსებული მდგომარეობის შეფასება 

დღევანდელ რთულ მსოფლიო ეკონომიკურ პროცესებში ქართულმა სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს 

ეფექტური სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც გაითვალისწინებს ქვეყნის გეოპოლიტიკურ ასპექტებს, 

დარგის თავისებურებებსა და სპეციფიკას, ტრანსპორტის როლს ეკონომიკური და სოციალური 

გარდაქმნების სფეროში და ამასთან, უზრუნველყოფს მის ინტეგრაციას და კონკურენტუნარიანობას 

ერთიან ევროპა-აზიის სატრანსპორტო სივრცეში. 

სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემა წარმოადგენს ნაციონალური ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს 

დარგს, რომლის ეფექტური ფუნქციონირება არის ქვეყნის ეკონიმიკის სტრუქტურული გარდაქმნის, 

საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების სტაბილიზაციის აუცილებელი პირობა. 

ტრანსპორტი - ესაა დარგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობისა და მეურნეობის სხვასხვა 

დარგების მოთხოვნების უზრუნველყოფა გადაზიდვებზე, განავითაროს და გახდეს კონკურენტუნარიანი 

ევრაზიულ სატრანზიტო ბაზარზე, უზრუნველყოს საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაცვა. 

საქართველოს სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემის მდგომარეობა დღესათვის ასეთია: 

� ყველა სახეობის ტრანსპორტზე გადაზიდვების მაჩვენებლების ზრდისდაბალი (უმნიშვნელო) 

დინამიკა; 

� დარგის ფინანსური მდგომარეობის კრიტიკულად დაბალი დონე; 

� პრაქტიკულად გაცვეთილი ან არარსებული მოძრავი შემადგენლობა (ყველა სახეობისტრანსპორტ

ზე) და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 

� სახელმწიფოებრივი და კერძო პარტნიორობის გართულებული მდგომარეობა, რაც 

უარყოფითად აისახება საერთო საინვესტიციო კლიმატზე ამ სფეროში; 

� დარგის ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინოვაციების სრული უგულვებელყოფა; 

� ამ სფეროში დასაქმებული პერსონალის დაბალი ანაზღაურება; 

� პრაქტიკულად განადგურებული უსაფრთხოების კონტროლის სისტემა; 

� გაუმჭვირვალე ფასთწარმოქმნისა და სატარიფო სიტემა, მისი შეუსაბამობა საერთაშორისო 

სატრანსპორტო დერეფნებში მოქმედ ტარიფებთან; 

� ქვეყნის სატრანსპორტო კანონმდებლობის საერთაშორისო სატრანსპორტო კანონმდებლობასთან 

შეუთავსებლობა (უნიფიკაციის პროცესის შეფერხება სატარიფო და საკანონმდებლო სფეროში), 

საერთაშორისო შეთანხმებების პარალიზება, რაც იწვევს უდიდეს დანაკარგებს სატრანზიტო 

გადაზიდვებში. 

� სატრანსპორტო მომსახურების ხვედრითი წილი მთლიან შიდა პროდუქტში ბოლო წლებში 

მერყეობს 5,0-6,0 %-ის ფარგლებში; 

� ძირითადი საწარმოო ფონდების ცვეთა შეადგენს დაახლოებით 80 %-ს; 

� სულ სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 6,25 %-ს 

ქვეყნის ეკონომიკაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობიდან. 

აქედან გამომდინარე, საქართველოს მონაწილეობა სატრანსპორტო მომსახურების სფეროში ერთიან 

ევროპა-აზიის სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ სივრცეში გაძნელებულია. 

განვიხილოთ არსებული მდგომარეობა და დარგში ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენციები 

ტრანსპორტის თვითოეული სახეობისათვის მაგალითზე. 

საქართველოს სატრანსპორტო სისტემა ხუთი სახეობის ტრანსპორტისაგან შედგება - საგზაო, 

სარკინიგზო, საზღვაო, საჰაერო და მილსადენი. ქვეყნის ნებისმიერი ქალაქი, დასახლება, დაბა, სოფელი 

შეერთებულია პირდაპირ ან ირიბად რომელიმე ერთი სახეობის სატრანსპორტო კომუნიკაციით მაინც. 

რაც შეეხება საერთაშორისო სატრანსპორტო მიმოსვლას, საქართველო ისტორიულად წარმოადგენს 

ევროპა-აზიის დამაკავშირებელ საერთაშორისო სატრანსპორტო კოროდორს.  
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მიუხედავად იმისა, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდის ქართული სახელმწიფო დელეგირებას ახდენდა 

ევრაზიული სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების TRACEKA -ს პროექტის ფარგლებში, საქართველოს 

სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემა მნიშვნელოვან მოდერნიზირებას საჭიროებს. 

1991 წლიდან დღემდე ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემის ერთადერთ სახელმწიფო საკუთრებად, რომლის 

უშუალო მართვასაც ახორციელებს მთავრობა რჩება გზები (საავტომობილო, სარკინიგზო, საზღვაო და 

საჰაერო). სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას კერძო კაპიტალი, კერძო კომპანიები მართავენ. 

ასეთი ტიპის მიდგომამ, გარკვეულწილად, ხელი შეუწყო ქვეყანაში კერძო კაპიტალის, უცხოური 

ინვესტიციების შემოდინებას სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემის განვითარების თვალსაზრისით: 

საჰაერო ტრანსპორტში სამი მნიშვნელოვანი სტრანსპორტო კვანძი ამუშავდა - თბილისის, ბათუმისა და 

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტები (უცხოური კომპანიები მართავენ მთლიან ფრახტს, 

აეროპორტების მენეჯმენტს, სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვებს); საზღვაო ტრანსპორტში საპორტო 

მენეჯმენტს უცხოური კომპანიები ახორციელებენ (პორტები და ტერმინალები); საერთაშორისო საგზაო 

მიმოსვლაში გასხვისებულია მთლიანი ფრახტი და საერთაშორისო სამგზავრო გადაზიდვები; მილსადენი 

ტრანსპორტის მენეჯმენტი მთლიანად უცხოური კომპანიების ხელშია (აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის 

ნავთობის ტრანსპორტირება); ერთადერთი სატრანსპორტო საწარმო, რომელიც სახელმწიფო ფინანსებით 

ვითარდება და მუშაობს საერთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურების ბაზარზე არის საქართველოს 

რკინიგზა. 

თუკი შევადარებთ სატრანსპორტო სექტორის წილს მშპ-ში 1996 წლიდან დღემდე, იგი გაზრდილია 285 

მლნ. აშშ დოლარიდან 2,1 მლრდ. აშშ დოლარამდე 2011 წლის ბოლოსათვის, რაც მშპ-ის თითქმის 14 %-ს 

შეადგენს. აქედან საპორტო სატვირთო გადამუშავების საშუალო ზრდა 10 %, სამგზავრო საჰაერო 

მიმოსვლის ზრდა 15%, ტვირთიანი მოძრაობის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 3,5 % წელიწადში (1996-

2011 წ.წ.), ხოლო საგზაო და სარკინიგზო სამგზავრო გადაზიდვების ზრდამ 1,5 % შეადგინა საშუალოდ 

1996-2011 წ.წ.). 

მიუხედავად ასეთი სტატისტიკისა, ქვეყნის სტრანსპორტო პოტენციალის გამოყენების მაჩვენებელი 

ძალზედ დაბალია. ზრდის ძირითადი ტემპები მოდიოდა 1996-2007 წ.წ. მაჩვენებლების ზრდის შემდგომი 

დინამიკა (2007-2011 წ.წ.) დამატებით შესწავლასა და ანლიზს საჭიროებს.  
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საავტომობილო ტრანსპორტი და ინფრასტრუქტურა 

საქართველოში 1000 მოსახლეზე საკუთარი ავტომობილების რაოდენობა 2000-2011 წ.წ. გაიზარდა 

56-დან 139-მდე (ზრდის საშუალო მაჩვენებელია 9%). 2011 წლისათვის ოფიციალურად 

რეგისტრირებულია 744 433 სატრანსპორტო საშუალება, თუმცა პრაქტიკულად ვარგისი ავტომობილების 

რაოდენობის დადგენა შეუძლებელია. ავტომობილთა საერთო რაოდენობიდან 3 წელზე ნაკლები 

ხნოვანების ავტომობილების წილი 1 %-ს არ აღემატება, 10 წელზე მეტი ხნოვანების ავტომობილების 

წილი 90 %-ზე მეტია. დაახლოებით 40 000 ავტომობილია დარეგისტრირებული როგორც ტაქსი. 

 

ადგილობრივი და საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო მიმოსვლა 

სულ 25 000 ავტობუსი, მათ შორის ე.წ. სამარშრუტო ტაქსები (მინიბუსები) უზრუნველყოფენ 

სტრანსპორტო მომსახურებას 450 საქალაქო და 650 საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე. 36 საერთაშორისო 

მარშრუტი წარმოდგენილია 82 ოპერატორით, ძირითადად უცხოური კომპანიებით. როგორც 

საქალაქთაშორისო, ასევე საერთაშორისო მარშრუტებზე მგზავრებს აქვთ ძალზედ მწირი არჩევანი 

მგზავრობის სიჩქარის, სიხშირისა და კომფორტის თვალსაზრისით.  

რაც შეეხება სამგზავრო ტარიფებს, გარდა იშვიათი გამონაკლისისა (ძირითადად, მთავარი 

საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო მარშრუტებისა) აბსოლუტურად არამართვადია, არ არსებებოს 

მათი რეგულირების არანაირი სტანდარტი და მექანიზმი. 

ადგილებზე სამგზავრო სადგურების ინფრასტრუქტურა აბსოლუტურად მოუწყობელია. 

მოუწყობელია ე.წ. სამარშრუტო ტაქსების მომსახურების ინფრასტრუქტურა. გამონაკლისს 

გარკვეულწილად წარმოადგენს ქალაქების მუნიცეპალური საწარმოები, თუმცა პატარა ქალაქებში 

მომსახურების უკიდურესად დაბალ ხარისხთან გვაქვს საქმე. 

ამ მიმართულებით ადგილობრივი კვლევები, რომლებიც შეისწავლიან არსებულ მდგომარეობას 

და წარმოადგენენ რეკომენდაციებს ოპერირებისა და მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით არ ტარდება. 

მხოლოდ რამოდენიმე უმნიშვნელო კვლევაა (შესაბამისი რეკომენდაციებით) მომზადებული 

საერთაშორისო ორგანიზაციების (ფონდების მიერ), რაც აბსოლუტურად არასაკმარისია მდგომარეობის 

გამოსასწორებლად. 

 

სატვირთო მომსახურება 

საქართველომ გაამარტივა საზღვრის გადმოკვეთის პროცედურები საერთაშორისო სატვირთო 

მოძრავი შემადგენლობისათვის და სრულად აღმოფხვრა კორუფციული მექანიზმები საერთაშორისო 

ტვირთების ტრანზიტისა და საბაჟო გასუფთავების თვალსაზრისით, რაც პოზიტიურად აისახა 

საერთაშორისი საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვებზე. ამ მიმართულებით ქართულ ბაზარზე 

ოპერირებს დაახლოებით 100-მდე საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანია, რომელთა სატვირთო 

საავტომობილო პარკი ერთობლივად 40 000-მდე სატვირთო საავტომობილო პარკს შეადგენს. 

სატრანზიტო გადასახადი რეგულირდება საქართველოსა და აზერბაიჯანის მხარეების 2005 წლის 

ოქტომბრის ხელშეკრულების საფუძველზე და 200 ლარს შეადგენს. ქართულ მხარეს, ზოგადად, 

ინტერმოდალური გადაზიდვის ღირებულება კონტეინერებისათვის 0,28 აშშ დოლარია 

ტონა.კილომეტრზე, რაც საერთაშორისო სტანდარტებით ძალზედ მაღალი მაჩვენებელია და გადახედვას 

საჭიროებს. 

სხვა რაიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაიის მოპოვება, მაგალითად, ტრანსპორტის სახეობების 

ტიპების, ტარიფების, გადაზიდვის დროის მჩვენებლების მიხედვით შეუძლებელია, რადგან ასეთი 

მონაცემთა ბაზა არ არსებობს, ან არ არის შესწავლილი. შესაბამისად, არანირ უნიფიკაციაზე ან ერთიანი 

გამჭოლი ტარიფის შემოღებაზე მულტიმოდალური (უნიმოდალური) გადაზიდვების თვალსაზრისით 

ღონისძიებები არ ტარდება. ყოვლივე აღნიშნული სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს დამატებითი 

ტვირთების მოძიებისა და მოზიდვის კუთხით. 

რაც შეეხება ადგილობრივ სატვირთო მოძრავ შემადგენლობას, რეგისტრირებული (დაახლოებით 

35 000) სატვირთო მოძრავი შემადგენლობიდან 80 %-მდე 7,5 ტონაზე ნაკლები ტვირთამწეობის 

ავტომობილებია. დარჩენილი 20 %-დან ევრო 3, ევრო 4, ავტომობილების წილი 1% ვერ აღწევს, რაც 

აბსოლუტურ არაკონკურენტუნარიანს ხდის ქართულ სატრანსპორტო-საექსპედიტორო კომპანიებს, რაც 

ადეკვატურად აისახება მათი მომსახურების ხარისხზე. 
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საგზაო ინფრასტრუქტურა 

საქართველოს გზების საერთო ქსელი შედგენს 22 000 კმ-ს, ხოლო მათი სიმკვრივე (სიმჭიდროვის 

კოეფიციენტი) 318 კმ-ს 1000 კვ.მეტრზე. ეს მეტია როგორც სომხეთის (279 კმ 1000 კვ. მეტრზე), ასევე 

აზერბაიჯანის (223 კმ. 1000 კვ.მეტრზე) გზების სიმჭიდროვის კოეფიციენტზე. 

გზები ფუნქციონალურად კლასიფიცირდება როგორც საერთაშორისო, სარაიონოთაშორისო 

(მეორადი) და ადგილობრივი (მუნიცეპალური) დანიშნულების გზებად. საერთაშორისო და 

სარაიონოთაშორისო გზების საერთო სიგრძე 6 835 კმ.-ია, დანარჩენი 15 000 კმ. ხუთი საერთაშორისო 

მიმართულების გზის საერთო სიგრძე 859 კმ.-ია და ძირითადად სატრანზიტო მიმოსვლისათვის 

გამოიყენება. აქედან დაახლოებით 90 კმ. 4 ზოლიანია, დანარჩენი, სარაიონოთაშორისო გზებთან ერთად 2 

ზოლიანი. 

 საავტომობილო ნაკადის მოძრაობის დინამიკა გზების საფარის გაუმჯობესებასთან ერთად 2007-

2010 წ.წ. იზრდებოდა შესაბამისად 5 900-7 000-დან 9 000-10 700-მდე. გზის საფარის სიგრძე 2004-2011 წ.წ. 

გაუმჯობესდა 34%-დან 84%-მდე. ზრდის დინამიკის აღნიშნული მაჩვენებლის შენარჩუნებით 

შესაძლებელია 2030 წლისათვის სტრანსპორტო ნაკადის 17 000-20 000 -მდე გაზრდა. 

საგზაო ინფრასტრუქტურის ზრდისა და გაუმჯობესების პროექტები (მათ შორის შემოვლითი 

სატრანზიტო გზების მშენებლობა) გრძელდება, თუმცა ტემპები არასაკმარისია. 

სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს გადატვირთული სატვირთო მოძრავი შემადგენლობები, 

რაც გზების დაზიანების ერთერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია,მაგრამ მიუხედავად ქვეყნის შიგნით 

არსებული და საერთაშორისო რეგულაციებისა, ეს საკითხი მონიტორინგის უფრო მკაცრ რეჟიმს 

საჭიროებს. 

ამასთან, 400 კმ-იანი სატრანზიტო გზების დაზიანება განისაზღვრება 200 აშშ დოლარის 

ეკვივალენტით, მაშინ, როცა მათი აღდგენისა შეკეთებისათვის იხარჯება 120 აშშ დოლარი, რაც საერთო 

დანახარჯების 60 %-ს შეადგენს. 

 

ფინანსირება საგზაო ინფრასტრუქტურაში 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რემონტის ფინანსირების წყაროებს სახელმწიფო 

საბიუჯეტო სახსრები და სხვადსხვა ფონდები წარმოადგენენ. საერტო დანახარჯები ამ კუთხით 

გაიზარდა 37%-იდან 2009 წელს 47 %-მდე 2011 წელს, რამაც მშპ-სთან მიმართებაში 2,4%-იანი ზრდა 

შეადგინა (265 მლნ. აშშ დოლარი-მსოფლიო ბანკი). 

მსოფლიო ბანკისა და სხვა საერთაშორისო ფონდების შეფასებით მინიმალური ინვესტიცია, 

რომელსაც საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება საჭიროებს შედგენს 2,4 მლრდ. აშშ 

დოლარს 10 წლის განმავლობაში, და 1 მლრდ. აშშ დოლარს არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მოდერნიზაცია. 

 

სარკინიგზო ტრანსპორტი 

საქართველოს რკინიგზის ძირითად ფუნქციას მატარებლების მოძრაობის ოპერირება წარმოადგენს. 

ეს ოპერაციები სამ სტრატეგიულ მიმართულებად იყოფა: სტვირთო გადაზიდვები და ფრახტი, 

სამგზავრო გადაზიდვები, ინფრასტრუქტურა. თვითოეულ სტრუქტურას მიმართულების დირექტორი 

ხელმძღვანელობს. 

საქართველოს რკინიგზის ძირითად შემოსავალს სატვირთო გადაზიდვები წარმოადგენს 

(სამგზავრო გადაზიდვები დოტაციურია, დაახლოებით 10 მლნ. ლარი). 2011 წლისათვის რკინიგზის 

შემოსავალმა 286 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. 

რკინიგზის რევანდელი გამტარუნარიანობა 30 მლნ. ტონამდეა, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. 

დღემდე არ არსებობს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ხედვა საქართველოს რკინიგზის 

განვითარებისა, ამიტომ ლოკალური მცირე მასშტაბის საპროექტო ღონისძიებები ნაკლებექტურია 

განვითარების თვალსაზრისით. 

 

სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა  

1 326 კმ-იანი სარკინიგზო სალინდაგო ქსელიდან 293 კმ. ორლიანდაგიანია. სარკინიგზო ქსელის 1 251 კმ. 

უზრუნველყოფილია ელ. კავშირით. ქსელის 80 % მთიან ლანდსაფტზეა განთავსებული, ხეობების ვიწრო 
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ყელის გადასასვლელების გამო რკინიგზა ვერ უზრუნველყოფს შემადგენლობის მოძრაობის მაღალ 

სიჩქარეს. ქსელის საერთო სიგრძის დიდი ნაწილი გათვლილია ვაგონის ღერძზე მოსულ დატვირთვაზე 

23 ტონა. სამგზავრო და სატვირთო მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე ბოლო 20 წელიწადში შემცირდა 

შესაბამისად 100 და 80 კმ/სთ-დან 80-60 კმ/სთ-მდე. 

დღეისათვის მნიშვნელოვანია ფოთი-ბაქოს 385 კმ-იანი მარშრუტის ორლიანდაგიანი, სრულად 

ელექტრიზებული ტრასის გამართვა და ბათუმი სამტრედიის 104 კმ-იანი, ძირითადად, 

ერთლიანდაგიანი გზის გამავლობის პარამეტრებისა და სიჩქარის გაზრდის ღონისძიებათა შემუშავება (ამ 

მონაკვეთზე ცისტერნების მოძრაობის საშუალო სიჩქარე 33 კმ/სთ-ს შედგენს, რაც სერიოზულად ამცირებს 

როგორც მონაკვეთის, ასევე მთლიანობაში რკინიგზის გამტარუნარიანობას.  

თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტის დასრულება, რომელიც აზერბაიჯანისა და თურქეთის 

რკინიგზებს შეართებს ერთმანეთს 220 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიციებს ითვალისწინებს ქართული 

მხარის მხრიდან, რაც დამატებით 29 კმ საერთო სიგრძეს 29 კმ-ით გაზრდის. პირველ ეტაპზე წლიური 

მგზავრთბრუნვა 1,2 მლნ. მგზავრით, ხოლო ტვირთბრუნვა 3,5 მლნ. ტონით გაიზრდება. 

დამატებით, უკვე დაპროექტებული ხაშური ზესტაფონის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა (რაც 

სერიოზული ვიწრო ყელია თბილისი-ბათუმის ცენტრალურ მაგისტრალზე), რაც თბილისი-ბათუმის 

მიმართულებით ახალი დამატებითი 68 კმ-ის სალიანდაგე მეურნების გაზრდას ითვალისწინებს, 

საიდანაც 14 კმ გვირაბების სიგრძე იქნება, მათ შორის 6 კმ ორლიანდაგიანი, ხოლო 8 კმ 

ერთლიანდაგიანი, საგრძნობლად გაზრდის რკინიგზის ხაზის გამტარუნარიანობას ამ მიმართულებით, 

რამაც 2016 წლისათვის 29 მლნ-დან 45 მლნ. ტონამდე უნდა გაზარდოს რკინიგზის საერთო 

გამტარუნარიანობა. 

 

მომსახურება (სერვისი) 

2011 წლისათვის რკინიგზით გადაზიდული ტვირთის საერთო მოცულობამ 29 მლნ. ტონა შეადგინა, 

საიდანაც ნახევარი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებაზე მოდის ყაზახეთისა და 

აზერბაიჯანის კასპიის პორტებიდან ბათუმისა და ფოთის პორტების მიმართულებით. ზრდის საშუალო 

მაჩვენებელმა 2009 წლიდან დაახლოებით 5% შეადგინა (დაუზუსტებელი). რაც შეეხება სამგზავრო 

გადაზიდვების ზრდის დინამიკა 25-ია (გასაშუალოებული მაჩვენებელი), რაც საგრძნობლად აგებს 

საავტომობილო ტრანსპორტის მაჩვენებლებთან. 

ასევე, 37 000 TEU საკონტეინერო გადაზიდვები სარკინიგზო ტრანსპორტით აღმოსავლეთ-დასავლეთ 

კორიდორის მიმართულებით 2011 წელს საგრძნობლად აგებს საავტომობილოს იგივე პერიოდის 

მაჩვენებელთან (150 000 TEU). 

მნიშვნელოვნად ამცირებს გადაზიდვების მოცულობას საქართველოს რკინიგზის კავშირების არარსებობა 

მსხვილ ლოგისტიკურ ცენტრებთან, ამ კუთხით დიდი რეზერვები და პოტენციალი არსებობს. 

მაგალითისათვის შეიძლება „ვიკინგის პროექტის“ გამოყენება, რომლის მიხედვითაც ევროპიდან 

ბელორუსიისა და უკრაინის, ხოლო შემდგომ საქართველოს რკინიგზის გამოყენებით შესაძლებელია 

საკონტეინერო მატარებლების მიერ 1 734 კმ მონაკვეთის 52 საათში გავლა, რაც სერიოზულად გაზრდიდა 

მოზიდული ტვირთების რაოდენობას. ამასთან, გასათვალისწინებელია ბაქოში კასპიის ზღვაზე ახალი 

პორტის მშენებლობაც, რომელიც პირველ ეტაპზე (2016 წლისათვის) 5-7 მლნ, ხოლო შემდგომში (2018 

წლისათვის) 10-12 მლნ. ტონა დამატებითი ტვირთის გადამუშავებას შეძლებს. 

სრულიად არ გამოიყენება საკონტრეილერო გადაზიდვის ტექნოლოგიები, რომელიც ამცირებს 

გადაზიდვის დროსა და ღირებულებას და დამატებითი ფინანსური შემოსავლების მიღების საშუალებას 

მისცემს საქართველოს რკინიგზას. 

საერთაშორისო სამგზავრო გადაზიდვები რკინიგზაზე შეზღუდულია და წარმოდგენილია მხოლოდ 

თბილისი-ბაქო (ყოველდღე, ფასი 35-70 აშშ დოლარი) და თბილისი-ერევანი (დღეჩაგდებით, ფასი 18-36 

აშშ დოლარი) მიმართულებით. ზოგადად, დაახლოებით 3 მლნ. გადაყვანილი მგზავრიდან (2011 წლის 

მონაცემები) ტურისტების წილი 3 %-ს არ აღემატება. 

შიგა სამგზავრო გადაზიდვების ფასები კონკურენციას უწევს საავტომობილო სამგზავრო გადაზიდვებს 

ფასების თვალსაზრისით, თუმცა დოტაციურია და იფარება სატვირთო გადაზიდვების შემოსავლებიდან. 

ყველა საპროექტო, ორგანიზაციული, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ღონისძიებების სრულყოფილად 

ამოქმედების პირობებში 2020 წლისათვის საქართველოს რკინიგზის სიმძლავრის გაზრდა შესაძლებელი 

იქნება 60-80 მლნ. ტონამდე. 
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საზღვაო ტრანსპორტი 

 

პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან 1991 წლიდან 2005 წლის ჩათვლით მთლიანად გაიყიდა საქართველოს 

საზღვაო სანაოსნოს სატვირთო-სავაჭრო ფლოტი (67 გემი). დღეისათვის, საქართველოს საზღვაო 

სანაოსნო გაკოტრების რეჟიმში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია. საზღვაო ტრანსპორტს 

კურირებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის 

სააგენტო, რომელიც, ასევე, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს წარმოადგენს და ყოფილი სანაოსგან 

თვისობრივად განსხვავებულ რეჟიმში მუშაობს. საზღვაო ფლოტის აღდგენა ხელისუფლების 

პოლიტიკური გადაწყვეტილების საგანს წარმოადგენს. 

 

ინფრასტრუქტურა 

საქართველოს საზღვაო ინფრასტრუქტურა წარმოდგენილია 4 საზღვაო პორტით (სატრანსპორტო 

კვანძით): ფოთის , ბათუმის, ყულევისა და სუფსის პორტები, რომელთა მიერ 2011 წლის მონაცემებით 

ჯამურად გადამუშავდა 22 მლნ. ტონა ტვირთი, მათ შორის 300 000 TEU კონტეინერი. აქედან, 7,2 მლნ. 

ტონა ფოთში; 6,8 მლნ. ტონა ბათუმში; 3,4 მლნ. ტონა ყულევში და 4,0 მლნ. ტონა სუფსაში. დაახლოებით 

340 გადამუშავებული გემი თვეში საშუალოდ. 

 

ფოთის პორტი 

ფოთის პორტი იმართება APM ტერმინალის მიერ, რომელიც დანიური კომპანია MAERSK-ის ფილიალს 

წარმოადგენს საქართველოში. ამ კომპანიამ შეიძინა 300 მლნ აშშ დოლარად პორტის 80 % წინანდელი 

მმართველის, არაბული RAKIA ჯგუფისაგან. 

პორტი მოიცავს 30 ჰექტარ ტერიტორიას. საკონტეინერო ტვირთი შეადგენს გადამუშავებული საერთო 

მოცულობის 27%-ს. აქედან 2009 წლიდან 2011 წლამდე გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა 

გაიზარდა 172 000 TEU-დან 254 000 TEU, თუმცა დღევანდელი შეფასებითი სიმძლავრე 450 000 TEU -ს 

შეადგენს. 

APM ტერმინალი გეგმავს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 100 მლნ აშშ დოლარის ინვესტირებას ფოთის 

პორტის მოდერნიზაციისათვის (განსაკუთრებით ნავმისადგომების სიგრძის გაზრდის თვალსაზრისით), 

რაც საშუალებას მისცემს პორტს მიიღოს უფრო მაღალი თვირთამწეობის გემები, თუმცა, სერიოზულ 

პრობლემად რჩება სარკინიგზო მისადგომი გზების შესაძლებლობები. ზოგადად, რკინიგზა ამუშავებს 

კონტეინერების საერთო რაოდენობის 30%-ს, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. 

თუკი გავითვალისწინებთ, რომ რკინიგზას აქვს პირდაპირი მისადგომები ფოთის თავისუფალ 

ინდუსტრიულ ზონასთან (შესაბამის ტერმინალებთან), ამ მაჩვენებლის გაზრდა შესაძლებელი იქნება 

ორგანიზაციული ღონისძიებების (ტრანსპორტის სახეობებს შორის უკეთესი კომუნიკაციის) გზით. 

 

ბათუმის პორტი 

ბათუმის პორტის მენეჯმენტს 49 წლიანი მართვის უფლებით ახორციელებს ყაზახური KAZTRANSOIL-ი 

2008 წლიდან.  

ჩამოსასხმელი, საყარი, საკონტეინერო, გენერალური და საბორნე გადასავლელსა და ნავმისადგომებს 

შეუძლიათ დაახლოებით 14 მეტრამდე სიღმის გემების მიღება. ჩამოსასხმელი ტვირთების 

ნავმისადგომების საერთო სიმძლავრე 15 მლნ ტონაა, საყარი ტვირთების 2,1 მლნ ტონა, საკონტეინერო 

ტერმინალისა და ნავმისადგომებს შეუძლიათ ჯამურად 300 000 TEU -ს გადამუშავება, ხოლო საბორნე 

გადასასვლელს ერთდროულად 108 ოთღერძიანო ვაგონის მიღება, რაც 0,7 მლნ ტონა ტვირთის წლიური 

გადამუშავების შესაძლებლობას იძლევა. 

პორტის საერთო ტერიტორია 13,6 ჰექტარია, საიდანაც მნიშვნელოვანი ნაწილი აუთვისებელია. ამდენად, 

მას განვითარების მაღალი პოტენციალი გააჩნია. გარკვეულ ბუნებრივ შეზღუდვას პორტის 

განვითარებისათვის წარმოადგენს მისი ადგილმდებარეობა (ის განლაგებულია ქალაქის ცენტრში), რაც 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორია. 

 

სუფსის პორტი 

სუფსის პორტი წარმოადგენს ოფშორულ ნავთობტერმინალს, რომელსაც ბრიტიშ პეტროლიუმი (BP) 

მართავს და რომელიც 1999 წლიდან ბაქო-თბილისი-სუფსის მილსადენის საბოლოო პუნქტს 

წარმოადგენს. ამ მილსადენის მოდერნიზაციის პრეოქტში BP-ს მიერ ინვესტირებული იქნა 30 მლნ აშშ 

დოლარი. თუმცა ამ კომპანიის ჯამური ინვესტიციები ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობ და გაზსადენის 

მშენებლობის გათვალისწინებით 5 მლრდ აშშ დოლარს შეადგენს. ჯამში ამ მაგისტრალით 

ყოველდღიურად ტრანსპორტირდება 1 მლნ ბარელი ნავთობი და 650 მლნ კუბური მეტრი გაზი. 
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ყულევის პორტი 

ყულევის პორტი აშენდა 2000 წელს და თვისობრივად წარმოადგენს მაექსპორტირებელ 

ნავთობტერმინალს, რომელსაც მართავს კონსორციუმი: აზერბაიჯანის სახელმწიფო ენერგოკომპანია (51 

%), კომპანია ახლო აღმოსავლეთის ნავთობი (34 %) და სხვადასხვა ქართველი ინვესტორები (15 %). 

პორტს გააჩნია ორი ნავმისადგომი 13,6 და 6,13 მეტრი სიღრმის და შეუძლია შესაბამისად 100 000 და 40 

000 ტონიანი ტვირთამწეობის ტანკერების მიღება. 10 კმ-იანი შპორა აერთებს პორტს აღმოსავლეთ-

დასავლეთ რკინიგზის მიმართულებასთან. პორტის საერთო წლიური სიმძლავრე 10 მლნ ტონას შედგენს, 

ხოლო ტერმინალს შეუძლია ერთდროულად 168 სარკინიგზო ცისტერნის მიღება. 

 

საჰაერო ტრანსპორტი 

 

საჰაერო მიმოსვლის რეგულაციების, თვითმფრინავებისა და ეკიპაჟების ლიცენზირების, საავიაციო და 

აეროპორტის სასერვისე მომსახურების, რომლებიც უნდა აკმაყოფილებდნენ საერთაშორისო 

სტანდარტებს, მიზნით შექმნილია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო. ამასთან, საქართველო 

შეუერთდა გახსნილი საჰაერო სივრცის მომსახურების პოლიტიკის ორმხრივ ხელშეკრულებას 16 და 

ევროკავშირის 11 ქვეყანასთან ერთად 2010 წელს. 2013 წელს საქართველო გახდა ევროპის უსაფრთხო 

საჰაერო ნავიგაციის მე-40 წევრი ქვეყანა. საქართველოს საჰაერო სივრცის, აფრენისა და დაფრენის 

უსაფრთხოების ზედამხედველობას ახორციელებს 1999 წლიდან შპს „საქაერონავიგაცია“. 

ინფრასტრუქტურა  

თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მართვა 2037 წლამდე ეკუთვნის თურქულ 

კომპანია TAV-ს, რომელმაც მოახდინა პროექტირება, მშენებლობა და მოდერნიზაცია როგორც თავად 

საერთაშორისო აეროპორტებისა, ასევევე სრულად ინფრასტრუქტურისა (ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკები, 

ტერმინალები) 2005-2007 წ.წ. 

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს შეუძლია 2,8 მლნ მგზავრისა და 160 000 ტონა ტვირთის 

გადამუშავება ყოველწლიურად. აეროპორტს გააჩნია ორი პარალელური ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი. 

ფრენები ხორციელდება როგორც ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და შუა აზიის, ასევე ქვეყნის შიგნით 

ბათუმის, ქუთაისისა და მესტიის მიმართულებით. 

ბათუმის აეროპორტს შეუძლია 600 000 მგზავრის მომსახურება წელიწადში. 

ქუთაისის აეროპორტი (კოპიტნარი, დაშორებულია ქუთაისიდან 13 კმ-ით) რეგიონალურიდან 

მოდერნიზირდა საერთაშორისო სტანდარტებით 2012 წლისათვის. 

სულ 2011 წელს საქართველოს აეროპორტების მიერ მომსახურებული იქნა 1,3 მლნ მგზავრი. აქედან, 1,2 

მლნ თბილისის აეროპორტში, 170 000 ბათუმში და 13 000 ქუთაისში. 

მომსახურება (სერვისი) 

2012 წლისათვის საქართველოში 23 დარეგისტრირებული ავიახაზები ფუნქციონირებდა, რომლებიც 

ახორციელებდნენ ჩარტერულ მომსახურებას ბათუმის, ქუთაისისა და თბილისის აეროპორტებიდან 12 

საერთაშორისო მიმართულებით. აქედან წილობრივად ასეთი გადანაწილება იკვეთებოდა: აირზენა 21%, 

თურქეთის ავიახაზები 17%, აეროსვიტი და უკრაინის ავიახაზები 11-11 %, პეგასუსი 9%, ბელავია და 

ლიუფტჰანზა 6-6 %, თუმცა ეს პროპორცია დღეს დარღვეულია და საჰაერო მომსახურების ბაზარზე 

რამოდენიმე ახალი კომპანია მუშაობს. 

 

მილსადენი ტრანსპორტი 

 

მილსადენ ტრანსპორტს წარმოადგენს 2 მიმართულება: ბაქო-თბილისი სუფსა, რომელიც სუფსის 

ტერმინალს უერთდება საერთო წლიური 7 მლნ ტონა ტონაჟით და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი, რომელიც 

ყულევის პორტს უკავშირდება 10 მლნ ტონა წლიური ტონაჟით. ორივე მათგანი აფორმირებს 

დასავლეთის მარშრუტს აზერბაიჯანული ნავთობისათვის მსოფლიო ბაზრებზე და ამ მიმართულებით 

უმოკლეს სატრანზიტო გზას წარმოადგენს. 

 

მიზნები 

 

საქართველოს შეუძლია ხარისხობრივად დიდი ეკონომიკური სარგებელის მიღება მისი გეოგრაფიული 

მდებარეობის გაცილებით უფრო ეფექტურად გამოყენების გზით. სატრანსპორტო სისტემის განვითარება 

მიზნად ისახავს ორი მთავარი ეკონომიკური მიზნის მიღწევას: 

1. ეკონომიკის ზრდას (შემოსავლების მაქსიმიზაცია); 

2. ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდას. 
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საქართველოს სატრანსპორტო სისტემას აქვს საექსპორტო შემოსავლების ზრდის უდიდესი პოტენციალი 

ეკონომიკის ყველა სხვა სექტორთან შედარებით:  

� საქართველოს კონკურენტუნარიანობა 

� მიწოდების და გადაადგილების დრო; 

� გადაზიდვის ფასი/ტარიფი; 

� გადაზიდვის ხარისხი/საიმედოობა; 

� ადმინისტრირების სიმარტივე; 

� შემოსავლის მაქსიმიზაცია (ეკონომიკის ზრდა) 

� საქართველო როგორც ჰაბი/ლოგისტიკური ცენტრი; 

� პრიორიტეტები ტრანსპორტის სახეობების მიხედვით; 

� იმპორტის ჩანაცვლება; 

� თვითღირებულების შემცირების რეზერვები სექტორების მიხედვით; 

� ქართული სატრანსპორტო სისტემის სრული ინტეგრაცია ევრაზიულ სატრანსპორტო სივრცესთან 

� მოსახლეობის დასაქმება 
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საზღვაო  1.0 0.65 4.0 2.6 

საავტომობილო  1.25 1.65 4.0 3.0 

სარკინიგზო 0.127 0.25 0.7 0.4 1.4 

საჰაერო 0.373 0.5 0.2 1.0 0.7 

დამხმარე და დამატებითი 

სატრანსპორტო მომსახ. 

0.673 1.0 0.5 2.0 1.0 

სულ 1.831 4.0 3.7 11.4 8.7 

 

განვითარების შესაძლებლობები 

 

1. ტვირთბრუნვის ზრდა საზღვაო ტრანსპორტით მოზიდული დამატებითი ტვირთების ხარჯზე; 

2. ტვირთბრუნვის ზრდა აგრო და სხვა წარმოების ზრდის შედეგად;  

3. თანამედროვე სატრანსპ. პარკების განვითარ. ხელშეწყობა; 

4. ტარიფებისა და სამართლებრივი ბაზის უნიფიცირება; 

5. ინფრასტრუქტურის განვითარება; 

6. ტვირთბრუნვისა და გადაზიდვების ეფექტურობის ზრდა თანამედროვე ლოგისტიკური 

ცენტრების განვითარების შედეგად; 

 

შედეგები 

 

1. მშპ–ს ზრდა ტვირთბრუნვის ზრდის შედეგად; 

2. წარმოების კონკურენტუნარიანობის ზრდა და შესაბამისად: 

i. იმპორტის ჩანაცვლება; 

ii. ექსპორტის ზრდა; 

3. ინვესტიციების ზრდა დარგის განვითარებაში: 

შიდა კორიდორების განვითარება; 

საჰაერო კორიდორების განვითარება; 

ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება;  
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ზრდისა და კონკურენტუნარიაქნობის დიდი რეზერვები არსებობენ სატრანპორტო სისტემის 

პრაქტიკულად ყველა რგოლში, თუმცა ეს რეზერვები განსაკუთრებით დიდია შემდეგ სფეროებში: 

1. მენეჯმენტისა და კადრების განვითარებაში; 

2. მოძრავი შემადგენობების ზრდა და განვითარებაში; 

3. ლოგისტიკური ცენტრების განვითარებაში; 

კერძო სექტორის როლი 

1. კონკრეტული პროექტის განხორციელება და მართვა; 
2. ინვესტიციები; 
3. გამოცდილება კონკრეტულ სფეროში; 

 

სახელმწიფოს როლი 

1. განვითარების პროექტის ხელშეწყობა: 

i. ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთებების დაფინანსებით; 

ii. თანა–ინვესტირებით/სესხებით; 

iii. ნებართვებისა და შეთანხმებების მიღებაში ხელშეწყობით; 

2. დარგის რეგულირება;  

3. იმ ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელსაც ჩვეულებრივ კერძო სექტორი არ აფინანსებს; 

4. ქვეყნის სატრანსპორტო სტრატეგიისა და განვითარების გეგმის შემუშავება და დამტკიცება. 

 

 

ინფრასტრუქტურული პროექტები 

 
 

 აუთვისებელი სატრანზიტო შესაძლებლობები 

საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობები განისაზღვრება უპირველეს ყოვლისა როგორც 

სატრანსპორტო ქსელის საერთო გამტარუნარიანობის განსაზღვრული წილი. დღეს არსებული 

რესურსებისა და რეზერვების სრული ამუშავება სწორი მენეჯმენტისა და ოპერირების სისტემების 

ეფექტურობით საშუალებას იძლევა წელიწადში 60-80 მლნ.ტონა ტვირთის გადამუშავების საშუალებას 

(მილსადენი ტრანსპორტის გარეშე). 2017 წლისათვის მიმდინარე და ახალი სატრანსპორტო 

ლოგისტიკური პროექტების დასრულების შემთხვევაში აღნიშნული სიმძლავრე გაიზრდება 80-100 

მლნ.ტონამდე. ამ სიმძლავრეებიდან დაახლოებით 50% ორიენტირებული უნდა იქნეს სწორედ 

სატრანზიტო ფუნქციის შესრულებაზე, ექსპერტთა გათვლებით დღეს ეს პოტენციალი გამოყენებულია 

40% 

დღეს არსებული ევრაზიული მულტი და ინტერმოდალური ნაკადები გვერდს უვლის საქართველოს 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი და სატარიფო პოლიტიკის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან არაუნიფიცირების გამო. იგებს ის, ვინც ატარებს აქტიურ სატრანზიტო პოლიტიკას, 

რომელიც მიმართულია სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის სიმძლავრის განვითარებაზე, მოძრავი 
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შემადგენლობის მოდერნიზაციაზე, გადაზიდვების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაზე და 

პროცესის საინფორმაციო უზრუნველყოფაზე.  

დაბალანსებული სატარიფო რეგულირება წარმოადგენს სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ სისტემაში 

მნიშვნელოვან, წონად ინსტრუმენტს სატრანზიტო ნაკადების კოორდინაციის თვალსაზრისით. 

დამატებითი სატრანზიტო ნაკადების მოზიდვის მიზნით აუცილებელია დაინერგოს ხარისხის სერვისისა 

და დროის სტანდარტები სატრანზიტო გადაზიდვებში, ჩატარდეს სატრანზიტო მარშრუტების 

ინვენტარიზაცია, შემუშავდეს მათი პასპორტები და განისაზღვროს ”ვიწრო ყელები”, განვითარდეს 

TRACEKA-ს დერეფნის ინფრასტრუქტურა მულტიმოდალური ლოგისტიკური პროექტების 

განხორციელების გზით. 

ყოველივე ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ ნებისმიერი სახეობის 

ტრანსპორტისა და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის ეფექტურობის ამაღლება საჭიროებს სამეცნიერო 

ტექნიკური პროგრესის მიღწევების ფართო გამოყენებას, სატრანსპორტო პროცესის ორგანიზაციის 

მეთოდებისა და მართვის პროგრესული ფორმების ფართო დანერგვას, ტრანსპორტის მართვის 

საინფორმაციო სისტემების შემუშავებას. 

შესაბამისად, ტრანსპორტზე ეფექტური მართვის პირობებში გაიზრდება როგორც სატრანზიტო ასევე შიგა 

სახელმწიფო ეკონომიკური და სოციალური გავითარების პარამეტრები. რადგან საქართველოს 

სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსი - ესაა პოტენციური მძლავრი სისტემა, რომელიც სრულად 

უნდა იქნეს გამოყენებული ქვეყნის კეთილდღეობის ამაღლების მიზნით.  

 

საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის განვითარების 

პრიორიტეტები 2020 წლამდე 

 

საქართველოს სტრატეგიული გეოპოლიტიკური მდებარეობა, რომელიც უზრუნველყოფს ევრაზიული 

ტრანსკონტინენტალური მარშრუტების უმოკლეს მანძილს, სარკინიგზო და საავტომობილო გზების 

ქსელი,გაუყინავი პორტები შავ ზღვაზე იძლევა საშუალებას განისაზღვროს ნაციონალური 

სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსის როლი როგორც საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების 

მნიშვნელოვანი მდგენელი ევრაზიულ სატრანსპორტო-საკომუნიკაციო სისტემებში.  

საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს ყველა სახეობის ტრანსპორტზე გადაზიდვების ამაღლებული 

მოთხოვნა სატრანსპორტო მომსახურების მსოფლიო ბაზარზე, თუმცა, დღეისათვის ქარტული 

სატრანსპორტო სივრცის გამოყენების მაჩვენებლი ძალიან დაბალია.რადგან სატრანსპორტო-

ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვიტარებს წაეყენება მაღალი საექპლუატაციო მოთოვნები 

საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით,სამართლებრივი ბაზის ჰარმონიზაცია, სატარიფო 

რეგულირების საერთაშორისო მეთოდების დანერგვა, სარტანსპორტო საბაჯო ტექნოლოგიების დახვეწა 

და სხვა. 

ქვეყნის სატრანპორტო-ლოგისტიკური სისტემის მოდერნიზაციისა და განვითარების, მისი სათანადო 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით საჭიროა:  

 

ტრანსპორტის ყველა სახეობებზე: 

� სახელმწიფო მექანიზმების სრულყოფა მართვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; 

� სწორი საკარდო პოლიტიკა ტრანსპორტის სფეროში, რაც ითვალისწინებს მაღალი რანგის 

პროფესიონალების დასაქმებას ხელმძღვანელ თანამდებობებზე; 

� სათანადო გამჭვირვალე პირობების შექმნა ინვესტორებისა და კერძო სექტორის მოზიდვის 

მიზნით სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მოღვაწეობაში; 

� ეფექტური და ეკონომიკურად დასაბუთებული განკარგვა დარგის სახელმნწიფო ქონებისა, 

საპრივატიზაციო ობიექტების ოპტიმიზაცია; 

� მოქნილი კონკურენტუნარიანი სატარიფო პოლიტიკა სატრანსპორტო სფეროში; 

� სწორი საბანკო, საკრედიტო პოლიტიკის გატარება ნაციონალური საექპედიტორო და 

სატრანსპორტო კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით, მათ შორის ლიზინგის როლის გაზრდა 

ევროპული სტანდარტების მოძრავი შემადგენლბის განახლებული პარკის შექმნის მიზნით; 

� მორატორიუმის შემოღება სატრანსპორტო-ლოგისტიკური კომპლექსის ფინანსური დატვირთვის 

გაზრდაზე; 

� ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა, მისი ადაპტაცია საერთაშორისო 

კანონმდებლობასთან; 

� თანამედოვე მულტიმოდალური ლოგისტიკური ცენტრებისა და ტერმინალების მშენებლობა 

საქართველოს ძირითად სატრანსპორტო კვანძებში; 
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� ოპერირების გაუმჯობესება საგარეო სავაჭრო სატრანზიტო ტვრთების მომსახურებაზე, მათი 

კონცენტრაციისა და მარშრუტიზაციის ასევე სადისპეჩერო კონტროლის სისტემის შემორების 

გზით; 

� სატრანსპორტო კვანძებში სხვადასხვა სახის ტრანსპორტში კოორდინირების გაუმჯობესება, 

საერთაშორისო გადაზიდვების ინტერმოდალური სისტემების განვითარების გზით; 

� ტვირთგამზიდავებისათვის, ექსპედიტორებისათვის, ტვირთგამგზავნებისა და ტვირთმიმღებე-

ბისათვის ერთიანი საინფორმაციო ველის შექმნა, უქაღალდო დოკუმენტბრუნვის სისტემების 

განვითარება სატრანსპორტო ლოგისტიკური მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით; 

 

დასკვნა 

დღეისათვის ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემა მზადაა უზრუნველყოს 60 მლნ.ტონამდე 

გადაზიდვების მოცულობა. არასაკმარისი ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზისა და დაბალი 

საინესტიციო პოტენციალის გამო იზრდება სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის ტექნიკური 

საშუალებების ცვეთა, უარესდება მათი სტრუქტურა, არაა უზრუნველყოფილი სათანადო მოძრაობის 

უსაფრთხოება, იზრდება ტრანსპორტის ნეგატიური გარემოება ბუნებაზე და დამიანის 

ჯანმრთელობაზე. ყოველივე ზემოთ თქმული მძაფრი კონკურენციისა და მსოფლიო ფინანსური 

კრიზისების ფონზე ავიწროებს ქართველ ექპედიტორებსა და გადამზიდავებს სატრანსპორტო 

მომსახურების საერთაშორისო ბაზარზე, ამცირებს ეროვნული საწარმოებისა და მოსახლეობის 

სატრანსპორტო მომსახურების ხარისხს, ქმნის რეალურ საშიშროებას სახელმწიფოს ეკონომიკური 

უსაფრთხოების თვალსაზრისით. 

შესაბმისად ამ პრობლმების დაჩქარებული გადაწყვეტა მნიშვნელოვანია არა მარტო სატრანსპორტო 

დარგისათვის, არამედ მთლიანად სახელმწიფოსათვის, რათა უზრუნველყოფილი იქნას საწარმოო და 

სოციალური სფეროების გამართული, სტაბილური მუშაობა. სულ უფრო მზარდია ტრანსპორტის 

როლი საგარეო სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების განვითარეაში, რაც გეოპოლიტიკურ 

მდებარეობასთან ერთად ქმნის საქართველოს როგორ დიდი სატრანზიტო პოტენციალის მქონე 

სახელმწიფოს მნიშვნელობას.  

აღნიშნული პოტენციალის გათვალისწინებით, უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს ტექნიკურ-

ტექნოლოგიური, ნორმატიულ-სამართლებრივი და სატარიფო სისტემების უნიფიცირება საერთო 

ევროპულ სატრანსპორტო სისტემასთან. 

ტრანსპორტის სფეროში ეროვნული კანონმდებლობის აქტუალიზაცია საშუალებას იძლევა 

კონკრეტიზირებულ იქნას სატრანსპორტო - ლოგისტიკური ინფრასრტუქტურის განვითარების 

პრიორიტეტები, გამოვლენილ იქნას ”ვიწრო ყელები” შემუშავდეს ახალი პროექტები აღნიშნული 

პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით. 

დღეისათვის უპირველეს ამოცანას წარმოადგენს სატრანსპორტო - ლოგისტიკური 

ინფრასტრუქტურის დაჩქარებული განვითარება, TRACEKA-ს ქართული მონაკვეთის სრული შერწყმა 

ეროპისა და აზიის სატრანსპორტო სივრცესთან. 

პოტენციურად, საქართველოს სისტემას შეუძლია უზრუნველყოს მყარი დინამიური ზრდა 

სატრანზიტო გადაზიდვებში. თუმცა, სიჩქარეზე გადაზიდვის პროცესის უწყვეტობაზე, ტვირთების 

შენახვასა და დაცულობაზე, მოსახურებაზე ტარიფებისა და ფასების შეუსაბამობა საერთაშორისო 

მოთხოვნებთან, მნიშვნელოვნად ამცირებს ტრანზიტის მოცულობას. 

გარდა ამისა, სატრანზიტო გადაზიდვების მოცულობების ზრდა შეუძლებელია სატრანსპორტო 

ლოგისტიკური ქსელის გაფართოების გარეშე, რაც თავის მხრივ განისაზღვრება ინვესტიციების 

რაოდენობით აღნიშნულ სფეროში. 

ამგვარად შეიძლება ფორმულირებულ იქნას ის სტრატეგიული მიზნები რომლებზედაც უნდა 

მოხდეს ორინეტირება: 

� ეკონომიკის მოთხოვნათა სრული და ხარისხობრივი უზრუნველყოფა საქონლის ფასში 

სატრანსპორტო დანახარჯების წილის შემცირების მიმართულებით; 

� მთლიან შიდა პროდუქტში სატრანსპორტო მდგენელის ამაღლება 2020 წლამდე მინიმუმ 15%-

მდე; 

� ქართული სატრანსპორტო სისტემის სრული ინტეგრაცია ევრაზიულ სატრანსპორტო 

სივრცესთან სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით;  

� სატრანსპორტო სისტემის დინამიური განვითარების უზრუნველყოფა და უსაფრთხოების 

დონის ამაღლება. 

აქდან გამომდინარეობს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის განვითარებისათვის გადასაწყვეტი 

მთავარი ამოცანები: 
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� ძირითად საშუალებათა ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოდერნიზაცია და განახლება; 

� TRACEKA-ს სატრანსპორტო კორიდორის განვითარება; 

� სწრაფი სარკინიგზო მიმოსვლის განვითარება; 

� ტრანსპორტის მართვის სრტუქტურისა და სისტემის სრულყოფა და გაუმჯობესება, დარგის 

საწარმოთა ფინანსურ-ეკონომიკური კონტროლის გაძლიერება; 

� საექპორტო პოტენციალის დადებითი ტედნდენციის მიღწევა (მეურენობის სხვა დარგებთან 

კოორდინაციის გზით); 

�  მოქნილი სატარიფო პოლიტიკის გატარება მტვირთმფლობელებისათვის მიმზიდველი 

გარემოს შექმნის მიზნით; 

� გამჭვირვალე სახელმწიფო სატარიფო რეგულირების გავრცელება, მათ შორის ტვირთების 

კონსოლიდაცია-დისტრიბუციისა და გადამუშავების ლოგისტიკურ ცენტრებში საკუთრების 

ყველა ფორმისათვის; 

� საქართველოს სატრანსპორტო დარგის ეფექტურობისა და კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლება;  

� უსაფრთხოების გაძლიერება; 

� ნაციონალური საზღვაო და საჰაერო ფლოტის აღდგენა, მათ შორის საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა გათვალისწინებული კვოტების გამოყენებით; 

� სახელმწიფოს მხრიდან დარგის მართვის გაუმჯობესება; 

� პროგრესული ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა; 

� მულტი და ინტერმოდალური გადაზიდვების განვითარება. 
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OPPORTUNITIES OF INCREASING AND DEVELOPING COMPETITIVNESS OF GEORGIAN 
TRANSPORT-LOGISTICS SYSTEM 
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Abstract. Statistics of transport-logistics system of Georgia is presented in the work, dynamics of these facts is 
analyzed, and all transport-logistics infrastructure and basic principals of their work is described. Also there are 
analysed weak and strong sides of transport-logistics system of Georgia; are discussed opportunities of its growth and 
are listed strategic aspects that are necessary for its development.  
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УСТРАНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ  
 
Введение 

 
Согласно данным статистического агентства Евростат ЕС, опубликованных 21-го мая 2015 года [4], 

внутрнний валовый продукт (ВВП) на душу населения в Братиславском регионе в 2013 году был равен 184 
процентов от среднего показателя по ЕС (6-ое место в ЕС). Лондон является самым богатым регионом, где ВВП 
на душу населения 325% от среднего по ЕС. Перед Братиславой еще Люксембург (258%), Брюссель (207%), 
Гамбург (195%) и голландский регион Гронинген (187%). После Братислава следуют Стокгольм (179%), 
французский регион Иль-де-Франс (175%) и Прага (173%).  

Словакия, к сожалению, в статистике в незавидном положении в связи с беднейшими регионами. В 75 
регионах ЕС, в которых был в 2013 году ВВП на душу населения ниже 75% от среднего по ЕС, находятся все 
словацкие регионы, за исключением Братиславы, а именно: Западноя Словакия (71%), Средняя Словакия (60%) 
и Восточная Словакия (52%). Большинство из этих беднейших регионов ЕС имеет Польша - пятнадцать. Вслед 
за Грецией с девяти беднейшими регионами находится Чехия (7), Румыния (7), Венгрия (6), Болгария (5) 
Италия (5), Португалия (4), Великобритания (4). По два таких регионов в Испании, Франции и Хорватии, и 
один регион в в Словении. К этим регионам также принадлежат Эстония, Латвия и Литва.  

Самые бедные регионы ЕС это Северо-западний, Северо-центральный и Юго-ценральный регионы в 
Болгарии и Северо-восточная Румыния, в которых ВВП на душу населения в 2013 году был равен относительно 
всего лишь 30%, 31%, 32% и 34% от среднего по ЕС.  

В настоящее время в соответсвии с рекомендациями Европейской комиссии по устранению региональных 
отличий в Словакии началось уделять повышенное внимание строительству технопарков, особенно в 
Восточной Словакии, где социальная и экономическая ситуация, как уже было сказано, намного хуже по 
сравнении с высокоразвитыми регионами ЕС.  
 
1. Технопарк в селе КЕХНЕЦ  

 
Технопарк в селе КЕХНЕЦ (рис.1) считается одним из найболее хорошо подготовленных технопарков для 

приема инвесторов в Словакии с точки зрения выполнения всех необходимых условий для предпринимателей. 
Со времени его открытия в технопарке было инвестированно свыше 600 миллионов евро и образовано около 
3000 рабочих мест, в большинстве рабочие из Кошицкой области. Также образовано 7000 рабочих мест в 
фирмах-поставщиках для предприятий, находящихся в технопарке. Предполагается, что в течении 10 лет 
количество рабочих мест значительно увеличится. 

  
 Рис.1 Карта технопарка села Кехнец 
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Общая площадь технопарка 332 гектаров разделена на три зоны:  
• 80 га для малых и средних предпринимателей, 
• 200 га для стратегических инвесторов, 
• 52 га для логистического центра. 
Технопарк находится 18 км от города Кошице, второго самого большого города в Словакии, где находятся 

главные финансовые учреждения, международные торговые и транспортные фирмы, органы государственного 
управления, международный аэропорт. 

Инвесторы перед своим решением инвестировать в технопарке проверяют ситуацию относительно рабочей 
силы в регионе технопарка [2], [5]. Гарантией высококвалифицированной рабочей силы являются три 
известные словацкие университеты, находящиеся в городе Кошице: Технический университет, Университет 
Павла Йозефа Шафарика, Университет ветеринарной медицины а также филиалы других университетов 
Словакии и заграничных университетов. В Кошицком районе находится 18 гимназий, 6 техникумов, 27 
профессиональных школ и училищ. Больше всего выпускники этих школ находит работу в технопарке в 
технических специальностях. В технопарке особенно повышенный спрос на специалистов, закончивших 
Технический университет. Для инвесторов из географических отдаленных стран важным является 
международный аэропорт в городе Кошице, находящийся 18 км от Кехнеца. Также очень важно, что в зоне 
однодневного пути грузовиков проживает 350 милионов жителей а на растоянии 1000 км доступность на рынки 
13 стран (рис.2).  

Определенным преимуществом является также то, что Кехнец находится 0,5 км от граничного переход в 
Венгрию. На Украину и в Польшу по шоссе 100 км. Шоссе №I/68 пересекает технопарк Кехнец, причем 
является составной частью международного северо - южного корридора Прибалтика – Польша – Словакия –
Венгрия – Балканы. 

Преимущенство расположения данного технопарка также подтверждает и факт, что через Кехнец проходит 
железная дорога, которая включена в международный европейский договор, касающийся комбинированного 
транспорта. Данная железная дорога соединяет Польшу, Словакию и Венгрию. Для грузового 
железнодорожного транспорта на Украину необходим доступ к перевалке из стандартной европейской 
железнодорожной дороги на восточную ширококолейную дорогу. Такая перевалка находится 3,5 км от 
технопарка Кехнец в Ганиске при Кошицах [1]. В настоящее время у технопарка Кехнец есть большие резервы 
касающееся автомобильной дороги а именно, соединение технопарка автобамом с Западной Европой, причем 
для подключения к европейской сети посредством автобама в Венгрии необходимо достроить всего 60 км. В 
Словакии необходимый участок автобама Кошице – Мишкольц, пересекающий технопарк уже построен. 

Интерес будущих инвесторов обосноваться в технопарке увеличивается близостью металлургического гиганта 
US Steel, s.r.o., Košice. Что касается предложения рабочей силы необходимо привести, что безработица в Кошицкой 
области представляет 15,86 % (данные с марта 2015 года), а в районе Кошице – окресность 19,30 % (данные с января 
2015 года), причем в зоне с диметром 30 км прживает 400 тысяч жителей в трудоспособном возрасте. 

 

 
 

Рис.2 На растоянии 1000 км от Кехнеца - доступность на рынки 13 стран 
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2. Фирмы в технопарке Кехнец  
В технопарке обосновалось 19 фирм - 15 заграничных и 4 словацкие фирмы ( таблица 1). 

Таблица 1. Фирмы в технопарке Кехнец 
 

1 американскаие фирмы MOLEX, GETRAG FORD, PLASTIPAK, CROWN BEVCAN, словацко-
американская фирма EVANS 

2 австрийские фирмы KUENZ, SCHELLING, DOPPELMAYR, 

3 итальянские фирмы MAGNETI MARELLI, EUROTINPLATE SERVICE, 

4 бельгийская фирма GILBOS 

5 шведская фирма SWEP 
6 немецкая фирма HANDTMANN 

7 испанская фирма PRECISION PROCESS TECHNOLOGY 
8 фирма из Люксенбурга IEE SENSING 

9 словацкие фирмы V.O.D.S., DORSVET PLUS, ČAMAJ Transport, JISIMEX 

 
3. Развитие села Кехнец  

Благодаря расположению технопарка, финансовой поддержке инвесторов, обоснованных в технопарке и 
структуральных проектов село Кехнец сумело выразительно улучшить качество жизни своих жителей [3]. За 
предидущих 10 лет количество жителей в селе увеличилось почти в два раза. Сейчас согласно пересчета жителей в 
селе Кехнец проживает 1100 жителей. Мера безработицы в селе понизилась с 32% на 6%. С 2000 года село Кехнец 
осуществило реконструкцию старых и строительство новых объектов. Большенство проектов село осущесвило 
посредством строительной фирмы, принадлежащей селу. Кроме экономического эффекта строительная фирма 
влияет и на понижение меры безроботицы, так как в фирме, как правило, работают жители села, которые потеряли 
работу в других фирмах. Имение села увеличилось в 700 раз, с 100 тысяч евро на 70 милионов евро.  
 
Заключение 

Очень важным фактором, привлекающим фирмы инвестировать в технопарке Кехнец, что отразилось на 
развитии села и региона, является технически и юридически подготовленная территория а также 
конкурентноспособная стоимость строительных участков, причем самым главным, при успешном 
строительстве технопарка Кехнец, является ответственная и профессиональная менеджерская работа 
представителей сельсовета во главе с председателем сельсовета Др. Инж. Йозефом Конколи, почесным 
доктором наук. Это единственный технопарк в Словакии (и наверно не только Словакии), хозяином которого 
является село. Более чем прибыль, здесь по сравнению с технопарками принодлежащими фирмам или часным 
предпринимателям, на первом месте является трудоустроить чем больше колличество трудоспособных людей. 
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ELIMINATION OF REGIONAL DISPARITIES IN EUROPEAN UNION 
 

Michal Varkhola, Lenka Dubovicka 
 
Abstract. The article describes the directions of economic development of industrial park situated near the village of 
Kechnec in Slovakia. The data on regions of Slovakia compared with the other EU countries according to gross domestic 
product (GDP) per capita are introduced. It is alleged need for special measures to eliminate adverse regional differences. 
It is noted that with this goal increased attention is paid to the construction of industrial parks in Slovakia. It is shown that 
the industrial park in the village Kechnec is one of the most-prepared for industrial parks’ investors. This contributes to a 
number of specially designed and implemented activities. It is reported that since the opening has been invested over 600 
million euro in the industrial park. It stresses the importance of a highly skilled workforce, as well as the effective use of 
the location of the industrial park – close to the airport, a large metallurgical enterprises, railway junction, as well as 
market access to 13 countries and so on. 19 companies implementing commercial projects in industrial park Kechnec are 
listed. It is argued that the industrial park has a positive impact on rural development of village of Kechnec: increasing 
population, reduction of unemployment, the development of social and productive infrastructure. 
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THE ADAPTIVE PROPERTIES OF THE STRATEGIC ASSURANCE SYSTEM OF THE 

NATIONAL ECONOMY  
SUSTAINABILITY TO THE ECONOMIC SECURITY THREATS 

 
The main factor of the economic growth of any country is the need to ensure its economic security, which is 

achieved through the investigation of modern processes of the assurance of a high level of the national security, 
improving the administration system of the national economy, simulation and prediction of the development of 
industrial-economic systems, scientific understanding of economic phenomena which cause the necessity to reform the 
national economy. The formation of the system of strategic assurance of economy sustainability to the economic 
security threats (SSAESES) should be transformed from its research as the system containing the problem to the system 
that solves the problem. 

One can note that the system investigated in the countries who have not reached a high level of social and 
economic development is a system that contains the problem. The translation of the system into the plane of the 
problems that are solved requires the solutions of theoretical, methodological and practical direction. The starting point 
of the transformation process is the determining of the nature of the existed problems and the formation of an adequate 
theoretical and methodological understanding of the content, principles of construction, laws and regulations of 
functioning and development of SSAESES.  

It is also envisaged the establishment of the relationships and the interaction within the system and with the 
environment that characterizes the level of its adaptability and determines the adaptive capacity and is closely related to 
the adaptability of SSAESES.  

The realization of the properties considered in SSAESES is possible only in the implementation of its actual 
practice. The practical activity of the state bodies in its most general form is an active form of a certain kind of the 
attitude to the world, the content of which it is a necessary change and transformation. 

Any practical activity from the viewpoint of management methodology suggests the need for its implementation. 
The requirements are specified, determined by the motives that are driving force activities. The motives determine the 
definition of the purpose as a subjective image of the desired outcome of the expected activity. According to the 
conditions, requirements, norms and principles of the activity the aim is specified in the set of tasks. Then taking into 
account the chosen system of conditions, criteria, forms, methods and means or technology is chosen an action that 
leads to a specific result. 

The evaluation of the result, which is implemented according to a previously developed criteria or determined by the 
system (applicable to the activities within the system), or specify by the super system is an important further step in practice. 
Therefore, firstly the stain of SSAESES is described by some indicators measured in the appropriate scales. The efficiency of 
the system is estimated by some evaluation criteria that are also measured by the appropriate scales. The choice of the criteria 
is usually dictated by the evaluation purposes. Finally, the evaluation result is obtained by the establishing dependence 
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between the values of the estimates according to the criteria and values of the indicators of the system. 
The organization of the activity provides its regulation from the point of view of its characteristics, the logic of the 

structure and the process. Activity`s features include specific peculiarities, principles, conditions and rules for its 
implementation. The logical structure consists of the following elements: subject, object, shape, means, methods and result. 
The next part of any practice is the process divided into phases, stages and milestones. SSAESES is a part of the national 
system that implements such a vital function of the state as the assurance of internal and external security of the state. 

This activity is called public administration. The subjective nature is a specific feature of any management not 
just because of the definition of terms “management”: the subject of management is participated in its implementation. 
Regardless of the system in which the process of management is implemented, it will be always subjectivity, because of 
even technical system`s aim is firstly defined by the subject that is a person who produce it. 

The subject of management is a subject that takes decisions and directs objects` behavior, as well as the 
processes or the relationships to the necessary vector for him by the acting on them to achieve the purposes. 

From the point of the management the managerial activity has the ability to develop and adapt to the changing 
external and internal conditions. For the control subjects of SSAESES it means that each of them is obliged to take 
measures not only for the developing under the influence of the super system, but also for the self-development. The 
development (or self-development) includes only the change of elements (in this case the subjects of the management), 
strategic connections, that leads to the increasing optimal efficiency of the management. 

An adaptation (lat. Adaptatio - device) is the process of the adaptation to changing environmental conditions. An 
adaptation in the SSAESES means not only taking into account the internal factors but also some kind of interaction with 
the external environment where requirements and expectations of the system elements and the subjects of the 
environment are agreed. 

The implementation of the adaptive management as a fundamental element of the concept of the assurance of the 
sustainability of the economy to the economic security threats of the system-synergetic type will contribute to the 
social-economic development of the state. This requires the construction of an updated management system of national 
economy, the formation of the structure-attractor. It is the adaptive SSAESES on the principles of domination in its 
various subsystems together with more weighty adaptive characteristics that negate the destructive influence of the 
factors of external and internal environment on the sustainability of the national economy. 

The generalization of knowledge of the theory of sustainable development, systems, unbalanced states, 
mathematical theory of algorithms, bifurcations, disasters, synergy obtained by the investigation of social and economic 
systems, systematization of international experience and understanding of the methodological understanding of the 
economic security allows the determination of the parameters of the national economy, that will ensure its sustainability 
and economic growth. 

The statement that these theories are closely related with each other through the general categories of knowledge 
- the object of study, the purpose of the criteria that makes impossible to distinguish them is just. However, the 
commitment to the generality based on the ability to identify a common approach to the study of the complex 
phenomena of various kinds makes it possible to identify the system theory as an independent metascience. The general 
system theory is closely related to the systematic approach and is a specialization and logical-methodological 
expression of its principles and methods. 

The accumulation of the system information and the complexity of its structure, reducing of the entropy and 
increasing of the organization are the processes that accompany the development of the system. The development of 
any particular system is the realization of its essence putted in it the strategic potential. 

The SSAESES like any complex system, which develops, has not only the factor of openness, but also the 
presence of the special protection and adaptation mechanisms inside it. These mechanisms allow processing and use the 
useful for the development signals that arrive from outside of the system and protection mechanisms available in the 
system that prevent it from penetrating of the signals (in the form of information, energy) that the system is unable to 
absorb. In the case of failure of the system and its boundaries to resist to negative (aggressive) external influence a 
disaster may come or the system may destruct. 

It is important to note that the imbalance of the system is the necessary condition for its development, because of 
the system not only increases its entropy and tends to more probable balanced state, but at the same time it may be 
spontaneous transitions, accompanied by a decrease in entropy and the emergence of the so-called “dissipative 
structures" in the conditions of the imbalance. 

Since the content of the economic system is a complex of all its metasystems, subsystems and components, as 
well as a set of processes (the relations and contradictions, trends, development, etc.) and the relationships between 
them, it is possible to disclose it only in the complex of economic laws and categories, based on them [1, p. 44].  

Managing SSAESES one can achieve certain purposes through the implementation of the complex functional 
tasks by the structure-attractor. The principal provisions, indicators, tools and methods to prove the reliability and the 
probability of the sustainability of the economy in the case of the introduction of SSAESES are defined and developed 
for solutions. 

The formation of the adaptive SSAESES requires the development of new methods and models that take into 
account its following qualities: unsteadiness, unpredictability, adaptability, resistance to the destructive impact, 
possibility of an alternative behavior, as well as to changes in its own structure, orientation to the target-setting. 

Since the methodology of the study specifies SSAESES as a complex, open, dynamic system, it is possible to 
define the following criteria for its efficiency to build an adaptive model for her character: competitiveness (possibilities 
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in the tackle for scarce resources development); solvency (the ability to provide the conditions for efficient resource 
management); homeostasis (the maintaining of the set parameters of functioning and development of the system, its 
features and functions, whatever the nature of the external environment); adaptability (the ability to adapt to 
endogenous and exogenous conditions of the functioning). 

Management efficiency of real objects is directly depends on the degree of the usage of an adaptive mechanism 
in the management process, regardless of the natural properties of the management object. Misbalance of social-
economic system leads to the realization of extreme unstable states of the system, from which they transformed into a 
stable adaptation by selecting. 

Adaptive and sustainable development based on the modern concepts of management and is based on the 
necessity for constant change and structural reforms to improve the adaptation of the system, but not only for the 
modernization of the national economy. Therefore, adaptive sustainable development is seen as a transition from 
extensive and later rapid growth to sustainable development. In this context, the stability of the economic system in the 
light of system-synergetic approach becomes the major factor in its dynamics. Interconnected system transitions from 
order to chaos and from chaos to order (the so-called “deterministic chaos”) as well as the bifurcation (polifurcation) 
breaks carried out only in the unstable sphere. 

At the same time structural and functional systems remain the sustainability. Such dualism in the understanding 
of the sustainable economic systems has become possible due to a strategic approach to the management and 
development of these systems. As a result of “current” unsustainability, which leads to the uncertainty of their nearest 
state, becomes sustainable in the long-term aspect because of the system adaptation, the direction to the state with the 
greatest resistance to the challenges. Accordingly, the development in the synergy is viewed as the growth of the degree 
of synthesis of order and chaos (self-organization) driven by the tendency for maximum system sustainability. 

On the other hand, the non-linear nature of SSAESES involves its ability to self-organization, which is appeared 
in the disproportion of the causes and consequences (input and output), that is, they can be quite sustainable relatively to 
the significant fluctuations of origin and absolutely unstable relatively to small fluctuations. In the other words, small 
perturbations of the environment can lead to serious consequences for the investigated system, that operates in this 
environment. 

Accoring to the signed above, adaptive SSAESES should be considered as such one, in which as a result of 
changes in the characteristics of endogenous and exogenous properties of the system there is a change in the structure 
and parameters of the management controller to ensure the stability of the system. The regulator of the system 
management must meet the challenge of the optimization of the system functioning by the “extinction” of exogenous 
disturbing pulses that occur during the periods of changing phases of the life cycle of the system. One of the factors that 
determines the usage of models of an adaptive type is a fixed environment. 

It is also worth noting that the possibility of the adaptation and the level of the adaptability of the system is not 
constant, because of the transition from one level of the actual adaptability to another, it may increase or decrease its 
adaptive capabilities and hence its level of adaptability. 

The design and the implementation of the model of an adaptive SSAESES based on the system-synergetic 
approach will contribute to the solving of the problem of implementation of policies with different nature in the social-
economic, technological and innovation; filling the economic theory with new provisions concerning the formation and 
functioning of the adaptive system to identify risks and their neutralization; improving the methodology and methodical 
support through the development of a single criterion (the state of the national economy and its economic security) and 
constructing of a system of indicators (industrial, demographic, energetic, external economic, investment, 
macroeconomic, food, social and financial spheres) on the basis of which offer the latest techniques, models and 
practical tools that will be available for the experts at various levels of government regulation of the economy. 
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Abstract. Adaptive management as a fundamental element of the concept of the assurance of economy`s sustainability 
to the economic security of the system-synergetic type has been considered. It has been proved that the adaptive 
sustainable development is a transitional phase from the extensive one and later on from the rapid growth to the 
sustainable development. It has been determined that the adaptive system of the strategic assurance of the sustainability 
of the economy to the economic security threats is formed on the principles of the domination in its complex of the 
subsystems with weightier adaptive characteristics that negate the destructive influence of external and internal 
environmental factors on the sustainability of the national economy. 
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT BY REGIONAL STRATEGIC DEVELOPMENT: STRATEGY 

FOR PUBLIC ADMINISTRATION 
 
 

Usually a crisis is understood as the limiting exacerbation of contradictions in social and economic life of society 
and the state, which threatens their viability given the challenges of the external and internal environment. Any crisis of 
a some social life sphere are not separate and is systemic, that indicating the determination of it by the other social life 
spheres, as well as the direct impact of the crisis that has developed into one system to another. Given this the common 
causes of social and economic crises are dividing as the objective which associated with the cyclical nature of economic 
development and the requirements from the modernization and restructuring of social and economic life, and subjective, 
which have a direct relationship with lack of effectiveness management, the incorrect and wrong management decisions 
that do not take into account the objective conditions of social and economic development of the state. 

The importance of the social and economic development regulation by the public administration in a crisis draws 
attention to the division of it as internal and external. From the viewpoint of effectiveness public administration in the 
crisis, and to prevent their occurrence, the main priorities of internal and external state policy should take into account 
the fact that the external crisis in the socio-economic sphere associated with trends and strategic directions of 
macroeconomic development. Therefore, the main priorities of internal and external state policy should be based on an 
analysis of trends in the world economy development, the situation on competition in the world market, and the state of 
the political situation in the country itself, because the lack of political stability creates favorable conditions for 
worsening the socio-economic crisis in the state, creating favorable field of non-manageable and non-adjustability for 
the processes of economic expansion from other countries. 

In this case it is advisable to draw weight that external crises, or crises which caused by external influences, 
reinforced by the existing conditions for the development of internal crisis or by the ongoing crisis which is in the state 
and society. Socio-economic development, which depends on the respective infrastructure, in modern terms is subject to 
significant influence non-effectiveness economic activity, the subjects of which rely on a strategy that is associated with 
high commercial risks as a result of targeting to risky marketing strategies that are often neglected by the objective 
trends and the state of competition in the domestic and foreign markets. The presence of internal conflicts, problems in 
the sphere of productive forces distribution and production organization, inadequate state regulation of this area, 
reckless or absence of the policy in the innovation and investment policies field, inadequate mechanisms of these areas 
state regulation are significant causes of the social and economic crises emergence and development. 

In fact, according to the structure of relations in the socio-economic system we can distinguish certain groups of 
economic, social, organizational and technological crises. For developing of public administration strategy in terms of 
socio-economic crisis important understanding that economic crises reflect the sharp contradictions which existing in 
the state economy or in the economic status of the economic operators individual subject, the social crisis in this context 
revealed in a collision of the interests of different social groups that usually belong to opposing parties.  

The consequences of the crisis in social and economic spheres revealed decrease in all indicators of economic 
effectiveness, rising costs of production and sale of products and services, price increases, that necessitates an 
correction the adjustment of state monetary policy based on inflation expectations and inflation rising. Added to this is 
the development of conflict between interests and degree of their satisfaction on the level of social groups and 
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individuals, which is one of the important factors of social conflicts in society, especially in terms of society 
polarization and stratification. In view of this, the public administration system should focus not only on anti-crisis 
management, implementing the mechanisms of anti-crisis management be socio-economic development, but on crisis 
prevention through implementation of the predictive function that allows time to identify the ways for crisis situation 
solution if they cannot be escape. 

This imposes certain requirements for the process of adoption and implementation of public administration 
decisions, the methodology of develop of it, that aimed at developing a crisis development system, which includes not 
avoid the crisis (or complete lack of it), but the presence of controlled crisis as a basis for the effective functioning of 
the self-directed mechanisms which to ensure the realization of the interests, priorities and expectations of the 
individual, state and society in aspect of their successful development. At the heart of state strategic priorities and 
strategy of society development are contained goals and interests of the people, but considering the typological 
characteristics of crisis, anti-crisis management in the socio-economic sphere is aimed at large scale, widespread 
problem field, the highest urgency of significant scope e.c.t. And if the state policy for overcome the crisis in the 
administration should be guided to the consideration of the social and economic crisis systemic nature, the impact of the 
state should not occur on one factor, but on the whole their set, that providing increased efficiency such a separate of the 
economy sector as economic system as a whole. 

On the other hand, the crisis in its essence and nature is not only negative but also positive potential that is 
revealed in the options for upgrading and rehabilitation of economic infrastructure in order to prevent the possibility of 
new crisis and optimization of the national economy to external and internal challenges, to ensure adequacy of its to the 
trends of the global economy development and flexibility in responding to changes that occur in it. In this aspect is 
particularly important the mechanisms for anti-crisis management of the state on the basis of which creates the 
opportunity to obtain the required degree of handling crises and their effects on the choice of a ways out of crises itself, 
mitigate crises and to develop a specific sequence of actions that implemented in the public-administrative solutions and 
associated with major strategic orientations and directions of the state and society development. 

The basic mechanisms of state regulation of crisis situation in the socio-economic field include state regulation of 
the economy rehabilitation process when the state sets certain standards (norms of rehabilitation) for the subjects of 
economic activity that are the hallmarks of bankruptcy and affect the management in the economy sphere. Along with 
the norm of rehabilitation, this mechanism also provides the control of the state side for financial flows and orderly 
competitive economic sector. Since the set of these elements are setting for the whole system of the national economy is 
important to divide the regulatory framework rehabilitation for norms which apply to the subjects of economic activity 
in overall-marketing orientation, and special norms which governing the economical effectiveness in the targeted 
spheres of public administration in economic, which include social area, structural reorganization and formation of 
inter-regional relations. 

In this respect, it is advisable to pay attention to the possibility of constructing a model of public administration 
by the sanitation transitive economy process, aimed at minimizing of the possible crises effects. Such model should 
include the mechanisms for prevention of cyclical economic development, mechanisms of economic growth and 
structural reorganization, mechanisms of ensure social development and the mechanisms of inter-regional relationships 
forming that develop on the basis of general and special norms of sanitation. In this case sanitation of the economy in a 
crisis involves determining complex issues of public administration and general problems to be solved which it is 
directed, connected primarily with social conditions and social situation in the country, which regulation requires 
massive financial costs, underscoring need in the effectiveness public administration by the financial sanitation and use 
the elements of anti-crisis management in making the strategy of state regulation by the social and economic 
development in crisis situation. In fact, it comes to strategic anti-crisis management, whose main task is, along with 
developing effective in terms of possible risk implications public-administration decisions, development of anti-crisis 
strategies and then transformation of them into strategic factors of sustainable development of all public life spheres. 
The result of anti-crisis management in public regulation of social and economic development must be a reduction of 
negative impact of the crisis in this sphere, reduction of duration out of the crisis and support the adaptive capacity of 
socio-economic systems, along with a priority to stabilization. Such strategy should be aimed at determining the most 
appropriate and effective complex of the social and economic development state regulation mechanisms in the crisis. In 
this case, the requirements of the adequacy and effectiveness due to the fact that in the need for state regulation of social 
and economic development of the main tasks of the public strategic administration is the ability to respond flexibly to 
changes in the basic objectives, directions, priorities, taking place during the crisis, and the corresponding 
reorganization of government for the effective coordination of efforts to overcome the crisis at the state and society 
level.  

Conceptually strategic public administration is based on the prediction of possible transformations in the political 
and economic fields, intensity and content of science and technology, nature and conditions of possible crises in 
different time perspective, efficiency of anti-crisis management, its tools and mechanisms, the effectiveness of the 
public administration and mechanisms of control the process of anti-crisis management e.c.t. Based on this 
understanding of the strategic public administration contest meaning and taking into account the need for state 
regulation of social and economic development in times of crisis, it becomes really main to definition as the content of 
the strategic public administration process realization the activities which related to strategic planning and making plans 
for anti-crisis measures that rely on government agencies and local governments.  
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ВЛИЯНИЕ РЫБОВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
  

Одним из приоритетных направлений государственной политики многих стран является обеспечение 
устойчивого развития перспективных отраслей экономики и рыбного хозяйства в том числе. Общие подходы 
относительно его достижения в Украине и странах Европы практически одинаковы. Стоит подчеркнуть, что за 
последние десятилетия в отечественном рыбном хозяйстве наблюдается глубокая структурная деформация, 
отставание от мировых темпов динамичного развития, уменьшение показателей производства рыбной продукции и 
уровня ее потребления населением Украины с чрезмерной долей на внутреннем рыбном рынке импортируемой 
рыбы и рыбной продукции. Украина является морским государством и исторически имеет значительный 
рыбохозяйственный потенциал. Уникальные природные ресурсы, значительный опыт и квалификация работников 
отрасли, научная база и традиции позволяют говорить о перспективе развития и становления рыбного хозяйства. В 
начале независимости Украины в 1991 году украинский отечественный океанический флот обеспечивал вылов 780 
тыс тонн рыбного сырья, флот Азово-Черноморского бассейна предоставлял 180 тыс тонн, предприятия 
аквакультуры производили 120 тыс тонн товарной рыбной продукции, промысел на каскаде днепровских 
водохранилищ обеспечивал 25 тыс. тонн рыбы. Океанический промысел в 2014 году обеспечил вылов в водах 
Мирового океана в размере 37,2 тыс. тонн рыбной продукции (ниже в 20 раз от 1991 года), из которых большая часть 
не попала к отечественному рынку (следует отметить, что принадлежность океанических судов государству 
Украины вызывает сомнения, поскольку не принадлежат судовладельцам – резидентам Украины). Вылов 
рыбопромыслового флота Азово-Черноморского бассейна Украины в 2014 году составил 23,3 тыс. тонн (ниже в 9 
раз от 1991 года), основой (до 90 %) которого является мелкоселедочная группа, бычок и хамса, которые пользуются 
низким спросом у населения. Однако эти виды являются основной кормовой базой для более ценных видов рыб. 
Такая рыбохозяйственная политика приводит к крайне неэффективному использованию биоресурсов Азово-
Черноморского бассейна. Кроме того, промышленные мощности флота технически не рассчитаны на промысел 
наиболее ценных для потребителей видов рыб: камбала-калкан, кефаль, катран, луфарь и тому подобное. Также 
резко снизились объемы промысла Черноморского бассейна с 37 тыс. тонн до 3,4 тыс. тонн в 2014 году. Это 
обусловлено аннексией Крыма, где расположены основные мощности черноморского рыбопромыслового флота и 
слабой развитостью морских рыбопромысловых мощностей континентальной части Украины (Херсонская, 
Николаевская, Одесская области) и отсутствием предприятий марикультуры. С другой стороны, это предоставляет 
возможность для привлечения инвестиций в развитие бизнеса причерноморских регионов Украины. 

Рыбохозяйственный водный фонд Украины составляет (площадь): внутренние водоемы – 200.000 га 
(пруды, реки и водохранилища); днепровский каскад – 690.000 (шесть крупнейших водохранилищ); лиманы и 
озера – 410.000 га (пресные и соленые); всего – 1.300.000 га (рабочая площадь 1.000.000 га); Черное море – 
5.500.000 га (континентальный шельф); Азовское море – 3.600000 га (внутреннее море двух государств); всего 
моря – 9.100.000 га. Вместе – 10.400.000 га. Предприятия аквакультуры (в Украине в 2014 году произвели 24,4 
тыс тонн товарной рыбной продукции (ниже в 6 раз от 1991 года). Промысел внутренних водоемов 
(Днепровский каскад из 6 водохранилищ 690 тыс. га) по результатам 2014 года равен 8,9 тысяч тонн (ниже в 3 
раза от 1991 года). Основными промышленными видами рыболовства на внутренних водоемах являются 
аборигенные виды: окуневые, карповые, щука, сом. 

Таким образом, помимо разведения рыбы для продовольственных целей, аквакультура искусственных 
водоемов играет важную роль в производстве рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов и Азово-
Черноморского бассейна. Проведенные исследования подтверждают, что решение проблем зарыбления Азово-
Черноморского бассейна невозможно без дальнейшего научно-методологического обоснования направлений 
повышения культуры ведения рыбохозяйственного производства, координации и достаточного уровня 
финансирования с участием государства. Так, основным видом деятельности рибопроизводственных комплексов 
является выращивания мальком различных видов рыб и их вселения во внутренние водоемы (пруды, водохранилища 
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на реках, водоемы-охладители энергетических объектов, озера, лиманы, заливы и прибрежные воды Азовского и 
Черного морей) для дальнейшего выращивания, повышение рыбопродуктивности водных объектов и увеличение 
объемов вылова товарной рыбы. В Украине существует пять государственных учреждений, которые ежегодно 
проводят работы по воспроизводству и выпуску малька различных видов рыб в рыбохозяйственные водные объекты 
Украины: Государственное учреждение «Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый 
рыбовозпроизводительный завод имени академика С. Т. Артющика» (Херсонская область). Проводит зарыбление 
бассейна Черного моря мальком осетровых видов рыб; Государственное учреждение «Рыбоводный завод 
«Лопушно» (Черновицкая область). Проводит зарыбление Днестровского водохранилища мальком форели; 
Государственное учреждение «Крымский рыбопитомник» (Красноперекопский район, АРК). Проводит зарыбление 
водных объектов АРК мальком растительноядных видов рыб и карпа, а также мальком аборигенных видов рыб 
(судак, сом); Государственное учреждение «Новокаховский рыбоводный завод частиковых рыб», Херсонская 
область. Проводит зарыбления низовья реки Днепр и Каховского водохранилища мальком растительноядных видов 
рыб и карпа, а также сеголетки судака и щуки; Государственное учреждение «Херсонский экспериментальный завод 
по разведению молоди частиковых рыб», Херсонская область. Проводит зарыбления низовья реки Днепр 
молодежью растительноядных видов рыб и карпа. 

По государственной программе воспроизводства водных биоресурсов во внутренние водоемы и Азово-
Черноморский бассейн за 2013 год негосударственными предприятиями вселено 6,2 млн.экз. ценных видов рыб, 
из которых в бассейн Азовского моря вселено 3,8 млн. экз. пелингаса, судака и сингили; в бассейн Черного 
моря – 1,6 тыс. экз. камбалы–калкана черноморской; в Днепродзержинское, Каховское, Кременчугское, 
Киевское и Каневское водохранилища вселено 2,4 млн.экз. растительноядных видов рыб и карпа. Кроме 
указанного, государственными рыбопроизводственными комплексами в низовье р. Днепр и водохранилища 
Украины вселено 8,5 млн. экз. аборигенных, растительноядных, осетровых и лососевых (форель) видов рыб, 
что на 35 % больше прошлого года. В целом же за 2013 год за счет всех источников финансирования, в том 
числе специальных кредитованных рыбных хозяйств, вселена 55,5 млн. шт, что на 2,3 % больше прошлого года. 
ГУ «Производственно - экспериментальный Днепровский осетровый рыбовозпроизводительный завод им. 
академика С.Т. Артющика» в низовье р. Днепра вселил 1329,6 тыс. шт. малька осетровых видов рыб, из них 
русского осетра 302,5 тыс. шт., стерляди 1027,1 тыс. шт., что составляет 133 % выполнения годового плана. 

Основным направлением и предметом деятельности Днепровского рыбозавода есть выращивания молоди 
осетровых видов рыб, выпуск ее в Низовья Днепра, Днепро-Бугский лиман и другие водные объекты 
общегосударственного значения для восстановления численности этих видов в промышленных масштабах; 
выращивание племенного рыбопосадочного материала. До 60 – х годов ХХ столетия в ихтиофауне Украины из 
представителей семейства осетровых встречались проходные виды – белуга, русский осетр, севрюга, атлантический 
осетр и шип, а также пресноводный вид – стерлядь. В настоящее время из названных видов относительно 
многочисленными остались только осетр русский и севрюга, поэтому все осетровые занесены в Красную книгу 
Украины. До зарегулирования стока Днепра и образования каскада водохранилищ осетровые ежегодно составляли 
значительную часть общих уловов. Только в низовьях Днепра и Днепровско-Бугском лимане улов колебался по 
годам от 10 до 50 тонн. После постройки каскада днепровских водохранилищ и особенно Каховской ГЭС, большая 
площадь традиционных нерестилищ осетровых стала недоступной, а нерестилища, что сохранились в низовьях реки, 
через изменения гидрологического режима, начали заиливаться и были утрачены, что привело к резкому ухудшению 
условий естественного воспроизводства осетровых. Вслед за ухудшением воспроизводства, а также под влиянием 
интенсивного промысла и нарушения правил рыболовства, стали падать уловы осетровых, что привело к широкому 
осознанию остроты проблемы. Для компенсации рассматриваемых негативных явлений 26 декабря 1984 года был 
введен в действие пока что единственный в Украине государственный «Производственно – экспериментальный 
Днепровский осетровый рыбовозпроизводительный завод имени академика С.Т. Артющика», задачей которого 
является воспроизводство осетровых, имеющих местом нереста р. Днепр, выращивание покатного малька и 
зарыбление ним северо-западной части Черного моря. 

Территория, которую занимает Днепровский рыбзавод расположена на правобережье поймы Днепра, в 6 
км от районного центра с. Белозерка. Ближайшая железнодорожная станция и областной центр г. Херсон 
находится в 32 км. Завод занимает часть Днепровской поймы между уступом коренного берега, Днепром и его 
рукавами Кошевой и Корабелки. С северной стороны к территории примыкает довольно крутой, местами 
обрывистый коренной берег реки, высотой 15 – 18 м, на север от которого расположены пахотные земли, сады, 
виноградники агрофирмы «Белозерский». Общая площадь завода – 106 га, площадь водного зеркала – 68 га (30 
прудов). В современных условиях Днепровский рыбозавод получил особый статус. Так, после занесения 
осетровых видов рыб в Красную книгу Украины (белуга и стерлядь – с 1993 года, русский осетр и севрюга – с 
2009 года) занимается сохранением для будущих поколений исчезающих животных. Вводя новые методы 
ведения производственных процессов, Днепровский осетровый завод достиг весомых результатов в 
выращивании и воспроизводстве аборигенных осетровых видов рыб, имеет высокие показатели, и с каждым 
годом их повышает. За период работы Днепровского рыбозавода с 1984 по 2012 годы в водоемы 
общегосударственного значения выпущено более 52 млн. экз. покатного малька осетровых видов рыб. 

Всего за 2013 год в водоемы общегосударственного значения рыбовоспроизводственными комплексами 
вселено 8461,76 тыс. шт. водных биоресурсов. В течение 2004-2014 гг. объемы бюджетных ассигнований, 
направленных на финансирование деятельности рыбопроизводственных комплексов постепенно возросли с 33,9 
млн грн (включая расходы на регулирование рыболовства) до 116,4 млн грн в год. При этом рост объемов 
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государственной поддержки не способствовал повышению эффективности деятельности 
рыбовоспроизводственных комплексов, вследствие роста цен на материальные ресурсы, электроэнергию, низкий 
уровень конкурентоспособности рыбы и рыбной продукции, отсутствие рекламы. При таких условиях 
государственная поддержка, с одной стороны, должна исходить из возможностей бюджета, с другой – быть 
достаточной для того, чтобы вместе с другим инструментарием государственного регулирования (налоговая, 
ценовая, инвестиционная, внешнеэкономическая политика, формирование кредитного механизма) дать 
возможность отрасли достичь устойчивого развития. В настоящее время возможности государственного бюджета 
не позволяют обеспечить необходимые объемы финансовой поддержки производства качественного 
рыбопосадочного материала и, следовательно, бюджетные средства нельзя рассматривать как основной источник 
для развития рыбовоспроизводственных комплексов. В данном контексте целесообразным является сочетание 
различных форм и методов государственного регулирования, формирование условий привлечения денежных 
средств для их развития, в частности собственный капитал, кредиты, частные инвестиции, за счет чего влиять на 
расширение инвестиционной активности в этой сфере. Именно с этой целью было принято Постановление 
Кабинета Министров Украины от 11.08.2010 № 794 «Об утверждении Порядка использования средств, 
предусмотренных в государственном бюджете для осуществления финансовой поддержки субъектов 
хозяйствования агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов и компенсации 
лизинговых платежей». На основании изложенного выше, необходимо безотлагательно принять ряд мер, которые 
обеспечат выведение нерестово-выростных рыбных хозяйств, рыбопитомников, питомников растительноядных 
рыб, рыбоводных заводов частиковых рыб, осетровых и форелевых заводов на новые инновационные 
перспективы, а именно: создание благоприятных условий в сфере кредитования (пролонгация кредитов, что их 
получили в коммерческих банках отраслевые предприятия, предоставление новых кредитов под залог продукции 
аквакультуры как специфического биологического актива), налоговой и таможенной политики, увеличения 
расходов на финансирование бюджетных программ, финансирование за счет средств государственного бюджета, 
выделенных на нужды предприятий и организаций, занимающихся изучением, охраной и воспроизведением 
рыбных запасов, научно-исследовательских организаций, выполняющих тематические работы, имеющие 
общегосударственное значение требуют неотложной государственной поддержки, осуществления финансовой 
поддержки предприятий отрасли через механизм удешевления кредитов бюджетной, животноводческой дотации; 
удешевление приобретения техники; возобновление финансирования по бюджетным программам с частичной 
компенсацией стоимости сложной рыбохозяйственной техники отечественного производства; удешевление 
стоимости страховых премий; выделение дополнительных средств на поддержку фермерских хозяйств, которые 
работают в условиях аквакультуры. С целью создания благоприятных условий для развития рыбохозяйственной 
отрасли государства совершенствовалась законодательная и нормативно-правовая работа, в частности, принят 
Закон Украины «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов» от 08.07.2011 
№ 3677-VI, который способствовует эффективному регулированию рыбного хозяйства и позволяет 
рыбовоспроизводственным комплексам, реализовать свои права и обязанности в рыбохозяйственной 
деятельности. Основными приоритетными направлениями реформирования рыбохозяйственной отрасли является 
повышение эффективности использования внутренних водоемов, модернизация и строительство новых заводов. 
Распоряжением Кабинета Министров Украины в октябре 2011 года была одобрена Концепция развития рыбного 
хозяйства на 2012-2016 годы. На ее основе принято Государственную целевую экономическую программу 
развития рыбного хозяйства на 2012-2016 годы, которая дала новый толчок развитию отрасли, обусловила ее 
положительные сдвиги и будет способствовать дальнейшей стабилизации и наращиванию производства 
отечественной конкурентоспособной рыбной продукции. В то же время улучшение ситуации возможно лишь с 
помощью специально созданной системы массового производства малька ценных видов рыб путем строительства 
современных рыбовоспроизводственных комплексов, в частности в Запорожской области государственного 
рыбопитомника камбаловых рыб общей мощностью 2 млн шт. молодые и стоимостью 10 млн грн; Донецкой и 
Киевской областях государственных рыбопитомников с технологией замкнутого водоснабжения общей 
мощностью малька 2-3 млн шт. каждый и стоимостью 70 млн грн; районе верхней части Днестровского 
водохранилища государственного рыбопитомника для содержания коллекционного ремонтно-маточного 
поголовья и получения посадочного материала особо ценных видов рыб общей мощностью 0,5 млн шт., 
стоимостью 9 млн грн; в Черкасской области (с. Худяки Черкасского района) государственного рыбопитомника 
частиковых видов рыб общей мощностью 10 млн шт. молодые стоимостью 10 млн грн; проведение ремонта, 
реконструкции, капитальное строительство объектов в существующих государственных рыбопитомника для 
воспроизводства природных популяций в рыбохозяйственных водных объектах на сумму приблизительно 60 млн 
грн. Таким образом, совершенствование государственного регулирования развития рыбовоспроизводственных 
комплексов будет способствовать созданию условий для обеспечения развития рыбного хозяйства и его 
составляющей аквакультуры, росту конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, что позволит 
удовлетворить потребности населения Украины в рыбе и рыбной продукции в соответствии с научно 
обоснованными нормами потребления населением. Развитие рыбовоспроизводственных комплексов будет 
способствовать обеспечению продовольственной и экономической безопасности государства, созданию 
высокотехнологичной конкурентоспособной качественной и экологически чистой рыбной продукции и 
увеличению экспортного потенциала государства с эффективным использованием отечественных и мировых 
научно-технических достижений в условиях глобальных трансформационных процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС СРЕДЫ В ГРУЗИИ 

 

 Наиболее важной составляющей экономических реформ в Грузии после “революции роз” 2003 года 
являются предоставление широкой свободы национальному бизнесу (максимально сократив 
госрегулирование) и иностранным инвесторам, чтобы оживить экономическую жизнь страны. В 2005 
г. был принят новый налоговый кодекс – это позволило сократить количество налогов, тарифные 
ставки экспорт-импорта. В 2005 г. количество лицензий, выдаваемых чиновниками, и 
разрешительных процедур, контролируемых ими, сократилось с 909 до 145, число контролирующих 
ведомств – с 40 до 20, число их сотрудников – с 2,2 тыс. до 630 человек. Значительно сократился 
контроль в сфере экономической деятельности: отменилось большинство ГОСТов и контрольных 
процедур в торговле, производстве и строительстве. В частности, из 25 действовавших в 
строительной отрасли контрольных процедур были упразднены 16, отменены также 6 из 8 видов 
лицензий на внешнеэкономическую деятельность. Прямо или косвенно эти меры позволили привлечь 
значительные объемы иностранного финансирования. 
 Был принят т.н. Акт экономической свободы, который определил основные принципы либеральной 
экономики и основные ограничения, переступать которые государство не имеет права. Так, по этому 
документу государственные расходы ограничиваются 30% ВВП, запрещается увеличение общего 
числа лицензий, а также создание новых регулирующих органов, введение новых налогов 
допускается только путем всенародного референдума, отменяется ценовой контроль любого рода, 
государство отказывается от владения банками и другими финансовыми посредническими 
институтами, снимаются ограничения конвертируемости лари, запрещаются любые ограничения на 
движения капитала и т.д.  
 Проводимая в Грузии экономическая реформа несомненно сыграла позитивную роль в развитии 
бизнеса, в ходе которой:  
 - сначала сократился (в 2006г.), а затем полностью упразднился (в 2007 г.) уставный капитал; 
 - был принят закон “О свободной и конкурентной торговле”, который позволяет предотвратить 
передачу государством монопольного права частной или государственной компании; 
 - сократилось количество налогов с 22 до 6; Согласно налоговому кодексу на сегодня действуют 6 
налогов: подоходный, на прибыль, НДС, таможенный, акциз и налог на имущество; 
 - 20%-ный социальный и 12%-ный подоходные налоги были обьединены в единий 15-ный 
подоходный налог. 
 - была упрощена регистрация предприятий, сокращена число контролирующих органов и проверок, 
значительное уменьшилась количество лицензируемых видов деятельности, упрощена выдача 
лицензии; 
 - количество тарифов на импорт отменили на 90% видов продукции: действует только 3 вида тарифа 
вместо существующиx ранее 16, сняты квоты на импорт-экспорт и др.  
 Также, Грузия добилась значительных успехов в искоренении системной коррупции и преступности 
и привлечении иностранных инвестиций. В результате либерализации бизнес-среды уже в 2006 году 
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объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил $1,2 млрд, тогда как в 2004-2005 годах 
эта цифра составляла $450 млн. В 2007 году объем прямых иностранных инвестиций увеличился 
почти вдвое и составил $2 млрд. Дальнейший рост прямых инвестиций в Грузию был остановлен 
российско-грузинской войной 2008 года и всемирным экономическим кризисом.  
 В 2010 году Всемирный банк объявил Грузию мировым лидером по темпам улучшения делового 
климата: в индексе качества инвестиционного климата Всемирного банка Грузия заняла 11-е место. 
Согласно исследованию Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) «Doing 
Business 2012», среди изученных 183 стран мира, в результате реформ, осуществленных в области 
регистрации недвижимого имущества, Грузия – первая страна с развивающейся экономикой, заняла 
первое место. В частности, регистрация собственности в 2005 году занимала 8 процедур и 39 дней, в 
2012 году - 1 процедура, 2 дня; Открытие бизнеса - соответственно в 2005 году 9 процедур, 25 дней, а 
в 2012 году - 2 процедуры, 2 дня; простота выхода на рынок, администрирование границы, 
транспортная и коммуникационная инфраструктура, бизнес среда согласно «Doing Business 2012» - 
37 место; А совокупный рейтинг Doing Business - до начала реформ Грузия занимала в общем зачете 
112 место в мире, сегодня она на 16 месте.  
 В 2013 году Грузия вошла в первую десятку международного рейтинга Doing Business. Государство, 
начиная с 2005 года, осуществила 35 реформ как с точки зрения усовершенствования 
институциональной, так и регулирующей среды, и улучшила свои позиции во всех показателях, 
которые оцениваются по рейтингу DoingBusiness.  
 Практика показывает, что в нашей стране начать бизнес очень легко, однако сохранить его и тем 
более развить гораздо труднее в связи с тем, что в стране очень высокая процентная ставка на 
банковский кредит – 14-18%. Указанное создает проблемы для существования местного малого и 
среднего бизнеса. Согласно официальной статистике, более 60% показателей, как оборота, так и 
количества занятых в экономике Грузии, приходятся на крупные предприятия, несмотря на то, что 
доля крупных предприятий в регистрированных субъектах составляет всего 7%. Согласно той же 
статистике в 2013 году: 

- Доля малого бизнеса в общем объеме произведенного ВВП – до 10%-ов (в развитых странах 
50-70%); 

- В полном обороте бизнеса Грузии малый бизнес занимает 8,5%, средний бизнес – 9,8%, 
крупный бизнес – 81,7%;  

- Занятость: малый бизнес 25,1%, средний бизнес – 17,7%, крупный бизнес – 57,2%  
- Зарплата: малый бизнес - 213,8 долл., средний бизнес - 325 долл., крупный бизнес – 557,4 

долл.;  
- Доля выпущенной продукции: малый бизнес - 9,6%, средний бизнес – 9,6%, крупный бизнес – 

80,8%.  
 А как известно, развитие малого и среднего бизнеса является важнейшим фактором экономического 
успеха и социальной стабильности страны.  
Почти во всех сферах бизнеса в Грузии существуют скрытые монополии и олигополии. 
Существование монополий на рынке вызывает укрупнение бизнесов, что само по себе подразумевает 
все большее сокращение доли мелкого и среднего бизнеса в экономике. В то же время было 
зафиксировано множество фактов нарушения прав собственности; вследствие упразднения 
антимонопольного законодательства и соответствующей службы экономика стала сильно 
монополизированной, а на фоне исчезновения массовой коррупции, процветала элитарная коррупция. 
Все это негативно сказалось на социально-экономическом положении населения.  
 Международные организации, в том числе Международная финансовая корпорация (IFC) и 
Агентство международного развития США (USAID), в рамках осуществленных в Грузии проектов 
исследовали бизнес-среду мелких и средних предприятий. Предприниматели основной проблемой 
назвали частое изменение законодательства. Примерно 70% мелких и средних предприятий Грузии 
заявили, что главной проблемой было привлечение инвестиций для ведения бизнеса. 77% 
осуществивших капитальные инвестиции, отметили, что они смогли это с помощью мобилизации 
средств из прибыли и собственных сбережений. Высокие закладные требования и процентные ставки 
были названы основной проблемой, из-за которой предприятия не пользуются банковскими займами.  
 Согласно результатам исследования Международной финансовой корпорации (IFC), 
представленным общественности в апреле 2012 года, 75% грузинских предпринимателей считают, 
что бизнес-среда в стране более или менее привлекательна. В опросе участвовало более 1 000 
предпринимателей. По итогам 2011 года, в крупных предприятиях был лучший показатель роста, чем 
в мелких, больше половины опрошенных в 2011 году крупных предприятий расширились. В 43% 



 33 

опрошенных мелких предприятий, место имела тенденция сокращения. Среди проблем, с которыми 
сталкиваются предприниматели, отмечаются доступность финансов, штрафы, высокие налоговые 
ставки и коммунальные траты.  
 В октябре 2012 года в результате проведенных парламентских выборов, к власти пришла 
оппозиционно настроенная партия и в силу политической несовместимости бывшего и нового 
правительства, в стране сформировалось двоевластие, что оказало негативное влияние на 
экономическое развитие. В частности, замедлился экономический рост, падает предпринимательская 
активность. Новое правительство внесло существенные изменения в текущие экономические 
реформы; Вместе с тем одной из главных целей экономической политики грузинского правительства 
- содействие развитию частного предпринимательства, создание благоприятного делового климата. 
Cамыми важными новшествами в сфере бизнеса являются: Создание Агентства по развитию 
предпринимательства, создание Фонда соинвестирования для осуществления инвестиций в 
коммерчески привлекательные проекты. Следует заметить, что в 1998 году был принят закон о 
поддержке и развитии малого и среднего бизнеса, но в 2006 году он был упразднен, что создало 
большие финансовые проблемы сектору. Целью системы государственной поддержки 
предпринимательства является разрешение проблем, которые мешают возникновению и 
дальнейшему развитию предпринимательства, а именно: отсутствие стартового капитала; постоянные 
изменения в законодательной базе, регулирующей деятельность частного сектора экономики; 
отсутствие возможности получить льготные долгосрочные кредиты и инвестиции для реализации 
перспективных проектов; одинаковое налогообложение как мелких, так и крупных компаний; 
высокая арендная плата помещений; ограниченные возможности получения лизинговых услуг; 
нехватка квалифицированных специалистов; сложность проведения рекламной компании.  
Правительство Грузии провозгласила, что малый и средний бизнес будут приоритетами в 
экономической политике правительства и всячески намерена стимулировать малый и средний бизнес. 
Но пока что вряд ли приходится говорить о каких-либо существенных изменениях в бизнес среде, об 
оздоровлении делового климата в стране. Как известно, предпринимательство является важным 
экономическим сектором, которое решает ряд социально-экономических проблем: проблему 
занятости населения, создания новых предприятий, новых рабочих мест, привлечения прогрессивных 
технологий, инвестиций и др. Разумная государственная политика, направленная на развитие и 
поддержку предпринимательства, разработка и реализация специальной программы по улучшению 
предпринимательской среды, в частности, улучшение условий для начала бизнеса, создание лучших 
условий для получения кредитов, защиты инвесторов, выполнения контрактов и прекращения 
бизнеса - должна являться одним из приоритетных направлений функционирования государства.  

Для правительства Грузии задачей первостепенного значения является задействование всех 
потенциальных возможностей, предоставляемых экономической интеграцией с ЕС. Экономическая 
политика правительства Грузии должна быть направлена на стимулирование развития производства с 
учетом европейского опыта антимонопольного регулирования, защиты прав потребителей и 
трудовых отношений. 
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აბსტრაქტი. საქართველოში უკანასკნელ წლებში ჩატარებულმა რეფორმებმა, რომლის ძირითადი მიზანი 
იყო ქვეყანაში საქმიანი კლიმატის გაუმჯობესება, დადებითი შედეგები გამოავლინა, რაზედაც უამრავი 
საზღვარგარეთული გამოკვლევა და შეფასება მეტყველებს. სტატიაში განხილულია საქართველოში 
ბიზნეს გარემოს თავისებურებები, გამოვლენილია ის ფაქტორები, რომლებიც აფერხებენ ცივილიზებული 
ბიზნესის ხელსაყრელი პირობების ფორმირებას. 

 

 

თეიმურაზ ბაბუნაშვილი 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი,  

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი 

 

დივერსიფიკაციის და ინტეგრაციის როლი სტრატეგიული 

 მართვის პროცესებში 

 

ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა, რომელიც დაკავშირებულია მსოფლიოში 

მიმდინარე ფინანსურ კრიზისთან და მსოფლიო ვალუტის დევალვაციასთან ეს პროცესი საკმაოდ 

მკაცრად აისახა კომპანიებისა და ფირმების ბიზნესსაქმიანობაზე რამაც შექმნა ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუარესება. საერთაშორისო ექსპერტების აზრით ბიზნესში მონაწილე სუბიექტების 

მარცხი რამდენჯერმე გაიზარდა. ამიტომ ... უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ბიზნესის სწორად 

წარმართვის, მისი დაგეგმვისა და ბაზრის სეგმენტის შესწავლის პირობებს, იმ მძიმე კონკურენციულ 

პირობებში, რომელშიც ბიზნესში მონაწილე სუბიექტები თითქმის ყველა სფეროში დიდ სიძნელეებს 

აწყდებიან, ამიტომ, ნამდვილად გასათვალისწინებელია ექსპერტების მიერ გამოთქმული გაანგარიშებები. 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, როგორც ავღნიშნეთ დღეისათვის, როგორც თეორიულ, ასევე 

პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყოფენ დივერსიფიკაციის ორ მეთოდს: კავშირიანსა და უკუკავშირიანს. 

თავის მხრივ, კავშირიანი შეიძლება იყოს ვერტიკალური და ფორიზონტალური. ვერტიკალური 

ინტეგრაცია არის იმ ფირმებზე კონტროლის შეძენის ან მიღების პროცესი, რომელიც შედის პროდუქციის 

გამოშვების ტექნოლოგიურ ციკლში მის სხვადასხვა ეტაპზე, სამრეწველო პროცესის დასრულებამდე ან 

დასრულების შემდეგ. ვერტიკალური ინტეგრაციის არსი ვლინდება კომპანიის ფარგლებში ფირმის 

პროცესისათვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების შექმნით, მათი ბაზარზე ან სხვა კომპანიებში 

შეძენის ნაცვლად. 

მოცემული სტრატეგია გამართლებულია წარმოების მნიშვნელოვან რგოლებსა და პროდუქციის 

გასაღებაზე კონტროლის ხარჯზე კომპანიის რენტაბელობის ამაღლების შემთხვევაში. 

ვერტიკალური ინტეგრაციის რეალიზება ხდება ორ ძირითადი ფორმით: წინ (პირდაპირი) და უკან 

(უკუქცევადი). უკუქცევადი ინტეგრაციის შემთხვევაში კომპანია იძენს ან ამყარებს კონტროლს 

ნედლეულის წყაროებზე, ანუ იერთებს მიმწოდებლის მიერ ადრე შესრულებულ ფუნქციებს. ასეთი 

ინტეგრაციის მოტივად შეიძლება იქცეს ძირითადი წარმოებისათვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული 

ნედლეულის წყაროს დაცვა, ან ახალ ტექნოლოგიაში შეღწევადობა. 

უკუქცევადი ინტეგრაციის სტრატეგიის არჩევის მიზეზს, ხშირად, წარმოადგენს ნედლეულისა და მზა 

პროდუქციის ფასების დონეებში არსებითი განნსხვავება. ნედლეულზე კონტროლი მიმართულია მის გა-

იაფებასა და ნედლეულის წყაროებისადმი გარანტირებული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე. ასეთი 

კონტროლი, დაბალი დანახარჯების საფუძველზე, წარმოადგენს კონკურენციული უპირატესობის წყაროს. 

მიუხედავად იმისა, რომ უკუქცევადი ინტეგრაცია ჩვეულებრივ უფრო მომგებიანია, ვიდრე 

პირდაპირი, მას შეუძლია შეამციროს საწარმოს სტრატეგიული მოქნილობა, რამდენადაც იგი 

დაკავშირებულია ძვირადღირებული აქტივების შეძენასთან, რაც ძნელია მთლიანად გაიყიდოს, და რაც 

ქმნის მაღალ ბარიერს დარგიდან გასვლისთანავე. 

პირდაპირი ინტეგრაციის დროს ხდება სერვისული, ტრანსპორტის სამსახურის, გასაღების არხების 

და ა.შ. შეძენა. კომპანია იერთებს ადრე დისტრიბუტორების მიერ შესრულებულ ფუნქციებს. პირდაპირი 

ინტეგრაციის მიზანი შეიძლება იყოს პროდუქციის რეალიზაციისადმი კონტროლის უზრუნველყოფა, 

თავის მომხმარებელთან ახლოს ყოფნის სურვილი. 
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ეს სტრატეგია მისაღებია იმ კომპანიებისათვის, რომელთაც ძლიერი კონკურენტუნარიანი პოზიცია 

გააჩნიათ და ბაზარზე წარმოდგენილნი არიან დარგის საკმაო წილით. 

ვერტიკალური ინტეგრაცია ტიპიურია მეტალურგიაში, ქიმიურ და მსუბუქ მრეწველობაში. 

განსაკუთრებით იგი ფართოდ არის განვითარებული ნავთობის დამუშავების სფეროში, სადაც 

თავმოყრილია რამოდენიმე ვერტიკალურ-ინტეგრირებული ნავთობის კომპანია, რომლებსაც ხელთ 

უპყრიათ ყველა სადავე. დაწყებული ნავთობის მოპოვებიდან, მისი გადამუშავებისა და 

ნავთობპროდუქტების გასაღებით დამთავრებული (გეოლოგიური დაკვირვებიდან ავტოგასამართ 

სადგურებამდე), მაგალითად: ლუკოილი, რომპეტროლი, გალფი. 

ჰორიზონტალური ინტეგრაცია - ეს არის ერთ სფეროში დასაქმებული და 

ურთიერთკონკურენტული ფირმების და კომპანიების გაერთიანების პროცესი. მისი მიზანია დარგში 

კომპანიის პოზიციის გაძლიერება კონკურენტების შთანთქმით ან მათზე კონტროლის დაწესებით. 

ხშირად, ჰორიზონტალური ინტეგრაციის ერთ-ერთი მიზეზია ბაზრების გეოგრაფიული გაფართოება; 

ერთიანდებიან კომპანიები, რომლებიც ერთი და იგივე პროდუქციას უშვებენ, მაგრამ სხადასხვა 

რეგიონში მუშაობენ და მათ გააჩნიათ აგრეთვე, „შვილობილი“ კომპანიები. 

ჰორიზონტალური ინტეგრაციის სტრატეგია დამახასიათებელია ნავთობის მრეწველობის, შავი 

მატალურგიის, მანქანათმშენებლობის დარგებისათვის: აქ, აქტიურად ვითარდებიან ერთობლივ 

ფირმებში უცხოურ კომპანიებთან ერთად. ჩვენთანაც იყო მცდელობები ქუთაისის ავტოქარხნის ბაზაზე 

ფრანგული კომპანია „რენო“-ს შემოსვლაზე, რომლებმაც ბოლო მომენტში უარი განაცხადეს. რუსთავის 

მეტალურგიულ კომბინატში, რომლის ტერიტორიაზეც რამოდენიმე სხვადასხვა მეტალურგიული 

კომპანიებია განთავსებული (ისრაელის, ინდოეთის) აქტიურად მუშაობენ. ასევე ხორციელდება სხვა 

ფირმებში დასავლური ინვესტიციების მოზიდვისა და მათი ამოქმედების პროცესები, მაგრამ ამ სხვა 

ფირმებში ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი მისი სრული სიმძლავრით ამოქმედებისათვის. 

უკუკავშირიანი დივერსიფიკაცია - ეს არის ისეთი საქმიანობა, რომელსაც არა აქვს პირდაპირი, 

უშუალო კავშირი ძირითად საქმიანობასთან. უკუკავშირიანი დივერსიფიკაცია ამართლებს შემდეგ 

შემთხვევებში: როდესაც ინტეგრაციის შესაძლებლობები შეზღუდულია ან არ არსებობს; როცა კონკუ-

რენტების პოზიცია ძლიერია; როდესაც პროდუქციის ბაზარი დაცემის სტადიაშია; დივერსიფიკაციის 

ძირითადი მნიშვნელოვანი მოტივებია მზარდ ან მოგების მაღალი ნორმის დარგებში დამაგრება, რისკის 

განაწილება ან შემცირება, მართვის გამოცდილების გამოყენება, საგადასახადო შეღავათების გავრცელება. 

უკუკავშირიანი დივერსიფიკაციის დროს შეიძლება არ არსებობდეს საერთო ბაზრები, 

მატერიალური რესურსები, ტექნოლოგიები. ეს არის უფრო კაპიტალის დივერსიფიკაცია და არა 

წარმოება, ე.წ. კონგლომერატული დივერსიფიკაცია. 

კომგლომერატული შერწყმიდან სარგებლობა შეიძლება მიღწეულ იქნეს აქტივების გაცვლის ან 

გაყოფის ხარჯზე, საქმიანობის სფეროების დაყოფით, ფულადი ნაკადებისა და საინვესტიციო 

რესურსების მართვის ოპტიმიზაციით. 

ყოველივე ზემოღაღნიშნულთან ერთად, დღეისათვის ყველაზე გავრცელებულია ფირმების შერწყ-

მის პროცესი, რასაც ძირითადად მიმართავენ მაღალეფექტური ფირმები (კომპანიებიც კი). შერწყმის თანა-

მედროვე ეტაპზე დიდ ზემოქმედებას ახდენს მსოფლიო ეკონომიკის პროგრესირებადი გლობალიზაცია. 

უკანასკნელ ხანებში ევროპაში ძლიერდება გაზისა და ელექტროენერგიის მწარმოებელთა შერწყმის 

ტენდეცია. უდიდესი ენერგეტიკული კომპანიები მომხმარებლებს სთავაზობენ სხვადასხვა მომსახურებას 

- ენერგო სიმძლავრეებს - უპირველეს ყოვლისა, გაზსა და ელექტროენერგიას - ერთი ხელიდან (რუსეთის 

ფაქტორი ევროპასთან მიმართებაში). ეს დიდად არის დაკავშირებული იმის მცდელობასთან, რომ გაზზე 

მომუშავე ელექტროსადგურებში თბოძალოვანი დანადგარების გამოყენებით მოახდინოს 

ელექტროენერგიის გამომუშავების ხარჯების ოპტიმიზაცია. 

კერძოდ, გერმანიაში, სადაც მიღებულია გადაწყვეტილება ატომური ენერგიის გამოყენების 

უარყოფაზე, ელექტროსადგურები გაზის თბოციკლით უდიდეს როლს შეასრულებენ ელექტროენერგიის 

გამომუშავებაში. 

თანამედროვე პირობებში შერწყმის ინტერესთა სფეროდ იქცა ახალი დარგები, რომლებიც 

ურთიერთდაკავშირებულია პროგრესული ტექნოლოგიის საფუძველზე, რთული ტექნიკის გამოყენებით, 

მეცნიერებატევადი პროდუქციის წარმოებასთან. 

ფირმის საქმიანობის მასშტაბის დადებითი ეფექტი გამოკვეთილია ჰორიზონტალური შერწყმის 

დროს. კონგლომერატების წარმოქმნისას შეიძლება მიღწეულ იქნეს ეკონომია ადმინისტრაციული 

ხარჯების შემცირებით, საკმაოდ დიდი მმართველობითი აპარატის შენახვისათვის, ძირითადი 

ფუნქციების განაწილების ხარჯზე, რიგი სამსახურის ცენტრალიზაციით, როგორიცაა: ფინანსური 

კონტროლი, საქმის წარმოება, სტრატეგიული მართვა. ძალზე მნიშვნელოვანია ბაზარზე მონაწილეობის 
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ფაქტორი, რომელიც საწარმოს აიძულებს მთელ მსოფლიოში დაამყაროს კავშირები. საერთოდ ცნობილია, 

რომ ძლიერი კომპანიების აღიარება მის მფლობელებს სარეკლამო უპირატესობას ანიჭებს.  

შერწყმა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მიზანმიმართულად იმ შემთხვევაში, როცა თითოეულ 

ფირმას აქვს ის, რაც სჭირდება მეორე ფირმას და იღებს ამ რესურსებს იაფად ვიდრე ის შეძლებდა მის 

დამოუკიდებლად შექმნას. ხშირ შემთხვევაში, შთანთქმის ობიექტებად იქცევა მცირე საწარმოები, 

რამდენადაც მათ შეუძლიათ მსხვილი ფირმების საქმიანობისათვის შემოიტანონ ისეთი კომპონენტები, 

რომლის დეფიციტსაც ისინი განიცდიან. 

პირველ რიგში, ჰორიზონტალური ტიპის შერწყმა ფირმას საშუალებას აძლევს მიაღწიოს ან 

გააძლიეროს მონოპოლიური მდგომარეობა და შეამციროს ფასობრივი კონკურენცია. მკაცრი 

კონკურენციის პირობებში, ზოგიერთ შემთხვევაში, უფრო მომგებიანია გამოსყიდვა და კონკურენტების 

შემდგომი „ლიკვიდაცია“, ვიდრე ფასების გათავისუფლება საშუალო დანახარჯების ქვემოთ. ამასთანავე, 

გასათვალისწინებელია, რომ გარიგება - აშკარა ჩანაფიქრით ფასების აწევაზე, შეზღუდულია 

ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობით.  

ზოგიერთი კომპანია „იჩაგრება“ არაკომპეტენტური ხელმძღვანელობით, ან ჰყავს არაეფექტიანი 

მართვის აპარატი, რის შედეგადაც ისინი იღებენ საკმაოდ დაბალ მოგებას, ვიდრე მათ შეეძლოთ მიეღოთ. 

ბევრ შემთხვევაში „მართვის ეფექტიანობის ამაღლება“ შეიძლება ნიშნავდეს საქმიანობის 

რეორგანიზაციას ან პერსონალის აუცილებელ შემცირებას. თუმცა, კომპანიას შეუძლია თვითონ 

შეცვალოს თავისი მართვის აპარატი, (როგორც ეს მოხდა „ფორდის“ კომპანიაში, დირექტორთა საბჭომ 

შეცვალა ფორდის შვილიშვილი გენერალური დირექტორობიდან, ვინაიდან, იგი ვერ უძღვებოდა საქმეს 

და კომპანია თითქმის მიიყვანა გაკოტრებამდე) პრაქტიკულად, ამისთვის აუცილებელი შეიძლება 

აღმოჩნდეს რესტრუქტურიზაცია. 

კომპანიები, არც თუ მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლებით და დაბალი ბრუნვით, შთანთქმის „მზა 

პრეცედენტია“, მაგრამ, იმისათვის, რომ კომპანია იქცეს მიმზიდველ ობიექტად ინვესტირებისათვის, 

კომპანიას უნდა გააჩნდეს მართვის ხარისხის ამაღლების ხარჯზე შემოსავლის გადიდების საკმაო 

პოტენციალი. 

ბევრ შემთხვევაში შერწყმის მოტივად ითვლება შემოსავლების დაწევის შესაძლებლობა და 

გადასახადების შეღავათების მიღება. მაღალი საგადასახადო დატვირთვის მქონე მაღალშემოსავლიან 

კომპანიას შეუძლია შეიძინოს კომპანია არსებითი საგადასახადო შეღავათებით, რაც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს კომპანიათა გაერთიანების შემდეგ. კომპანიის საბაზრო ღირებულება დაფუძნებულია 

მის მიერ შემოსავლების მიღების შესაძლებლობაზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც კომპანიის ქონების 

საბაზრო ფასი გაცილებით ნაკლებია მისი აქტივების შეცვლის ღირებულებასთან შედარებით, უმჯობესია 

ამ კომპანიის ყიდვა, ვიდრე ახლის შექმნა. ასევე, კომპანიის შეძენის მოტივად შეიძლება დადგეს 

შესაძლებლობა „იყიდო იაფად და გაყიდო ძვირად“, რომელიც წამოიჭრება იმ შემთხვევაში, როცა 

კომპანიას სალიკვიდაციო ფასი მაღალია მის წინანდელ საბაზრო ღირებულებაზე, შემდგომში კომპანია 

შეიძლება გაყიდულ იქნეს როგორც მთლიანად ასევე ნაწილნაწილ საგრძნობი შემოსავლის მიღებით. 

დივერსიფიკაცია ბიზნესის სხვა სფეროებს ეხება შემოსავლების ნაკადის სტაბილიზაციისა და 

რისკის შემცირებაში. შერწყმის კიდევ ერთ მოტივად შეიძლება ჩაითვალოს დროებით თავისუფალი 

რესურსების გამოჩენა. 

პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ ზოგჯერ გადაწყვეტილება შერწყმისა და შთანთქმის შესახებ, ეფუძვნება 

არა ეკონომიკურ მიზანშეწონილობას, არამედ იმ მმართველობის პირად მოტივებსა და ამბიციებს, 

რომლებიც იღწვიან თავიანთი ძალაუფლების საზღვრების გაფართოებისა და ხელფასის დონის 

ამაღლებისათვის, რაც გარკვეულწილად დამოკიდებულია ორგანიზაციის სიდიდეზე. ასეთივე 

გარიგებებმა შეიძლება მიიყვანოს ხელმძღვანელი თვითდარწმუნებამდე, რომ მისი წინასწარი განჭვრეტა 

სწორია. ასეთი კატეგორიები შედის „აზარტულ ნადირობაში“, როცა ნადავლი უნდა მოიპოვოს ნებისმიერ 

ფასად. 

საინტერესოა ფრანგი სპეციალისტის ს.დეჟუს ანალიზი ფირმის შერწყმისა და შთანთქმის 

ეფექტიანობის შესახებ, დარგის სასიცოცხლო ციკლიდან გამომდინარე. ეს გვაძლევს საშუალებას 

გამოვავლინოთ, ერთი მხრივ - მის შედეგებზე მოქმედი ფაქტორები. შერწყმისა და შთანთქმის შედეგები 

დამოკიდებულია როგორც ოპერაციის ტიპზე, აგრეთვე, საწარმოს შეძენის მომენტში დარგის 

სასიცოცხლო ციკლზე. 

სოციოლოგიური გამოკვლევების თანახმად, საკმაოდ მაღალია ჰორიზონტალური ინტეგრაციის 

წარმატების ალბათობა, თუ გარიგების ორივე მონაწილე ეკუთვნის დარგს, რომელიც იმყოფება 

განვითარებისა და აღზევების ფაზაში. ამ დროს შეიმჩნევა მწარმოებლობის მნიშვნელოვანი ზრდა მათი 

ეკონომიისა და გაერთიანებული ფირმების საბაზრო პოზიციების ხარჯზე.  
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ხშირად, რაც შორს „მიდის“ კომპანია თავისი ძირითადი საქმიანობიდან, მით მაღალია ალბათობა 

იმისა, რომ დივერსიფიკაცია მიიყვანს მას საქმიანობის მაჩვენებლების გაუარესებამდე. 

ამრიგად, შერწყმისა და შთანთქმის მოტივები და მიზანია: მასშტაბების გაზრდა, ახალი 

ტექნოლოგიების მიღება, კონკურენციის შემცირება (მონოპოლის მოტივი), დანახარჯების ეკონომია, 

გადასახადების შემცირება, ინფორმაციული ეფექტის მიღება, მართვის სისტემის სრულყოფა, 

მენეჯერების პირადი მოტივები, ინვესტიციების დაბანდების შესაძლებლობა და სხვ. რაც შეეხება 

შერწყმისა და შთანთქმის ორგანიზაციულ სტრატეგიას, გამომდინარე დარგის სასიცოცხლო 

ინტერესებიდან, აქ ხაზი უნდა გაესვას სასიცოცხლო ციკლის ზრდას, მომწიფებისა და დაქვეითების 

ფაზებს. სამივე ფაზას ახასიათებს მისთვის სპეციფიკური შერწყმისა და შთანთქმის მოტივები და 

მიზნები, აგრეთვე ორგანიზაციული სტრატეგია. კერძოდ, ზრდის ფაზაში შერწყმისა და შთანთქმის 

მოტივებსა და მიზნებს წარმოადგენს საგარეო ექსპანსია, ზრდის მაღალი ტემპების მიღწევა, საბაზრო 

პოზიციების გაძლიერება, ბაზრის კონტროლის გაზრდა, გასაღების ბაზრებით უზრუნველყოფა. ამ ფაზის 

ორგანიზაციულ სტრატეგიას შეადგენს იმავე ბაზარზე მოქმედი ფირმების შეძენა ძირითადად 

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ინტეგრაციის ფარგლებში. 

ფინალურ ფაზაში შერწყმისა და შთანთქმის მოტივებად წარმოგვიდგება: მისწრაფება, 

შენარჩუნებულ იქნეს წარმოებისა და მოგების ზრდის ტემპები, ბაზარზე პოზიციის გაძლიერება, 

მასშტაბის ეკონომია, კონცენტრაცია ზედმეტი სიმძლავრეების შემცირების მიზნით, პროდუქციის 

გავრცელების უზრუნველყოფა, ფინანსურ უპირატესობათა ძიება, კონტროლისა და კოორდინაციის 

ხარჯების შემცირება, ძირითად საქმიანობასთან ახლოს მდგომი პერიფერიული საქმიანობის 

პერსპექტიულ და გაფართოებად სახეობებში შესვლა და სხვა. ამ ფაზის ორგანიზაციულ სტრატეგიას 

შეადგენს გარეგანი ზრდის პოლიტიკა ჰორიზონტალური, ვერტიკალური, კონცენტრაციული და 

კონგლომერატური ინტეგრაციის ფორმით. 

დაცემის ფაზის მოტივებია: საქმიანობის საბაზისო სფეროში აქტიურობის გაძლიერება, მასშტაბის 

ეკონომია, პოზიციების გამაგრება ეროვნულ და საერთაშორისო ბაზარზე, ფირმის საქმიანობისა 

პერეორიენტაცია და დივერსიფიკაცია, საქმიანობის დივერსიფიკაცია განვითარებად დარგებში და სხვა. 

აღნიშნული ფაზის ორგანიზაციულ სტრატეგიას განეკუთვნება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 

ინტეგრაცია, კონცენტრაციული ინტეგრაცია და კონგლომერატული ინტეგრაცია. 

საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმები, რაც უპირველეს ყოვლისა გამოიხატება 

საგადასახადო პოლიტიკის ლიბერალიზაციაში, საინვესტიციო გარემოს შექმნაში და ბიზნესში მოღვაწე 

ყველა სუბიექტისათვის მისაღები პირობების დაკმაყოფილებაში, სასურველია, რომ როგორც 

ადგილობრივი ფირმები და კომპანიები, რომლებიც უნდა აკმაყოფილებდნენ ქვეყანაში მოქმედ 

საკანონმდებლო მოთხოვნებს, ასეთივე მოთხოვნები განხორციელდეს შემოსულ ინვესტორებზე, 

რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არ ასრულებენ მათ მიერ აღებული ვალდებულებების პირობებს 

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. ინვესტიციების შემოსვლა მისასალმებელია, მაგრამ არა 

ადგილობრივი ბიზნესის შეზღუდვით, მათ მიმართაც უნდა ამოქმედდეს შესაბამისი საჯარიმო 

სანქციები. ყოველივე ეს, დიდ გავლენას მოახდენს ფირმებისა და კომპანიების ინტეგრაციასა და 

დივერსიფიკაციაზე. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
За годы реформ в украинской экономике сформирован весомый потенциал роста, что может обеспечить 

ощутимые положительные изменения в решении фундаментальных задач экономического и социального развития 
на ближайшую и стратегическую перспективу. В условиях консервативной институциональной структуры и 
глубокого социально-экономического неравенства их решение возможно с учетом анализа конкретной ситуации в 
стране. Структура промышленного производства регионального комплекса предприятий горно-металлургического 
комплекса в частности остается неэффективной, хотя имеются существенные резервы увеличения объемов 
промышленного производства, связанные с интенсификацией структурных изменений, развитием инновационной 
деятельности, ее стимулирования как на региональном, так и на национальном уровнях. 

В настоящее время регионы самостоятельно решают свои финансовые проблемы, утверждают объемы 
производства и реализации продукции, устанавливают границы распространения товаров из других регионов и 
т.д., от государства требуется создание по возможности равных условий для развития промышленных 
предприятий и других секторов экономики, использования экономических механизмов и стимулирующих 
средств для регионов с тяжелым экономическим положением.  

Еще одним условием эффективного развития выступает необходимость значительного уменьшения 
нагрузки на социальную сферу и повышение уровня жизни населения на основе развития бизнеса, активизации 
предпринимательской деятельности, в том числе и в промышленном секторе региона. 

Формирования систем управления крупными промышленными предприятиями на основе подходов 
долгосрочного эффективного развития предполагает изменение общего подхода к системе мобилизации 
внутренних и иностранных инвестиций для обеспечения высокой рентабельности, в том числе за счет 
комплементарных инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру и НИОКР. 

Процесс эффективного функционирования экономики выступает главным элементом развития любого 
общества, как на макроуровне (на уровне государства, крупных промышленных регионов), так и на 
микроуровне (уровне предприятий, промышленных комплексов). Понимание проблем и перспектив 
экономического развития имеют важное значение для Украины, ее промышленного сектора, потому что могут 
быть основой для научного восстановления стратегических направлений трансформации отдельных 
промышленных предприятий и оценки эффективности нынешних и будущих достижений. 

Положительными результатами прошедших пяти лет в условиях фактического отсутствия внешнего 
кредитования украинской экономики стали - активизация инвестиционной деятельности, увеличение 
экспортного потенциала, сокращение внешнего долга, увеличение валютных резервов, возрождение 
деятельности промышленных предприятий традиционных отраслей, их развитие и модернизация, переход к 
работе в новых рыночных условиях. 

Позитивные процессы в экономическом развитии позволяют сделать вывод о том, что за годы реформ в 
украинской экономике сформирован достаточно весомый потенциал роста, что в условиях адекватной 
экономической политики и стабильной политической ситуации может обеспечить (в сжатые сроки) ощутимые 
положительные изменения как в общем развитии экономики, так и в обеспечении благосостояния людей. 

По мнению ряда аналитиков, рост ВВП по Украине в конце ХХ - начале ХХІ века был обусловлен двумя 
главными факторами: ростом экспорта и низким курсом гривни. Повышение эффективности украинской 
экономики за счет реформ было незначительным и коснулось в основном энергетического сектора.  

В настоящее время в Украине сложилась качественно новая экономическая ситуация, которая создала 
возможности для реализации системных реформ, направленных на решение фундаментальных задач 
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экономического и социального развития на ближайшую и стратегическую перспективу. Все это, безусловно, 
коснулось конкретных промышленных предприятий и способствовало их выходу из затяжного кризиса 
предыдущих лет. За последние пять лет ими накоплен как позитивный, так и негативный опыт развития 
имеющегося потенциала в новых экономических условиях. 

Успешная реализация накопленных позитивных изменений на уровне предприятий предполагает разработку и 
внедрение в практическую повседневную экономическую деятельность механизмов управления эффективным 
развитием, теоретические основы которых связаны с теориями экономического роста, которые, хотя и являются 
теориями макроуровня, все-таки позволяют определить экономические предпосылки для эффективного развития 
промышленных предприятий, составляющих основу любой развитой экономической системы. 

Особенности и стимулы экономического развития находятся всегда в кругу наиболее актуальных 
проблем и выступают объектом изучения еще со времен становления классической экономической мысли.  

Уровень конкурентоспособности большинства промышленных предприятий на момент получения 
Украиной независимости был очень низким, и вряд ли широкое появление на украинском рынке сильных 
западных конкурентов можно было бы считать желательным, да и сам подход нельзя считать инструментом 
долгосрочного развития при имеющихся в Украине институциональных, культурных и исторических условиях. 
Производители (частные или государственные предприятия) имеют широкие возможности установления цен на 
свою продукцию и объемов продаж. Все это очень далеко от понятия совершенной конкуренции.  

Разработка эффективной экономической политики, которая объединит рыночные механизмы и разумное 
государственное регулирование, является крайне сложной задачей именно из-за особенности 
институциональной и политической структуры конкретных стран. В условиях консервативной 
институциональной структуры и глубокого социально-экономического неравенства ни рыночный механизм, ни 
государственное регулирование не в состоянии справиться с поставленными задачами. Их решение невозможно 
в рамках какой-либо одной идеологии: все зависит от анализа конкретной ситуации в стране. 

Экономическая среда любого государства требует постоянного системного исследования и 
регулирования с целью реализации национальных интересов. При определении условий и предпосылок 
эффективного развития промышленных предприятий необходимо исходить из того, что лидирующих позиций 
можно достигнуть и удерживать только при периодическом сравнении выбранного курса с теми задачами и 
целями, которые были определены ранее.  

Социально-экономические условия меняются, а также влияние научно-технического прогресса влияет на сра-
внительную эффективность развития отдельных промышленных предприятий, отраслей и даже отдельных регионов. 

Резкое снижение емкости внутреннего украинского рынка и выход экономики региона на мировые рынки 
в период начала преобразований в экономике Украины в начале 90-х годов существенно изменили потребности 
в продукции предприятий и их конкурентоспособность. Это отразилось, прежде всего, на состоянии 
промышленного производства и эффективности развития предприятий, которым в своей деятельности в 
качестве одного из условий развития необходимо учитывать состояние и тенденции развития мировой 
экономики в целом и отдельных товарных рынках. 

В настоящее время в мировой экономике периодически наблюдается перепроизводство и, 
соответственно, снижение цен по большинству видов продукции первых уровней технологического уклада, к 
которым в частности, относится и продукция предприятий горно-металлургического комплекса. 

Эффективность их развития, как и объем потребностей в этих видах продукции, существенно зависит от 
конъюнктуры мирового рынка. Это определяет необходимость постоянного изучения и учета 
внешнеэкономических условий, изменение которых в значительной степени диктуется транснациональными 
компаниями и политическими силами. 

Попытки стимулировать экономическое развитие промышленных предприятий на базе принятых ранее 
направлений развития, ориентированных на использование старых технологий, не дают ощутимых результатов. 
Положение ухудшается еще и тем, что технический прогресс в добывающих производствах будет 
сопровождаться дальнейшим освобождением значительного количества трудовых ресурсов.  

Эффективного развития промышленных предприятий можно достичь только за счет качественных изменений, 
интегрированного подхода к мобилизации факторов долгосрочного роста, определение особенностей собственного 
направления развития. Копирование чужих, пусть даже успешно реализованных моделей развития, может дать 
только кратковременный эффект. Это равносильно постоянному отставанию в гонке по завоеванию рынков. 

Достигнутые Украиной успехи последних лет (2012-2013 гг.) на основе твердых позиций экономической 
науки еще нельзя назвать экономическим ростом. Экономический рост происходил за счет развития факторов 
производства, т.к. экономика уже достигла своего потенциального уровня и дальнейший рост требует 
инвестиций. Так, имеющиеся позитивные достижения украинской экономики следует точнее охарактеризовать 
как успехи стабилизационной политики, которая привела к увеличению ВВП, а полученный прирост является 
результатом более полного использования имеющихся основных фондов.  

Несмотря на положительные изменения в количественных показателях деятельности промышленных 
предприятий, структура промышленного производства регионального комплекса предприятий горно-
металлургического комплекса остается неэффективной. Поэтому, можно утверждать, что имеются 
существенные резервы увеличения объемов промышленного производства, связанные с интенсификацией 
структурных изменений. Они также выступают необходимым условием эффективного долгосрочного развития 
для предприятий базовых отраслей, таких как предприятия металлургического комплекса. 
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Необходимо отметить, что до сих пор основой промышленного комплекса региона остаются устаревшие 
(морально и физически) технологии. Это приводит к ухудшению финансового положения промышленных 
предприятий даже при имеющихся признаках макроэкономической стабилизации. Такая ситуация 
свидетельствует о необходимости развития инновационной деятельности, ее стимулирования как на 
региональном, так и на национальном уровнях. 

Одним из важнейших условий эффективного развития промышленных предприятий региона является 
стимулирование инновационного развития, связанного с состоянием научно-технического и технологического 
секторов, его обеспеченностью квалифицированными специалистами, увеличением объемов научно-технической 
информации, улучшением материально-технического обеспечения науки. Инициирование инновационной сферы 
деятельности промышленных предприятий регионального уровня имеет достаточные основания. Это - имеющийся 
научно-технический потенциал и внимание этому вопросу местных органов власти. 

Необходимо отметить, что развитие экономических реформ как в Украине сопровождалось усилением 
дифференциации в социально-экономическом положении отдельных территорий. Наличие подобных 
противоречий может стать причиной дальнейшего развития процессов сегментации рыночного пространства и 
требует проведения государственной региональной политики, нацеленной на преодоление резких различий 
социально-экономического положения территорий, что выступает одним из условий управления эффективным 
развитием промышленных предприятий, особенно для регионов со сложным социально-экономическим 
положением, к которым, в частности, относятся районы закрывающихся шахт. 

Поддержка регионального паритета путем использования различных методов государственной 
региональной политики, в частности, поддержка национальных социальных стандартов, является существенной 
статьей государственных расходов. 

Начало экономической реформы послужило толчком для резкого расслоения регионов по их социально-
экономическому положению. Регионы оказались брошенными в свободное рыночное плавание и 
межрегиональные пропорции, регулирование которых и в плановой экономике осуществлялось 
преимущественно косвенным путем - через отраслевые и ведомственные механизмы, тоже оказались в сфере 
рыночного регулирования. Необходимо отметить, что подобное отраслевое регулирование сохраняется до сих 
пор и косвенным путем идет воздействие на регионы с тем или иным типом отраслевой специализации.  

Дерегионализация экономической политики с началом реформ проявилась прежде всего как 
прекращение со стороны центра активного регулирования процессов формирования экономической и 
социальной структур в регионах с использованием финансовых и материальных ресурсов.  

Централизация решений сохранилась почти целиком, но она перестала подкрепляться централизованным 
перераспределением ресурсов. Причина такого положения - абсолютная нехватка ресурсов, воспроизводства на 
всех уровнях в условиях общеэкономического спада. Определенное перераспределение в региональной системе 
через центр происходил и происходит на протяжении всей реформы, но он носит, в основном, характер 
эксклюзивной раздачи льгот и привилегий отдельным регионам.  

Отказ государства от реализации определенной стратегии в развитии отдельных регионов и всей их 
взаимосвязанной системы неизбежно означал усиление претензий регионов осуществлять эти стратегии 
самостоятельно и за счет ограничения полномочий и возможностей центра. 

Принятые в регионах меры можно разделить на несколько больших обобщенных групп, но на наш 
взгляд, можно выделить три главные:  

- первая – взятие под контроль финансовых потоков;  
- вторая группа касается контроля над рынком путем регулирования цен; 
- к третьей группе мер можно отнести создание различных программ и внебюджетных фондов.  
В условиях реформы процесс дифференциации социально-экономического положения различных 

регионов находится в сфере действия стихийных рыночных сил и использования регионами монопольных 
эффектов, которые оказались в их распоряжении. Поскольку задача устранения или смягчения 
территориальных диспропорций не выступала пока в числе первоочередных задач региональной политики, то 
именно эти силы и определили современное состояние в дифференциации социально-экономического 
положения регионов, а, следовательно, и промышленных предприятий, расположенных на этих территориях. 

В настоящее время регионы сами пытаются решать свои финансовые проблемы, самостоятельно 
утверждают объемы производства и реализации продукции, устанавливают границы распространения товаров 
из других регионов, начинают строить производства. Роль государства в этом процессе состоит в создании по 
возможности равных условий для развития промышленных предприятий и других секторов экономики, на 
основе использования экономических механизмов и стимулирующих средств для регионов с тяжелым 
экономическим положением. Решению этих проблем будет способствовать экономический рост, который 
захватывает и консолидирует всю страну, стирает грани недоверия между представителями разных уровней 
экономики, способствуя превращению общества в единую целостную систему. 

Консолидация общества на основе экономического роста может рассматриваться как предпосылка и как 
условие эффективного развития промышленных предприятий, а инновационная составляющая этого процесса - 
как ключевое звено обеспечения этого роста в долгосрочной перспективе. 

Эффективность развития промышленных предприятий региона, исходя из выше названных позиций, 
необходимо рассматривать с учетом различий в экономических интересах участников этого процесса. Речь идет 
о населении, государстве и собственниках. Последние представлены уже в ряде случаев достаточно крупными 



 41 

компаниями. У каждого из них свои взгляды на эффективность и необходимость развития того или другого 
производства, на использование природных ресурсов, на формирование локальной, региональной и 
национальной инфраструктуры. 

Сложность реализации стратегии развития видится в том, что все еще продолжается передел 
собственности, происходит частая смена собственников хозяйствующих субъектов, руководящего звена 
органов государственной власти области и местного самоуправления. В этих условиях руководители часто 
отдают приоритет решению не стратегических, а текущих, сиюминутных задач. Именно поэтому большинство 
документов, которые получают в настоящее время «право на жизнь», рассчитаны, как правило, на 
ограниченный период действия и базируются на ранее принятой идеологии развития, которая предусматривает 
для предприятий горно-металлургического комплекса увеличение объемов добычи угля и расширения объемов 
экспорта металлургической продукции и т.п. 

Еще одним условием эффективного развития выступает необходимость значительного уменьшения 
нагрузки на социальную сферу и повышение уровня жизни населения. Как критерии эффективности развития 
все чаще выступают социальные параметры – качество жизни населения, средняя продолжительность жизни и 
др. Решение данных проблем напрямую связано с развитием бизнеса, с активизацией предпринимательской 
деятельности, в том числе и в промышленном секторе региона. 

Как известно, каждая страна, которая становится на путь реформ, может сначала избрать наиболее 
благоприятную для себя модель реформирования. Наиболее распространенными и известными являются 
европейская модель социально-ориентированной экономики, американская модель эффективности и азиатская 
модель. Указанные модели различаются методами управления корпоративной собственностью и уровнями 
приоритетности социальной политики. 

В условиях экономического роста, который начался в Украине с 2002 года, и стабилизировался в 2012 
году, успешная реализация накопленных позитивных изменений на уровне отдельных промышленных 
предприятий, с учетом отраслевых особенностей, связана с необходимостью разработки и внедрения в 
повседневную экономическую деятельность механизмов эффективного развития, теоретические основы 
которых связаны с теориями экономического роста. 

Формирования систем управления крупными промышленными предприятиями на основе подходов 
долгосрочного эффективного развития предполагает изменение общего подхода к системе мобилизации 
внутренних и иностранных инвестиций для обеспечения высокой рентабельности, в том числе за счет 
комплементарных инвестиций в человеческий капитал (систему образования), инфраструктуру и НИОКР. 

Эффективность развития потенциала промышленных предприятий, которая рассматривается с системных 
позиций, может быть определена как степень достижения результата, заданного функцией развития и как степень 
соответствия полученного результата (эффекта) так, что имело бы место при создании всех необходимых условий 
развития и полном использовании всех факторов роста. Данное системное понимание может быть положено в 
основу концепции эффективного развития промышленных предприятий в долгосрочной перспективе. 
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THE FORMATION OF THE PREREQUISITES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE 
DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE REGION 

 
DMITRY SOLOKHA, OKSANA BIELIYAKOVA 

 
During the years of reforms in the Ukrainian economy generated significant growth potential that can provide tangible 

positive changes in the fundamental problems of economic and social development over the short and the long term. In terms of 
conservative institutional structures and deep socio-economic inequalities they are taking into account the concrete situation in the 
country. The industrial structure of the regional complex of enterprises of mining-metallurgical complex in particular remains 
ineffective, although there are significant reserves of increase of industrial production volumes related to the intensification of 
structural changes, the development of innovative activities that stimulate both the regional and national levels. 

Currently the regions to independently solve their financial problems, argue the volume of production and sales, 
establish the limits of distribution of goods from other regions, etc., from the state requires the creation of equal conditions for 
development of industrial enterprises and other sectors of the economy, the use of economic mechanisms and incentive funds 
for regions with difficult economic situation.  

Another condition of effective development is the need to significantly reduce the load on social services and 
improving the living standards of the population through business development, business growth, including in the industrial 
sector of the region. 

The formation of management systems of large industrial enterprises on the basis of long-term approaches for effective 
development requires a change in the overall approach to the system of mobilizing domestic and foreign investment to ensure 
high profitability, including through complementary investments in human capital, infrastructure and research and 
development. 
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მყიდველები, საქმიანი პარტნიორები და მთლიანად საზოგადოება. 
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ეკონომისტ, ფილიპ კოტლერის მოსზრების თანახმად, ორგანიზაციის მისია შემდეგი ფაქტორების 

გათვალისწინებით განისაზღვრება: 

• ფირმის ისტორია. 

• მესაკუთრეთა და მმართველთა ქცევის სტილი. 

• ორგანიზაციის რესურსები. 

• ორგანიზაციის განსხვავებული თავისებურებები. 

მისიის განსაზღვრისას გასათვალისწინებელია შემდეგი პრინციპები: 

• ორიენტაცია მომხმარებელზე. ორიენტაცია წარმოებულ პროდუქტსა და მომსახურებაზე. 

• ორგანიზაციის ფასეულობები. 

• საქმიანობის სფერო. 

• გამოყენებულ ლიტერატურა. 

• კონკურენტული უპირატესობები. 

მისიის საფუძველზე ყალიბდება ორგანიზაციის მიზანი- ესაა მოქმედების წამახალისებელი მოტივი. 

მიზნებისადმი არსებობს მოთხოვნები. ისინი უნდა იყოს მიღწევადი, რესურსებით უზრუნველყოფილი, 

შეთანხმებული კომპანიის მისიასთან, ერთმანეთთან,მათ მომავალ შემსრულებლებთან. 

სტრატეგიული მართვის მესამე ეტაპი სტრატეგიული ალტერნატივების შემუშავება და 

ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიის შერჩევაა. სტრატეგია ორგანიზაციის განვითარების 

გრძელვადიანი, ხარისხიანად განსაზრვრული მიმართულებაა, რომელსაც ის მიზნების რეალიზაციამდე 

მიყავს და უპირატესობის მოპოვების შესაძლებლობასაც გულისხმობს. 

მენეჯმენტის დონის მიხედვით სტრატეგიის რანჟირება შემდეგნაირად ხდება. 

- კორპორაციული სტრატეგია ხორციელდება დივერსიფიცირებულ კომპანიებში და გულისხმობს: 

კომპანიის სტრუქტურული ქვედანაყოფების მაღალპროდუქტიული სამეურნეო პორტფელების შექმნა და 

მართვა. საინვესტიციო პრიორიტეტების ჩამოყალიბება. 

- საქმიანი სტრატეგია: ფირმის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერების და კონკურენტული 

უპირატესობების შენარჩუნებისაკენ მიმართული ღონისძიებების შემუშავება; გარე ცვლილებებზე 

რეაგირების მექანიზმის ფორმირება; კომპანიის ძირითადი ფუნქციური ქვედანაყოფების სტრატეგიული 

საქმიანობის გაერთიანება. 

- ფუნქციური სტრატეგია: საქმიანი სტრატეგიის მხარდამჭერი საქმიანობა, ქვედანაყოფის მიზნების 

შესრულებისაკენ მიმართული საქმიანობა. 

- საოპერაციო სტრატეგია: ქვედანაყოფის ვიწროსპეციალიზებული პრობლემების მოგვარებისაკენ 

მიმართული საქმიანობა. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ე. ჩოხელი, „სტრატეგიული მენეჯმენტი“. თბ. 2007 

2. ო. ეჯიბაძე, სტრატეგიული მართვა, თბ. 2002  

 
 

Strategic planning stages 
 

Nino Maziashvili 
 

Abstract. Strategic management has an enormous role on the advancement and development of the company. Only it 
can bring success to the company in long term period. Strategic management gives the possibility to determine the 
deeds of the company today in order to achieve the success tomorrow. Strategic management has three stages. The first 
stage is the analysis of surroundings; the second is organization’s formation of long term plans. The third stage of 
strategic management is collaboration of alternatives and choosing of strategy for organization development.  
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მარინა ბაღათურია  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ასისტენტ პროფესორი  

მანანა ბერუაშვილი  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი  

 

მენეჯმენტი - ქართული სინამდვილე 
 

ახალი რეალობა ითხოვს მართვის ახალი სტილის დამკვიდრებას. საჭირო გახდა ახალი ტიპის 

ლიდერი, რომელიც უნდა ზრუნავდეს თანამშრომლებზე, კლიენტებზე და მთლიანად საზოგადოებაზე. 

უნდა ჰქონდეს ხვალინდელი დღის რწმენა, რწმენა საკუთარ თავში და ადამიანებში. უნდა იყოს მშვიდი 

საუბარში და მოქმედებებში. ეფექტური მენეჯერები უნდა იყვნენ კონკურენტუნარიანები, უნდა ჰქონდეთ 

დახმარების გაწევის უნარი, უნდა იყვნენ რაციონალურები და სტაბილურები. ლიდერობა „სწორი 

რაღაცეების კეთებაა, ხოლო მენეჯმენტი - რაღაცეების სწორად კეთება“ . მენეჯერები ვერ იქნებიან 

წარმატებულნი თუ არ იქნებიან კარგი ლიდერები და პირიქით. მნიშვნელოვანია, რომ მათ კომპანია არ 

ჩაკეტონ ნაჭუჭში და გამოზარდონ ისეთი ორგანიაზაცია რომელსაც მართვა არ დასჭირდება.  

დღევანდელ ქართულ კომპანიებზე დაკვირვების შედეგად შეიძლება გამოვყოთ ქართული 

სტრატეგიის თავისებურებები, რომლებიც გახდა ქვეყანაში ბევრი კომპანიის სწრაფი აღმასვლის და 

შემდეგ კი სწრაფი დაცემის მიზეზი. ბევრი მენეჯერის რწმენა, რომ კერძო კომპანიების დანიშნულება 

მაქსიმალური მოგების მიღებაა და თან რაც შეიძლება სწრაფად , ხშირად ხდება სტრატეგიული თუ 

ტაქტიკური გადაწყვეტილების საფუძველი. ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ რაც უფრო სწრაფია და დიდია 

მოგება, მით უფრო წარმატებულია ორგანიზაცია და შესაბამისად მისი ხელმძღვანელიც. მაგრამ 

სანაცვლოდ არ არის მზად თუნდაც ძალიან მცირე გაუთვალისწინებელი დაბრკოლებისთვის. ასეთი 

ორგანიზაციები, როგორც წესი, ძალიან სწრაფად იშლებიან. მიზეზი არის ხარჯების ზრდა, რომელიც 

მენეჯმენტის და თანამშრომლების თვითკმაყოფილებასთან ერთად იწყება. კონკრეტული ადამიანები 

იმის რწმენით, რომ წარმატება დიდხანს გაგრძელდება თავს უფლებას აძლევენ მეტი ხარჯონ, რაც 

საბოლოო ჯამში უარყოფით გავლენას ახდენს ფინანსურ შედეგებზე. იწყება შემოსავლების შემცირება, 

რადგან იდეები იმასთან დაკავშირებით, რომ დამატებითი მოგების მიღება შეიძლება, სწრაფად იწურება. 

იწყება პრობლემები შიდა ურთიერთობებში. მენეჯერის ურთიერთობა დანარჩენ თანამშრომლებთან 

უარესდება, ვინაიდან ისინი სწორედ მათ აბრალებენ წარმოაქმნილ პრობლემებს. შედეგად, ორგანიზაცია 

შედის კრიზისში, კრიზისის შედეგი ორია: ორგანიზაცია ან იშლება ან ახერხებს გამოსავლის პოვნას. 

გამოსავალი კი მხოლოდ ერთია :მიხვდე, რა არის შენი მთავარი მიზანი და დაინახო, რომ მოგება არის 

მხოლოდ ის, რასაც შენ საზოგადოებისგან იღებ და იმისათვის, რომ ის მიიღო დიდხანს და მზარდი 

დინამიკით, აუცილებელია მკაფიოდ ჩამოაყალიბო თუ რა არის ის, რაც შენგან უნდა მიიღოს 

საზოგადოებამ, რათა ამ მოგების მიღების საშუალება მოგცეს. 

ქართული მენეჯმენტის თავისებურება არის ის, რომ როგორც წესი ორგანიზაციების დიდი ნაწილი 

თავისი ორგანიზაციის ძირითად სტრატეგიად უნივერსალიზაციას ირჩევს ანუ ვაკეთოთ ყველაფერი, 

ვაკეთოთ ყველასთვის , მოვემსახუროთ ყველას და ვიყოთ საინტერესო და ცნობილი ყველასთვის. ეს არის 

მოტივაცია რომელიც ძალიან ბევრი ორგანიზაციის მამოძრავებელი კონცეფცია ხდება. შედეგად , რაღაც 

დროის განმავლობაში ისინი ახერხებენ სწრაფად გაშალონ ასპარეზი. სწრაფად მიიზიდონ კლიენტებიც. 

მოკლედ, მოკლე ვადაში ახერხებენ დასახული მიზნის მიღწევას. აქტიურობენ, სიახლეებიც გამოაქვთ 

ბაზარზე, იქცევენ ყურადღებას, თუმცა, დროთა განმავლობაში მათი ხმა ნელდება, მათი მამოძრავებელი 

მოტივაცია მცირდება. ამას განაპირობებს ის, რომ ვერ ხერხდება მნიშვნელოვანი ცოდნის დაგროვება, ვერ 

ხერხდება საინტერესო იდეების განხორციელება ყველა მიმართულებით. ყურადღებას აქცევდე ყველა 

მიმართულებას თანაბრად და საკმარისად, აფინანსებდე ყველა იდეას და წინადადებას შეუძლებელია. 

ვერ ხერხდება ყველა მომხმარებლის დაკმაყოფილება თანაბრად კარგად. ზოგიერთი გრძნობს 

პროდუქტის ან მომსახურების დაბალ ხარისხს. ზოგიერთი ხვდება , რომ მათთვის ვერ გამოინახა 

საკმარისი დრო და ყურადღება. იწყება კრიზისის ესკალაცია. კრიზისის შედეგად ორგანიზაცია იშლება, 

გადის ბაზრიდან ან სხვა სუბიექტებად აგრძელებს არსებობას, ან ის პოულობს გადარჩენის გზას. 

გადარჩენის გზა ამ შემთხვევაში არის ფოკუსირება - არჩევანის გაკეთება მომხმარებელზე, თუ ვისთან 

გინდა რომ იმუშაო, რა პროდუქტის, კონკრეტულად რა სარგებლის შექმნა გინდა მათთვის. 

როგორც კი ორგანიზაციები სხვებზე სწრაფად იწყებენ ზრდას, მათი უმთავრესი მიზანი ბაზრის 

ლიდერობა ხდება. გაასწრონ ყველას გაყიდვებით,კლიენტების რაოდენობით, გაყიდვების ან 

მომსახურების წერტილების რაოდენობით, თანამშრომლების რაოდენობით, მომწოდებლებით და ასე 
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შემდეგ. ეს კი ბევრი უარყოფითი მოვლენის და პროცესის საფუძველი ხდება. ორგანიზაციები 

უგულებელყოფენ ორგანიზაციული განვითარების აუცილებლობას. მათი სწაფი ზრდისკენ სწრაფვა 

ხელს უშლის გაჩერდნენ დროდადრო და სწორი ორგანიზაციული საფუძვლების შექმნით გაიმყარონ და 

განიმტკიცონ მიღწეული შედეგები. ორგანიზაციები აღარ აქცევენ ყურადღებას გძელვადიან შედეგებზე 

ორიენტირებულ პროექტებს. არ უთმობენ სათანადო ყურადღებას საკადრო ბაზის განვითარებას, იმ 

ადამიანების მოძებნას რომლებიც ყველაზე ლოიალურები იქნებიან, ყველაზე კარგად ეცოდინებათ რა 

უნდა გააკეთონ და ყველაზე უფრო ეფექტურებიც იქნებიან, მაგრამ დიდი ხნის შემდეგ და დიდი 

თანხების ფასად. შედეგად იწყება კრიზისი, ორგანიზაცია ვეღარ ასწრებს განვითარდეს ზრდის 

შესაბამისად. კლიენტების უკმაყოფილება იზრდება, იწყება იმედგაცრუება ორგანიზაციის მიმართ 

მოლოდინებში. თანამშრომლები სულ უფრო მეტად გრძნობენ, რომ მათ ამუშავებენ ძალიან ბევრს, მათში 

სამუშაო რესურსი სწრაფად ამორტიზირდება. მათი ცოდნისა და უნარების განვითარებაზე კი ასეთი 

გარემო ძალიან უარყოფითად იწყებს მოქმედებას. იწყება პრობლემები: გაყიდვები კლებულობს, 

ფინანსური შედეგები უარესდება, თანამშრომლებში ინერტიულობა მატულობს. მენეჯმენტის გუნდსა და 

თანამშრომლებს შორის იწყება დაშორება. დროთა განმავლობაში მენეჯმენტის გუნდში იწყება 

ურთიერთობების პრობლემები, რაც კრიზისს უფრო მეტად ამწვავებს.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ორგანიზაციებისთვის პერსონალს და მათ ეფექტურ 

მართვას სასიცოცხლოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან XXI საუკუნეში ორგანიზაციების 

კონკურენტუნარიანობის მთავარი გარანტი ესაა პერსონალი, ანუ მასში დასაქმებული ადამიანების 

ერთობლიობა და მათი სათანადო მომზადება და უნარჩვევები. კომპანიები უნდა ცდილობდნენ 

მაქსიმალურად შეამცირონ კადრების დენადობა, განავითარონ ძლიერი კორპორატიული კულტურა, 

რომელიც უფრო შეკრავს და დააკავშირებს გუნდს ერთმანეთთან. მნიშვნელოვანია ეფექტური 

კომუნიკაციის სისტემის დანერგვა, რათა დროულად ხდებოდეს ინფორმაციის მიღება და სათანადო 

ანალიზი, რომელიც რაციონალური გადაწყვეტილებების წინაპირობაა. წარსულს ჩაბარდა მართვის 

ადმინისტრაციულ -მბრძანებლური მიდგომა, რაც არაეფექტურია. მომავალი სწორედ ისეთი 

ორგანიზაციებისაა, რომლებიც ზემოთ ჩამოთვლილს ითვალისწინებენ და პრაქტიკაში ანხორციელებენ. 
 
 

Management - Georgian reality 
 

Marina Bagaturia, Manana Beruashvili 
 

Abstract. The main concern of a group of managers is to make the company more interesting. There has never been so 
hard to attract and keep the attention to the management then as now. Nowadays, it is very difficult to surprise your 
customers or to make them talking about you. However, it is becoming harder even to succeed without this. There do 
not exist so many Georgian organizations which attract an interest in their findings, discoveries.  
 
I personally do not remember. Generally, it is quite difficult for businesses to change the people and not the system, but 
through a good system you can force them to change their characteristics and customs. The majority of the managers 
are constantly complaining about the fact that they cannot find the right people and are looking for the fighters who will 
help them in succeeding. In reality, each person is an infinite universe with the unexpired opportunities , who can have 
incredibly a valuable idea. 
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ევგენი ბარათაშვილი, 

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  

პაატა კოღუაშვილი,  

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,  

შალვა კერესელიძე – ეკონომიკის დოქტორი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

დემოგრაფიული ტენდენციები და მენეჯმენტი 
 

მომავალში სამუშაო ძალა ალბათ ორ ნაწილად გაიყოფა. პირველ ჯგუფში შევლენ 

ორმოცდაათი წლის ასაკამდე ადამიანები, ხოლო მეორეში - ორმოცდაათი წლის ასაკის შემდეგ 

ადამიანები. ამ ორ ჯგუფს, სავარაუდოდ, ბევრი სხვადასხვა მოთხოვნა და სხვადასხვა ქცევის 

სტილი ექნება. მაგრამ უფრო დიდი იქნება განსხვავება სამუშაოს იმ სახეებს შორის, რომელსაც 

ისინი შეასრულებენ. უფრი ახალგაზრდა ჯგუფისათვის საჭირო იქნება მუდმივი სამუშაო ადგილი 

ან რამდენიმე მუდმივი სამუშაო ადგილი სტაბილური შემოსავლით. სწრაფად ზრდადი უფროსი 

ჯგუფს ექნება უფრო ფართო არჩევანი და შეუძლია შეუთავსოს ერთმანეთს ტრადიციული 

სამსახური, არატრადიციული მოვალეობები და თავისუფალი დრო იმ პროპორციით, რომელიც 

უფრო აწყობს მას. სწრაფად ზრდადი უფროსი ჯგუფი კიდევ ორ ნაწილად გაიყოფა. ერთი ნაწილი 

იქნება ქალები გონებრივი შრომის ტექნიკოსების ჯგუფიდან. მედდას, კომპიუტერების სპეციალისტს 

ან იურისტის თანაშემწეს შეუძლია თხუთმეტი წელი წავიდეს საქმიდან, რომ ბავშვები გაზარდოს 

და შემდეგ ისევ დაუბრუნდეს სრულფასოვან სამუშაოს. უმაღლესი განათლების მქონე ქალები, 

რომლებიც მამაკაცებზე მეტნი არიან ბევრ ქვეყანაში, სულ უფრო და უფრო ინტერესდებიან 

გონებრივი შრომის ახალი სფეროებით. ასეთი სამუშაო კაცობრიობის ისტორიაში პირველად არის 

ადაპტირებული ქალების, როგორც ადამიანთა მოდგმის გამგრძელებელთა, განსაკუთრებულ 

მოთხოვნებთან და მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდასთან დაკავშირებით. სწორედ 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა არის ბაზრის გაყოფის ერთ-ერთი მიზეზი. ორმოცდაათი წლის 

შრომითი სტაჟი ძალიან დიდია იმისათვის, რომ ადამიანი მხოლოდ ერთი საქმით დაკავდეს. 

გაყოფის მეორე მიზეზია ყველანაირი კომპანიისა და ორგანიზაციის სიცოცხლის ხანგრძლივობის 

შემცირება. წარსულში დამსაქმებელი ორგანიზაციები თავის თანამშრომლებზე მეტ დროს 

ცოცხლობდნენ. მომავალში დასაქმებულები, განსაკუთრებით, გონებრივი შრომის მუშაკები, ხშირად 

უფრო დიდხანს იარსებებნ, ვიდრე ყველაზე წარმატებულუ კომპანიები. იშვიათად ხდება, რომ 

რაიმე საწარმომ, სახელმწიფო ორგანომ ან პროგრამამ იარსებოს ოცდაათ წელზე მეტხანს. წარსულში 

დასაქმებულთა უმრავლესობის სამუშაო სტაჟი ოცდაათ წელზე ნაკლები იყო, იმიტომ, რომ ბევრი 

მუშა, რომელიც ფიზიკური შრომით იყო დაკავებული, ზიანს აყენებდა თავის ჯანმრთელობას. 

ხოლო გონებრივი შრომის მუშაკები, რომლებმაც ოცი წლის ასკში დაიწყებეს მუშაობას, სრულიად 

შესაძლებელია, რომ იქნებიან კარგ ფიზიკურ და გონებრივ ფორმაში ორმოცდაათი წლის შემდეგაც. 

„მეორე კარიერა“ და „ცხოვრების მეორე ნახევარი“უკვე ჩვეული ცნებები გახდა. უფრო და 

უფრო ხშირად დასაქმებულები გადიან პენსიაზე მაშინვე, როგორც კი ამას სოციალური უფლებების 

დამცველი კანონი აძლევთ საშუალებას, ე.ი. ტრადისციული საპენსიოასაკის მიღწევისთანავე, მაგრამ 

მუშაობას არ წყვეტენ. მათი „მეორე კარიერა“ ხშირად უჩვეულო ფორმას იღებს. მათ შეუძლიათ 

ხშირად უშტატო თანამშრომლებად იმუშაონ (ხშირად ავიწყდებათ, რომ ამის შესახებ საგადასახადო 

სამსახურს შეატყობინონ და ამგვარად, თავის სუფთა შემოსავალს საგრძნობლად ზრდიან). მუშაობენ 

შეთავსებით, როგორც დროებითი თანამშრომელი და .შ. პენსიაზე ადრე გასვლის ასეთი პრაქტიკა 

სამსახურის გაგრძელებით განსაკუთრებით პოპულარულია გონებრივი შრომის მუშაკებს შორის, 

რომლებიც ჯერ კიდევ უმცირესობაში არიან იმ ადამიანებს შორის , რომლებმაც ორმოცდათხუთმეტ 

წელს მიაღწიეს, მაგრამ ძალიან მალე, დაწყებული 2030 წლიდან, გადაიქცევიან უფროსი ჯგუფის 

წარმომადგენლების უდიდეს ჯგუფად ბევრ ქვეყანაში. 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა და მასთან ერთად ხანდაზმული ადამიანების რიცხვი ბოლო 

სამასი წლის განმავლობაში იზრდებოდა, მაგრამ ახალგაზრდების რიცხვი შემცირება ახალი 

მოვლენაა. ერთადერთი განვითარებული ქვეყანა, რომელმაც თავიდან აიცილა ეს ხვედრი არის აშშ, 

მაგრამ იქაც კი შობადობის დონე სიკვდილიანობის დონესთან შედარებით დაბალია და 

ხანდაზმული ადამიანების რაოდენობამ ბოლო ოცდაათი წლის მანძილზე საგრძნობლად მოიმატა. 

იმიგრაციის საკითხი, ეჭვსგარეშეა, კიდევ უფრო მწვავედ დადგება. ბერლინის ერთ-ერთმა 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტმა D გამოთქვა მოსაზრება, რომ 2020 წლისათვის გერმანიას 

დასჭირდება წელიწადში ერთ მილიონამდე იმიგრანტის მოწვევა იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს 



 47 

შრომითი რესურსების მისაღები დონე. ევროპის სხვა მდიდარი ქვეყნებიც ასეთივე მდგომარეობაში 

არიან. იაპონიაში საუბრობენ იმაზე, რომ ყოველწლიურად ქვეყანაში ნახევარ მილიონამდე კორეელი 

შემოუშვან და დააბრუნონ უკან თავის ქვეყანაში ხუთი წლის შემდეგ, ყველა დიდი ქვეყნისათვის, 

აშშ-ს გამოკლებით, ასეთი მასშტაბის იმიგრაცია უპრეცენდენტოდ დიდია. პოლიტიკური შედეგებმა 

უკვე იჩინა თავი. 1999 წელს ევროპელები გაოცებული იყვნენ იმ წარმატებით, რომელსაც მიაღწია 

ავსტრიაში არჩევნებზე მემერჯვენე რადიკალურმა პარტიამ, რომელიც აშკარად ქსენოფობიით იყო 

შეპყრობილი და მისი ძირითადი ლოზუნგი იყო იმიგრაციის წინააღმდეგ მოწოდება. მსგავსი 

მოძრაობა გავრცელდა ბელგიის ფლამანდიის ნაწილში, ტრადიციულად ლიბერალურ დანიასა და 

იტალიის ჩრდილოეთში. აშშ-შიც კი იმიგრაცია არღვევს ბალანსს პოლიტიკურ ძალების განაწილებას 

შორის. ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატს დემოკრატიული პარტიიდან მოუწევს არჩევანი 

გააკეთოს პროფკავშირების ხმებსა და ლათინური ამერიკიდან და სხვა რეგიონებიდან ჩამოსულ 

მიგრანტთა ხმებს შორის. პირველ შემთხვევაში მოუწევს იმიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ხოლო 

მეორე შემთხვევაშიკი, პირიქით-იმიგრანტების დაცვა. ზუსტად ასევე, რესპიბლიკური პარტიის 

კანდიდატს მოუწევს გააკეთოს არჩევანი ერთის მხრივ, იმ ბიზნესის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, 

რომელსაც სჭირდება სამუშაო ძალა და მეორეს მხრივ, საშუალო კლასის იმ თეთრკანიანი 

მოსახლეობის ხმების მოსაპოვებლად, რომლებივ სულ უფრო და უფრო ხშირად გამოდიან 

იმიგრაციის წინააღმდეგ. 

განვითარებული ქვეყნებიდან აშშ-ს მსგავსად მხოლოდ ავსტრალიასა და კანადაში არსებობს 

იმიგრანტების მიღების ტრადიცია. იაპონია მკაცრად ირიდებდა თავიდად უცხოელებს. გამონაკლისი 

იყო კორეელი იმიგრანტების მცირერიცხოვანი ჯგუფები, რომელთა შთამომავლები დღესაც 

დისკრიმინაციის ოებიექტებად გვევლინებიან. მასიური მიგრაცია მე-19 საუკუნეში ხდებოდა ან 

დაუსახლებელ რაიონებში (აშშ, კანადა, ავსტრალია, ბრაზილია) ან სოფლიდან ქალაქად თავისი 

ქვეყნის ფარგლებში. დღეს, ოცდამეერთე საუკუნეში სიტუაცია შეიცვალა და მიგრაცია დაიწყეს 

უცხოელებმა, სულ სხვა ეროვნების, ენის, კულტურისა და რელიგიის ადამიანებმა. ევროპული 

ქვეყნები ჯერჯერობით ვერ აღწევენ რაიმე წარმატებას ასეთ ჩამოსულებთან ინტეგრაციის საქმეში. 

დემოგრაფიული ცვლილებების ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგად შეიძლება იქცეს წარსულში 

ერთგვაროვანი საზოგადოებისა და ბაზრების დაყოფა. 1920-1930-იან წლებამდე თითოეულ ქვეყანაში 

აღინიშნებოდა კულტურისა და ბაზრების დიდი მრავალფეროვნება. ისინი მკვეთრად 

განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან კლასის, პროფესიისა და საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.  
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DEMOGRAPHIC TRENDS AND MANAGEMENT 
 

EVGENI BARATASHVILI, PAATA KOGUASHVILI, SHALVA KERESELIDZE 
 

Abstract. Demographic trends influence on the political and economic issues of developed countries. Low birth rate in 
those countries increases political tension and gives preference countries where a tradition of assimilation with citizens from is 
abroad. But immigration in this countries leads to political tension in a variety of groups, such as, for example, employers who 
need foreign workers; The unions, who fear that immigrants will affect employment and wage of union members. 

The process of population aging in developed countries poses a threat to the existing pension system and pushes 
the traditional retirement age increase. Mental labor workers after retirement are likely to remain in the labor market, 
and seek part-time jobs in order to receive additional income. Increase in life expectancy, especially among workers in 
mental labor, leads to the second and parallel career which is not only possible but also desirable. To take into 
consideration that the population is aging, also it is growing demand for financial services for 50 years and older 
persons. Continuing education, healthcare and financial services are among the most actively developing areas.  

 
 

      Mikhail Barkan 
Doctoral Student of Georgian Technical University  

 
Marketing Performance Measurement and Management 

 
Marketing performance measurement and management (MPM) is a term used by marketing professionals to 

describe the analysis and improvement of the efficiency and effectiveness of marketing. This is accomplished by focus 
on the alignment of marketing activities, strategies, and metrics with business goals. It involves the creation of a metrics 
framework to monitor-marketing performance, and then develop and utilize marketing dashboards to manage marketing 
performance.  

Performance management is one of the key processes applied to business operations such as manufacturing, logistics, 
and product development. The goals of performance management are to achieve key outcomes and objectives to optimize 
individual, group, or organizational performance. MPM however, is more specific. It focuses on measuring, managing, and 
analyzing marketing performance to maximize effectiveness and optimize the return of investment (ROI) of marketing. Three 
elements play a critical role in managing marketing performance — data, analytics, and metrics.  

One of the core methodologies to measure marketing effectiveness is the collection of appropriate data. The 
gathering of right types of data, and its accuracy, is crucial in measuring the marketing performance. Agreement 
between the marketing department and the senior management is important in selecting appropriate data to be collected.  

While data collection is relatively simple, a thorough analysis to make sense of collected data is critical. By 
thoroughly analyzing the data, organizations can gather actionable business insights to improve the marketing 
effectiveness and marketing efficiency. For example, organizations can use the analytics to drive the marketing return 
on investment, and make faster and better business decisions.  

One common use of these analytics is optimizing marketing spending by using market mix models - models that 
measure the impact of marketing activities, competitive effects, and market environment on sales of a product. The consumer 
packaged goods (CPG) industry extensively uses this method, and it is now being adopted elsewhere. For example, in 
Financial Services, Marketing Mix Modeling projects and tools will collect all marketing spend into a single database, and 
analyze spend effects on acquisition of new customers, retention, average customer value, up-sell of additional services, and 
so on. These models use data to create a model that establishes the link between spend in various channels, geographies and so 
on with incremental sales. The concepts and tools of these Marketing Mix Models date back over 30 years - but more 
sophisticated techniques developed in the 1990s/2000s by such agencies as ATG, MindShare, Edge, and Brand Science, 
coupled with the explosion in the quantity and availability of marketing data, have brought MMM into the mainstream. With 
the increased usage of the Internet, social networking sites, mobile advertising, and text messaging, interest in them is 
increasing Measurement and metrics enable marketing professionals to justify budgets based on returns and to drive 
organizational growth and innovation. As a result, marketers use these metrics and performance measurement as way to prove 
value and demonstrate the contribution of marketing to the organization.  

Popular metrics used in analysis include activity-based metrics that involves numerical counting and reporting. For 
example, tracking downloads, Web site visitors, attendees at various events are types of activity-based metrics. However, they 
seldom link marketing to business outcomes. Instead, business outcomes such as market share, customer value, and new 
product adoption offer a better correlation. MPM focuses on measuring the aggregated effectiveness and efficiency of the 
marketing organization. Some common categories of these specific metrics include marketing's impact on share of preference, 
rate of customer acquisition, average order value, rate of new product and service adoptions, growth in customer buying 
frequency, volume and share of business, net advocacy and loyalty, rate of growth compared to competition and the market, 
margin, and customer engagement. In addition, MPM is used to measure the monitoring of operational efficiency and external 
performance.  

Operations performance metrics is a term used when organizations manage marketing functions as a business. 
Organizations committed to implementing MPM may create positions such as marketing operations director and 
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marketing finance director. Program-to-people ratios, awareness-to-demand ratios, the cost versus lead, the cost versus 
sale, and conversation rates are the typical data collected and analyzed. Operational performance metrics, however, 
primarily provide the organization with a way to rationalize marketing investments, but do not correlate marketing to 
business strategy and business performance. 

MPM tightly focuses on these operating measures to help marketers view how efficiently resources of the 
organization such as people, facilities, and capital are used. External performance measures aligned with business 
outcomes assess things such as the value an organization provides to customers or the performance of an organization 
relative to its competitors.  

By using a top-down approach, marketers develop metrics and specific performance targets known as key performance 
indicators (KPI). First business decisions are made to define the scope. To create metrics and KPIs, marketeers involved in 
MPM try to first brainstorm on the business outcome that they are trying to impact. This is followed by asking the opposite 
questions that need to be answered to determine if the questions have an impact on this outcome, and the necessary supporting 
data required to answer these questions. After determining what data is needed, marketeers need to search for this data, and 
determine the decisions and actions that must to be enforced as a result of this data mining. 

One way of displaying the performance measurements is with a dashboard. The dashboard is where all data and 
metrics are collated and presented as useful information for the organization. Marketing professionals create these 
dashboards from metrics and KPIs. Organizations can then use this information to proceed with their marketing. In 
essence, a dashboard is a multilayered performance management tool that enables organizations to measure, monitor 
and manage business activity by using both financial and non-financial measures. The dashboard provides analysis into 
the progress of the organization toward achieving each defined objectives.  

A good dashboard consists of three layers:  
 

Level Function Description 

Executive level Strategic level 
Monitors and measures performance against business 
 outcomes and marketing objectives 

Operational level Marketing management Tracks performance of core marketing strategies and processes 

Tactical level Functions and individuals 
Analyzes performance at project or activity level as they 
 relate to the first two 

 

An ideal dashboard should show the progress of marketing, help assess productive areas, and help in the decision 
making. In addition, dashboards provide an indication on the value of marketing and also helps to align marketing with the 
business.  

Processes must describe a document outlining the step-by-step actions that marketing must take to follow the 
process consistently. A valuable aid is the process map. Process mapping is a technique to create a clearly defined 
objective to meeting business results. It provides a systematic description of the actions taken by marketing personnel as 
they use a specific set of activities to produce a defined set of outcomes. It can also help identify skills the organization 
may need to implement the plan. In addition, an organization can use the process map to identify technology and 
training requirements. For organizations committed to implementing ISO 9001, process maps are an integral part 
of quality management.  

A Forrester Research and Heidrick and Struggles study titled The Evolved CMO, found that 20% of the 115 chief 
and senior marketing professionals needed a further understanding in marketing measurement, customer relationship 
management (CRM), and customer data analytics. Marketing professionals must be able to tap into customer 
information that enables them to provide a strategic guidance the organization requirements. This allows them to extend 
business into emerging markets and bring innovative products to market.  

Marketing professionals can then assess how to measure the impact of marketing on the business and translate 
the metrics to simple charts, data, and figures that the top management of the organization (CEOs, CFOs, and other 
CxOs) can understand.  
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A United States-based study conducted by management consultants Bersin and Associates states that "today 
more than 40% of US corporations believe that 'driving a performance-based culture' is one of their top three talent 
strategies." Cultures that foster an environment of teamwork and employee development, and resource empowerment 
achieve higher quality outcomes. Similar to other optimization processes (for example a six sigma quality management 
program), MPM requires a culture of accountability within the organization. Without a disciplined approach, success of 
implementation of MPM to drive productivity would not yield tangible results.  

Marketing accountability of an organization lies with the CMO. CMOs are deeply involved with the MPM 
professionals to define marketing objectives, determine investments and prove the value of marketing in the 
organization. Marketing operations and analysis professionals are responsible for the creation of new metrics and 
processes to measure and improve operations performance. They are expected to evaluate and implement systems to 
improve marketing efficiency and effectiveness. In addition, they are faced with the challenges of collecting data and 
analytics essential to the development, and the deployment of marketing dashboards and creating the marketing 
operations road map. The chief financial officer of a company or public agency is the corporate officer primarily 
responsible for managing the financial risks of the business or agency. This officer is also responsible for financial 
planning and record-keeping, as well as financial reporting to higher management. As marketing is a crucial vertical of 
any organization, the CFO is an important stakeholder for any marketing and other finance-related tasks. 
 
 

References 
 
1. Gerard, Michael (2008-04-07). "The best technology marketers are well versed in MPM". B2B Magazine. 

Retrieved 2008-11-03. 
2. Collins, Kimberly (2007-02-27). "Marketing Performance Management Improves Accountability". Gartner. 

Retrieved 2008-11-03. 
3. "Top companies generate actionable insights from social media monitoring and analysis". Aberdeen Group. 

Retrieved 2008-11-03. 
4. "Customer Intelligence / Marketing Automation Research" (PDF).AberdeenGroup Educational Series. Aberdeen 

Group. March 2007. Retrieved 2008-11-03. 
5. Marketing Metrics in Action: Creating a Performance-Driven Marketing Organization 
6. Ament, Leslie. "Marketing Performance Management: In Search of Marketing’s Elusive ROI". Aberdeen Group. 

Retrieved 2008-11-03. 
7. Elis, Booker (2008-05-05). "Roundtable: Taking measure of which metrics matte". BtoB magazine. 

Retrieved 2008-11-03. 
8.  "Timing Right for Kronos to Develop New Marketing Metrics and Dashboard" (PDF).VisionEdge Marketing. 

Retrieved 2008-11-03. 
9.  Collins, Kimberly. "Toolkit: How to Create Closed-Loop Processes for Marketing Performance 

Management". Gartner. Retrieved 2008-11-03. 
10.  "The Evolved CMO" (PDF). Forrester Research and Heidrick and Struggles. Retrieved2014-01-30. 
11.  Lane, Michel (2006-06-10). "Marketing Performance Management: The Case for Customer Experience 

Management". Chief Marketer. Retrieved 2008-11-03. 
12. "Workforce Performance Management: Now Business Critical". Bersin and Associates. Retrieved 2008-11-03. 
 
 

მარკეტინგის ეფექტიანობის გაზომვა და მართვა 

 

მიხაილ ბარკანი 

 

აბსტრაქტი. წინამდებარე სტატია ეძღვნება მარკეტინგისა და მართვის მწარმოებლურობის გაზომვის 

პრობლემებს. მარკეტინგისა და მართვის მწარმოებლურობა არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება 

პროფესიონალთა მიერ მარკეტინგის შედეგიანობისა და ეფექტიანობის ანალიზისა და აგუმჯობესების 

აღსაწერად. ეს მიიღწევა მარკეტინგული საქმიანობის ბიზნეს მიზნებთან დაახლოვების გზით და მოიცავს 

მარკეტინგული ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასებისათვის მაჩვენებელთა ჩარჩოს შექმნას.  

სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ეფექტიანობის მართვა წარმოდგენს ერთერთ საკვანძო პროცესს, რომლეიც 

გამოიყენება ისეთ ბიზნეს-ოპერაციებში, როგორებიცაა წარმოება, ლოჯისტიკა და პროდუქტის 

განვითარება. გარდა ამისა, სტატიაში ნაჩვენებია, რომ მარკეტინგის ეფექტიანობის ერთერთ ძირითად 

მეთოდს წარმოადგენს შესაბამისი მონაცემების შეკრება. მონაცემების სიზუსტე ამ შემთხვევაში აქვს 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა მარკეტინგის მწარმოებლურობის გაზომვაში. სტატიაში ნაჩვენებია 

მარკეტინგის მოდელები, ამ მოდელების ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება უკანასკნელი სამი 

ათწლეულის განმავლობაში. გარდა ამისა, ნაჩვენებია 1990-იან და 2000-იან წლებში ATG, MindShare, EDGE 
და სხვა ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული უფრო რთული მოდელებიც. 
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ირინა ბენია, 

 სტუ-ს დოქტორანტი 

 

ახალი საქონლის კონკურენტუნარიანობა და  

სტრატეგიები თანამედროვე ბიზნესში 

 

გლობალიზაციის ეპოქაში ინოვაციური აქტიურობის ზრდა იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. 

მსოფლიო თეორია და პრაქტიკა დამაჯერებლად ამტკიცებს, რომ ერთადერთ რეალურ საშუალებად 

ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ვარდნისა და კრიზისული ფაზების დასაძლევად 

გვევლინება ინოვაციები. სწორედ ინოვაციათა გაძლიერება უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ზრდას უახლოეს 

წლებში. ტექნოლოგიური განვითარების დასავლური მოდელის ჩარჩოებში აქცენტი კეთდება ახალი ცოდნის 

შექმნაზე, კვლევებზე და დამუშავებაზე საბაზრო ლიდერობის შესანარჩუნებლად; აღმოსავლეთის მოდელის 

ჩარჩოებში პრიორიტეტად მიიჩნევა არსებული ცოდნის ფილოსოფია მოწინავე ტექნოლოგიების 

დაუფლებასთან ერთად; ჩინეთის ინოვაციური მოდელი, რომელიც ფოკუსირებულია ინოვაციური ციკლის 

უკანასკნელ სტადიაზე - მასობრივი წარმოებისა და რეალიზაციის ციკლზე, გადამწყვეტი კონკურენტული 

უპირატესობის სახით აყენებს ტრადიციული საქონლისწარმოების დაბალ თვითღირებულებას. ინოვაციური 

პროცესის სრულყოფა შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნას შრომის საერთაშორისო ტექნოლოგიური 

განაწილების გამოყენებით. ეკონომიკის ლიბერალიზაციის პირობებში, რომელიც აქტიური გლობალიზაციის 

პირობებში მიმდინარეობს, დიდი მნიშვნელობა ეკისრება ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას {¹}. 

საქართველოს ბიზნეს-გარემომ უკანასკნელ პერიოდში არსებითი ცვლილებები განიცადა, 

ოფიციალური მონაცემებით, ქვეყანა ბიზნესის წარმოების სიმარტივით მსოფლიოში მეტნაკლებად 

მოწინავე პოზიციებს იკავებს, ამ ნიშნით ის უსწრებს არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, არამედ ისეთ 

ქვეყნებსაც კი, როგორიცაა ბელგია, გერმანია, ნიდერლანდები, ავსტრია, საფრანგეთი, ესტონეთი 

პორტუგალია. უფრო მაღალია საქართველოს რეიტინგი კომპანიების დაფუძნების, ლიცენზირების, 

მომუშავეთა დაქირავების, საკუთრების რეგისტრაციის პირობების მხრივ, საკმაოდ მაღალი რეიტინგი აქვს 

საერთაშორისო ვაჭრობის წარმოების პირობების მხრივაც. 

საქართველოს ეროვნული ბიზნესის კონკურენტუნარიანობას, ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესების 

მიუხედავად, სერიოზული პრობლემები აქვს, რაც შესაძლოა აიხსნას შემდეგი ფაქტორებით: ქვეყნების 

პოლიტიკური და ეკონომიკური სიძლიერე, მსოფლიო ბაზრების მონოპოლიზაცია და მათი მართვა 

ზენაციონალურ დონეზე. 

მე-20 საუკუნის ბოლოს ცხადი გახდა, რომ ინოვაციური სფეროს განვითარების დონე და დინამიზმი 

განსაზღვრავს სამრეწველო-ინდუსტრიული და პოსტინდუსტრიული ქვეყნების ეკონომიკის 

წარმატებული ფუნქციონირების საფუძველს, ზრდის განსხვავებას მდიდარ და ღარიბ ქვეყნებს შორის. 

სამრეწველო ძალების განვითარების თანამედროვე ეტაპი ცხადყოფს ახალ პროცესთა აღმოცენებას, 

რომლებიც დაკავშირებულია სამეცნიერო ტექნიკური პროცესების ხასიათის შეცვლასთან. სამეწარმეო 

საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის ზეგავლენას თან სდევს რესურსთა უკმარისობა, დაჩქარებული 

ტექნიკური განვითარება და კონკურენციის გაძლიერება. წარმოებისა და პროდუქტის გასაღების 

პრობლემები იზრდება, ემატებათ ისეთი ფაქტორებიც, როგორიცაა ტექნოლოგიური გარღვევები, 

სამეწარმეო ბაზის მოძველება, ეკონომიკისა და ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებები, ურთიერთობები 

საწარმოებსა და საზოგადოებას შორის. სულ უფრო ხშირად კონკურენცია წარმოიქმნება არა მხოლოდ 

პროდუქციის რეალიზაციის სფეროში, არამედ უკვე ახალი საქონლის შექმნის სტადიაზე {²}. 

კონკურენტუნარიანობის ფაქტორთა კომპლექსში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს საქონლის 

ხარისხს, როგორც სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის მონაპოვარის რეალიზაციის შედეგს, როგორც ახალ 

ბაზრებზე გარღვევისა და დანახარჯების შემცირების სტრატეგიულ საშუალებას. 

სამეცნიერო ტექნიკური რევოლუციის თანამედროვე ეტაპმა გამოიწვია წარმოების უპრეცენდენტო 

ზრდა და მოთხოვნა იმ საქონელზე, რომლებშიც რეალიზდება სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის 

მიღწევები. ამჟამად ტექნოლოგიისა და საქონლის სამეცნიერო და ტექნიკური დონე განისაზღვრება როგორც 

კომერციული წარმატების ფაქტორი, რაც წამოწევს ინოვაციურ პროცესთა დაჩქარების მოთხოვნას. 

კონკურენტულ ბრძოლაში წარმატების მოსაპოვებლად წამყვანი კომპანიები ცდილობენ მიაღწიონ 

ტექნოლოგიურ უპირატესობას. მათი მიზანია იმგვარი გარღვევის უზრუნველყოფა და ისეთი საქონლის 

წარმოება, რომლის გამოშვებასაც უახლოეს პერიოდში მაინც ვერ შეძლებენ მათი კონკურენტები. 

პრაქტიკაში ეს დაკავშირებულია ბაზრის ახალი სეგმენტის დაპყრობასთან. კონკურენტული 

უპირატესობის მიღწევის ყველაზე ტიპიურ ნოვაციად ითვლება: ახალი ტექნოლოგიები, მყიდველთა 

ახალი ან შეცვლილი მოთხოვნა, ბაზრის ახალი სეგმენტის გამოჩენა, ღირებულებისა და წარმოების 

კომპონენტთა ცვლილება და ა.შ {³}. 
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ფასების სფეროდან კონკურენტული ბრძოლის დაძაბულობის ცენტრი სამეცნიერო ტექნიკური 

განვითარების სფეროსკენ ინაცვლებს. საწარმო, რომელსაც ტექნოლოგიური ასპექტით წამყვანი ადგილი 

უჭირავს, პრაქტიკულად ფასის განსაზღვრისა და მოგების მიღების მონოპოლიას ახდენს. კონკურირებადი 

საწარმოებისათვის რჩება შემდეგი სამი ალტერნატივა: ისინი ღებულობენ გამოწვევას და ცდილობენ 

სწრაფად დაეწიონ ლიდერებს, რჩებიან აუთსაიდერის როლში კმაყოფილდებიან რა ნაკლები მოგების 

მიღებით და მომავალში გაურკვეველი პოზიციის მოლოდინით, ცდილობენ რა შინარჩუნონ პოზიცია 

ბაზარზე სასაქონლო ნომენკლატურის განახლების ხარჯზე. 

ინტეგრაციულ საინოვაციო პროცესებში ქვეყნის მონაწილეობის მიზანშეწონილობა აიხსნება სხვა 

ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებითა და შედარებით საკუთარი ქვეყნის დონესთან, ქვეყნისა, რომელსაც 

არ შესწევს უნარი თავისი შიდა რესურსებით იყოს ძლიერი ინოვაციური ციკლის ყველა ფაზაში. საბაზრო 

პირობებში საქონელზე ფასების ფორმირება სამი მთავარი ფაქტორითაა განპირობებული: წარმოებაზე 

გაწეული დანახარჯები, სამომხმარებლო მოთხოვნილება და კონკურენცია {4}. 

ფასების დაწესება წარმოების დანახარჯების საფუძველზე დაკავშირებულია ახალ პოლიტიკასთან, 

რომელიც უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ან მინიმალურ შემოსავალს საქონლის გაყიდვიდან, რამდენადაც ეს 

მეთოდი ორიენტირებულია უფრო წარმოებაზე, ვიდრე საბაზრო მოთხოვნაზე. ტექნიკური დავალების 

გაცემისას ადექვატური საფასო სტრატეგიის დამუშავებისა და მისი განხორციელებისათვის სასურველია 

ხარჯების წინასწარი კალკულაცია, რაც გულისხმობს პრინციპულ განსხვავებას კლასიკურისაგან, რადგან 

მისი შედგენისას გაითვალისწინება მარკეტინგული კვლევების საფუძველზე გამოვლენილი ფასების დონე. 

ახალ საქონელზე პოტენციური მოთხოვნის ჩატარებული კვლევა განსაზღვრავს მისი ფასის ზედა 

ზღვარს. თუმცა, ბაზარზე მოქმედი მოთხოვნის ფაქტორებთან ერთად საწარმომ მხედველობაში უნდა 

მიიღოს კონკურენტთა ქმედებები. კონკურენციის ფაქტორის გავლენა საქონელზე ფასის დაწესების 

პროცესში გამომდინარეობს ბაზარზე მომუშავე ფირმათა რაოდენობიდან და ტიპებიდან, რაც ხშირად 

ართულებს ფასის დადგენას ზედა და ქვედა ზღვარს შორის. ფირმას, რომელსაც მონოპოლიურ 

მდგომარეობასთან მიახლოებული პოზიცია უკავია, შეუძლია თავისი ხარჯებისა და მოთხოვნილებების 

საფუძველზე ფასის განსაზღვრა, მაგ: მსხვილი საწარმოები, რომლებიც დომინირებენ რომელიმე ბაზარზე 

და საწარმოები, რომლებიც უშვებენ კონკურენტთაგან რადიკალურად განსხვავებულ საქონელს. ფირმები, 

რომლებიც თავიანთ საქონელზე ფასის განსაზღვრისას გამოდიან კონკურენციის პირობებიდან, აწესებენ 

მას ბაზარზე დადგენილი ფასის დონესთან შესაბამისობაში. ასეთი ფირმების განმასხვავებელ 

თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ ისინი არ მიისწრაფვიან შეინარჩუნონ თავიანთი მუდმივი 

დამოკიდებულება ფასებთან, ხარჯებთან ან სამომომხმარებლო მოთხოვნილებებთან; ასევე ინარჩუნებენ 

ფასს ხარჯებისა და მოთხოვნილებათა დონის შეცვლის შემთხვევაშიც მხოლოდ იმის გამო, რომ მისი 

კონკურენტები არ ცვლიან ფასს ან პირიქით, თვალყურს ადევნებენ საფასო პოლიტიკაში მათ ქმედებებს. 

მსგავსი სტრატეგიები მიღებულია პატარა ფირმებისათვის, რომლებიც თავის საქმიანობაში მისდევენ 

ბაზარზე აღიარებულ ლიდერთა მიერ განვლილ გზას {5}. 

ფირმები, რომლებიც მუშაობენ ოლიგოპოლიურ ბაზრებზე, თავიანთ საქონელს ყიდიან ერთეულ 

ფასში, რამდენადაც თითოეულმა მათგანმა კარგად იცის კონკურენტთა ფასი. ბაზარზე წილის გაზრდის 

მსურველმა ფირმამ, რომელსაც სურს, რომ მის საქონელზე მოთხოვნა გაიზარდოს, უნდა იმოქმედოს 

კონკურენციული ფასებისაგან განსხვავებული საშუალებებით, რომელთაც მიეკუთვნება: საქონლის 

ხარისხის აწევა, წარმატებული რეკლამის განხორციელება, საქონლის მიწოდების სწრაფი და საიმედო 

ვადები, კონსულტაციების გაწევა, მომსახურე პერსონალის მომზადება, გაყიდვის შემდგომი მომსახურება. 

ახალ საქონელზე ფასის დაწესების ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების მაგალითებია: 

„კვაზიმონოპოლიური მდგომარეობა ბაზარზე“, როცა კონკურენტთაგან ერთი იკავებს დომინანტურ 

პოზიციას. ბაზარზე "კვაზიმონოპოლიური" პოზიციის გამოყენების სტრატეგია იძლევა კარგ შედეგებს, 

როცა მოიპოვება არსებითი ბარიერები ბაზარზე გასვლისათვის (პატენტები, know-how ანუ გამოცდილება, 

სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებზე ბაზრის კომერციალიზაციაზე 

დანახარჯების მაღალი დონე). ასეთი სტრატეგია ვლინდება მაშინ, როცა კომპანია ბაზარზე უშვებს 

პროდუქტს, რომელიც განსხვავდება იქამდე შემოთავაზებულისაგან. ფირმა ფლობს საკმარის დროს 

ბაზარზე მონოპოლირი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, რომლის ამოწურვისასაც შესაძლოა 

კონკურენტებისაგან საპასუხო ქმედებებს ველოდოთ. ეს სტრატეგია რეალიზდება ბაზრის სეგმენტის 

ეტაპობრივი ათვისებითა და მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფის მოთხოვნილებათა ეტაპობრივი 

დაკმაყოფილებით. ბაზარზე ტიპიურია სიტუაცია, როცა მყიდველთა ნაწილი მზადაა გადაიხადოს 

საქონელში საშუალო საბაზრო ფასზე მეტი, რამდენადაც იმ მომენტისათვის ეს საქონელი მისთვის დიდ 

ფასეულობას წარმოადგენს. გარკვეული დროის შემდეგ, როცა ბაზრის ეს სექტორი იქნება 

გადატვირთული, კომპანია ეტაპობრივად ამცირებს ფასს, რათა გადავიდეს სხვა სექტორთა დაძლევაზე. 
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შეზღუდულ პერსპექტივაში მაქსიმალური მოგების მიღების სტრატეგია შესაძლოა 

განხორციელდეს, თუ ფირმა თვლის, რომ ბაზარი მისი საქონლისათვის იარსებებს მხოლოდ დროის 

გარკვეულ მონაკვეთში. მსგავსი სტრატეგიის განხორციელების შემთხვევაში ფირმა თავის საქონელზე 

ფასებს აწესებს "მოთხოვნა – მიწოდების" თანაფარდობიდან გამომდინარე უახლოეს დროში მაქსიმალური 

მოგების მიღების მიზნით. რაც შეეხება ფასის განსაზღვრის სტრატეგიას საქონლის ხარისხის 

გათვალისწინებით, მარკეტინგული კვლევებით დადგინდა, რომ მყიდველისათვის არსებობს ზედა და 

ქვედა ზღვარი, რომელთა ჩარჩოებშიც საქონლის ხარისხის შეცნობა პირდაპირ დამოკიდებულებაშია 

ფასთან: მყიდველისათვის არსებობს საქონელსა და მომსახურებაზე განსაზღვრული ფასი, რომელსაც ის 

მისაღებად მიიჩნევს. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან და ბაზრის კონიუნქტურიდან 

გამომდინარე მყიდველთა სხვადასხვა ჯგუფს ეს მაჩვენებელი განსხვავებული აქვს. სამრეწველო 

პროდუქციის გაუმჯობესებული ტექნიკური მახასიათებლები განაპირობებს საქონელზე შედარებით 

მაღალი ფასის დაწესების საფუძველს {6}. 

პრაქტიკაში როგორც წარმოებითი დანიშნულების პროდუქციის, ასევე ფართო გამოყენების საქონლის 

ფასობრივი მახასიათებლების შეფასება ეფექტურია სტატისტიკური ანალიზის მეთოდის კორელაციურ-

რეგრესიული დამოკიდებულების გამოყენებით, რომელიც აკავშირებს ფასობრივ პარამეტრს საქონლის 

ტექნიკურ მახასიათებელთან. მყიდველი საქონლის შეძენისას ყურადღებას აქცევს იმას, თუ რა ეღირება 

მისთვის საქონელი და როგორი იქნება სრული დანახარჯები მისი ექსპლუატაციისათვის. ბაზრის სეგმენტის 

დაპყრობის სტრატეგია კი ასეთია: ბაზარზე შეღწევის და ახალი საქონლის გარკვეული ნაწილის დაუფლების 

ერთ-ერთი საშუალება მდგომარეობს იმაში, რომ თავდაპირველად მოთხოვნის სტიმულირების მიზნით 

მითითებული საქონელი უნდა გაიყიდოს შედარებით დაბალ ფასში და თუ ბაზარი ფასებისადმი სენსიტიური 

აღმოჩნდება, მაშინ მასზე დაბალი ფასების დაწესება დამატებითი მყიდველის გამოჩენას მოასწავებს. 

საკმარისად მაღალი მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში დაბალი გასაყიდი ფასი შეიძლება გამართლებულ 

იქნას წარმოებული საქონლის დიდი მოცულობის ხარჯზე დაბალი დანახარჯებით. მსგავსი საფასო 

პოლიტიკის გატარების საფრთხე იმაში მდგომარეობს, რომ შესაძლოა გამოიწვიოს ფინანსური დანაკარგები. 

სხვა მხრივ, თუკი ბაზარზე არიან ძლიერი კონკურენტები, რომელთაც ასევე შეუძლიათ მიყვნენ ფასების 

დაწევის სტრატეგიას, მაშინ საწარმოს გაუჭირდება თავისი სტრატეგიის უპირატესობის რეალიზება. 

სამეცნიერო-ტექნიკური პოლიტიკა უნდა დაექვემდებაროს ეკონომიკურ და სოციალური განვითარების 

მიმდინარე და გრძელვადიან ეკონომიკურ მიზნებს. სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების პრიორიტეტები 

შეიძლება გადაიხედოს საინოვაციო ციკლის ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადასვლისას. მეცნიერებატევადი 

სექტორის განვითარება გულისხმობს ტექნოლოგიური ნიშის არჩევას საბაზისო ტექნოლოგიების მიღწეული 

ტექნიკური დონიდან გამომდინარე მეცნიერებატევადი საქონლის ექსპორტის გაფართოების 

გათვალისწინებით. 
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New products and strategies in modern business competitiveness 

Irina Benia 
 

Abstract. Nowadays the growth of the innovative activities acquires the special significance. The world theory and 
practice convincingly asserts that the only real opportunity to overcome the failures of country's economic development 
are founds in innovations. More precisely, strengthening the innovative activities ensures economic growth in the 
upcoming years. Within the framework of the western model of the technological development the main point is the 
creation of the new accomplishments and getting the knowledge of the new production, research and methods in case to 
maintain the market leadership. Technological Development of the eastern model mainly focuses on the philosophy of 
the existing knowledge and also mastering the advanced technologies. China's innovative model is strongly emphasized 
on the later stages of the innovation cycle - the cycle of mass production and sales/marketing and pays huge attention to 
the lowest cost price of the traditional product making. The improvement of the innovative process can be ensured by 
the technological distribution of the international labor. 



 54 

დავით ქათამაძე, 

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

ადგილობრივი კომპანიების სტრატეგიული მენეჯმენტის  

პრობლემები საქართველოში 
 

თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციისა და ინტერნაციონალიზაციის პირობებში, 

გახშირებული გლობალური ეკონომიკური კრიზისების ფონზე, 2014-2015 წლებში რუსეთსა და უკრაინას 

შორის გაჩაღებულმა საომარმა მოქმედებებმა არახელსაყრელ ვითარებაში ჩააყენა მათი სავაჭრო-

პარტნიორი ქვეყნების, და მათ შორის საქართველოს კომპანიები. ჩვენი ქვეყნის საექსპორტო საწარმოებს 

შეუმცირდათ გასაღების მასშტაბი და სავალუტო შემოსავლები, ხოლო ადგილობრივი 

იმპორტშემცვლელი კომპანიები კი განიცდიან მზარდ წინააღმდეგობას იმპორტიორების მხრიდან, 

რომლებიც ცდილობენ აგრესიული ფასდაკლების გზით, შეინარჩუნონ კონფლიქტამდე მათ ხელთ 

არსებული სარეალიზაციო სეგმენტი. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის კომპანიების წარუმატებლობა გამოწვეულია 

არა მარტო საგარეო ფაქტორებით, არამედ ადგილობრივი ფირმების სტრატეგიულ მენეჯმენტში 

დაშვებული შეცდომებითაც. მაგ., რუსეთ-უკრაინას შორის კონფლიქტის გამწვავების გამო, ამ ქვეყნების 

ბაზრებზე საქართველოს პროდუქციის რეალიზაციის შეფერხების ფონზე, ადგილობრივი კომპანიების 

მენეჯერებს უნდა მოეხდინათ გასაღების ბაზრების დივერსიფიკაცია, კონფლიქტის ზონიდან პანიკურად 

გამოქცეულ ინვესტორთა საქართველოთი დაინტერესება. 

ამის რეალური შანსი ნამდვილად იყო თავის დროზე, მაგრამ ის ვერ იქნა სათანადო დონეზე გამო-

ყენებული. სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყნის მთავრობა, რუსეთის სამხედრო აგრესიის უკრაინის შემდეგ 

საქართველოზე გადმორთვის პროგნოზირებით, კიდევ უფრო ზრდიდა დესტაბილიზაციის მოლოდინს. 

მსგავსმა პროგნოზმა დააფრთხო არა მარტო უკრაინიდან და რუსეთიდან გამოქცეული ინვესტორები, 

არამედ მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებში და საქართველოში მოქმედ ინვესტორებსაც უბიძგა იქეთ, რომ 

უცხოეთში ეძებნათ კაპიტალდაბანდების ახალი სფეროები. ჩვენი ქვეყნის კომპანიების სტრატეგიული 

მენეჯმენტის პრობლემები ბიზნესის მართვის სფეროში სპეციფიკურია. 

საქართველოს კომპანიების სტრატეგიული მენეჯმენტის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემას 

წარმოადგენს მათი სტრატეგიული განვითარების მეცნიერულად დასაბუთებული გეგმების უქონლობა, 

რადგანაც ბიზნესს არ შეუძლია თავისთავად ცვალოს განვითარების კურსი, იყოს აბსოლუტურად მოქნილი 

და რეაგირება მოახდინოს ბიზნეს-გარემოში მომხდარ ცვლილებაზე.. ცნობილი ეკონომისტი ფრედ რ. 

დევიდი თვლის, რომ “სტრატეგიებმა ეფექტიანად უნდა მოახდინოს ფირმის ძლიერი მხარეების 

კაპიტალიზება, თავისი სუსტი მხარეების გადალახვა, უპირატესობის მიღება ხელსაყრელი გარე პირობებითა 

და გარე საფრთხეებისაგან თავის დაღწევით”. კომპანიების განვითარების საკვანძო ფაქტორს უნდა 

წარმოადგენდეს პერსონალი, რადგანაც სწორედ ორგანიზაციის წევრები ქმნიან პროდუქციას, შინაგან 

კლიმატსა და ორგანიზაციულ კულტურას. საქართველოს კომპანიების მენეჯერებმა უნდა შეიმუშაონ 

სტრატეგიული მენეჯმენტის გრძელვადიანი განვითარების კონცეფცია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი 

გახდება მათი კომპანიების უნიკალური კომპენტენციის გამოვლენა, ბიზნეს-ურთიერთობის გაუმჯობესება, 

კვალიფიცირებული კადრების ფორმირება, შრომაში მათი აქტიური ჩართვა, კადრების პროფესიული 

(სწავლება-გამოცდილების ეფექტის) ზრდა და კარიერული წინსვლა, რაც ცალკეულ კომპანიებში შექმნის 

განსხვავებულ ფასეულობებსა და შესაძლებლობებს, მათი ინდივიდუალური კულტურული ქცევის წინაპი-

რობებს, საწარმო ძალისხმევას მიმართავს სტრატეგიული პრიორიტეტების განვითარებაზე. 

ჩვენი ქვეყნის კომპანიებში სტრატეგიული მენეჯმენტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

პრობლემაა შიდასაფირმო დისციპლინის მოშლა და პროფესიონალიზმის დაბალი დონე. “ადამიანური 

რესურსი ყველაზე კრიტიკული რესურსია, რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ნებისმიერი 

ორგანიზაციის ეფექტიანობას” (ბერიძე რ. 2009 წ. გვ.-8). საქართველოს ფირმებში შრომითი რესურსების 

არასწორი მენეჯმენტი საკმაოდ ფეხმოკიდებული პრობლემაა. ადგილობრივი კომპანიების 

სტრატეგიული მენეჯმენტის ერთ-ერთი მნიშვნრლოვანი გადაუჭრელი პრობლემაა უფლება-მოსილების 

არასწორი დელეგირება. ამ დროს უმნიშვნელო გადაწყვეტილებაც კი ზედა დონეზე მიიღება. 

ადგილობრივი ორგანიზაციების უმრავლესობა ბლოკავს ქვედა რგოლის მუშაკებიდან წამოსული 

ინიციატივებს, რადგანაც ამ ტიპის მენეჯერებს მიაჩნიათ, რომ სხვის მიერ გამოთქმული ახალი იდეები 

დაჩრდილავს მათ მენეჯერულ “ღირსებებს”. მოგვიანებით კი ასეთი მენეჯერები კომპანიის წინაშე თავად 

გამოდიან ამ ინიციატივების “მეპატრონეებად”. შედეგად ენთუზიაზმით აღსავსე თანამშრომლები 

კარგავენ ინიციატივებით გამოსვლის ხალისს და სხვა, პასიურ ცხოვრებას შეგუებული თანამშრომლების 

რიგებს უერთდებიან.  
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საქართველოში მოქმედ კომპანიებში, ძალიან სუსტია კომუნიკაცია მენეჯერსა და თანამშრომლებს 

შორის. უმაღლესი დონის მენეჯერი და საშუალო დონის მენეჯერთა ყველაზე მეტად “დაფასებული” 

ნაწილი განსაკუთრებულად ხელსაყრელ შრომის პირობებს იყალიბებს, თავისთავს უფრო მაღლა აყენებს, 

ვიდრე ორგანიზაციის დანარჩენი თანამშრომლები და იწყებს საუბარს იმაზე, თუ როგორი სუსტი, 

არაპროფესიონალი და არამოტივირებულია თანამშრომელთა დიდი ნაწილი, რომ ისინი კომპანიის 

წინაშე გამორჩენაზე არიან გადასულნი და მუშაობენ მარტო იმდენს სამსახურიდან არ დაითხოვონ. თავის 

მხრივ, თანამშრომლებიც იწყებენ ერთმანეთში ჩივილს იმაზე, რომ მენეჯერმა არ იცის, რა უნდათ 

თანამშრომლებს, რა პრობლემები არსებობს ორგანიზაციაში.  

შედეგად ორგანიზაციის მმართველობასა და დაქირავებულ მუშაკებს შორის დაპირისპირება 

მატულობს, რაც შიდა კრიზისის გაღრმავების მიზეზი ხდება. საქართველოს ადგილობრივ კომპანიებში 

ძალიან ხშირი, რთული და ძნელად გადასაჭრელი პრობლემაა გაუმიჯნავი ან არასწორად გამიჯნული 

პასუხისმგებლობანი. ადამიანთა დიდმა ნაწილმა არ იცის, რას ითხოვენ მისგან. ფუნქციების 

დუბლირებები, ვაკუუმი ყოველდღიურ მუშაობაში ხშირად ხდება კომპანიის წარმატების 

ხელისშემშლელი ფაქტორი, რაც ართულებს თანამშრომელთა შრომის პირობებს. ადგილობრივი 

კომპანიების განვითარების გაურკვეველი სტრატეგიების ჩამოყალიბების გამო, კომპანიის მუშაკებმა 

ხშირად არ იციან საით არის მიმართული კომპანიის საქმიანობა და რას უნდა მიაღწიონ. არასაკმარისი 

სიცხადე სტრატეგიულ მიზნებსა და მათი მიღწევის გზებში იწვევს არათანმიმდევრულ გადაწყვე-

ტილებათა მიღებას, მათ ხშირ ცვლილებასა და ურთიერთშეუსაბამო დავალებებს. 

საქართველოში მოქმედი კომპანიების ერთ-ერთი ნეგატიური მახასიათებელია დამფუძნებელთა 

მხრიდან ზედმეტი ჩარევა ყოველდღიურ მართვაში. ეს ართულებს აღმასრულებელ მენეჯერთა მართვის 

პროცესს, გაუგებარს ხდის თანამშრომელთათვის ორგანიზაციის მართვის სქემას. ამ დროს ხდება 

სუბორდინაციის ხშირი რღვევა. ჩვენი ქვეყნის ორგანიზაციებში საკმაოდ ფეხმოკიდებული პრობლემაა 

არასწორად განაწილებული სამუშაო დროის რეჟიმი. ბევრ კომპანიაში ტოპ-მენეჯერისათვის სამუშაო 

დრო იწყება დღის 12-13 საათზე. ამ ტიპის მენეჯერებს მუშაობის აქტიური ფაზა ეწყებათ საღამოს 9 

საათზე. ისინი სამუშაო თათბირებს ხშირად ატარებენ ღამის 12 საათზე. მუშაობის ასეთი რეჟიმი 

არაეფექტიანია. რაც შეეხება იმათ, ვინც გვიან წასვლის მიუხედავად სამსახურში მაინც ადრე უნდა 

გამოცხადდნენ, მათთვის მუშაობა გაუსაძლისი ხდება. ამიტომ, ის ორგანიზაცია, რომელიც ასეთი 

რეჟიმით მუშაობს, გრძელვადიან პერიოდში ვერ აღწევს წარმატებას.  

საქართველოს ადგილობრივი კომპანიების სტრატეგიული მენეჯმენტის ერთ-ერთი საკმაოდ 

ფეხმოკიდებული პრობლემაა კლიენტების ინტერესთა ხშირი იგნორირება, მათ შეხედულებათა 

არასათანადოდ დაფასება და გათვალისწინება. ბევრ ქართულ კომპანიას ძალიან ხშირად ავიწყდებათ, 

რომ ისინი სწორედ კლიენტების ინტერესებისა და სურვილების, მათი მოთხოვნილებების და-

საკმაყოფილებლად არსებობენ. ისინი თავიანთ გადაწყვეტილებებს იღებენ იმ მომენტში, როცა გააჩნიათ 

მათი რეალიზაციის სურვილი და შესაძლებლობები, და არა იმ დროს, როდესაც ამას კლიენტი მოითხოვს. 

ეს კი გრძელვადიან პერიოდში აქვეითებს კომპანიის მიმართ კლიენტთა ლოიალურობას. სწორედ ეს არის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი იმისა, რომ მომხმარებლები არ ენდობიან ადგილობრივი ბრენდის 

ხარისხს და ხშირად იცვლიან საქართველოში მოქმედ კომპანიებს. 

ჩვენი ქვეყნის ორგანიზაციების სტრატეგიული მენეჯმენტის კიდევ ერთ თავისებურებას წა-

რმოადგენს ის, რომ საქმიანი და კონკურენტული ურთიერთობები მკვეთრ ასახვას ჰპოულობს პირად 

ურთიერთობებზე. ხშირად კონკურენტი კომპანიები, მათი მენეჯერები და რიგითი თანამშრომლებიც კი 

პიროვნულად ვერ იტანენ ერთმანეთს. კომპანიის შიგნითაც კი თანამშრომლებს შორის გამართული 

კონკურენცია ან საქმიან ნიადაგზე წარმოქმნილი უთანხმოება ხშირად ხდება პიროვნული 

დაპირისპირების მიზეზი, რაც გაცილებით უფრო რთული დასარეგულირებელია, ვიდრე ერთჯერადი, 

ფრაგმენტული, საქმიდან გამომდინარე წარმოქმნილი უთანხმოება. პიროვნული დაპირისპირების 

მოგვარება არათუ რთულია, არამედ ხშირად შეუძლებელიც კი. მსგავსი ურთიერთობა იწვევს 

კონფრონტაციას, რაც გარდუვლად ხდება ორგანიზაციული კრიზისის მიზეზი.  

გარდა ზემოთ აღნიშნული წინააღმდეგობებისა, ზოგიერთ ადგილობრივ კომპანიაში შეიძლება 

არსებობდეს სხვა ტიპის ბევრად უფრო მწვავე კონფლიქტი, მაგრამ ზემოთ განხილული პრობლემები 

ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია საქართველოში მოქმედ, ადგილობრივ ორგანიზაციებში. ზემოთ 

ჩამოთვლილი პრობლემები ხშირად ხდებიან კომპანიების წარუმატებლობისა და შიდა ორგანიზაციული 

კრიზისის წარმოქმნის მიზეზი. ასეთ ვითარებაში მენეჯერებმა უნდა გაატარონ ანტიკრიზისული 

ღონისძიებანი. ცხადია ზემოთ განხილული პრობლემების გადაჭრის ღონისძიებათა შემუშავებითა და 

ადგილობრივ კომპანიებზე მათი შეთავაზებით, კრიზისის დადგომას ადგილობრივი ფირმები მაინც ვერ 

გადაურჩებიან. ზოგიერთი მათგანი კრიზისიდან გამოსვლას ვერც მოახერხებს და დაიხურება, მაგრამ ქვემოთ 

დასახული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს, სწორი სტრატეგის დასახვის შემთხვევაში, კრიზისული 
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ვითარებიდან ფირმების შედარებით უფრო იოლად და ნაკლები დანაკარგებით გამოსვლას. ასეთ ვითარებაში 

საქართველოს მხოლოდ ის ორგანიზაციები გადარჩებიან, რომლებიც შეძლებენ იპოვონ გზა მათ მიერ 

წარმოებული საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის გასაზრდელად. თუ კომპანიას შეექმნა კრიზისული 

მდგომარეობა, მის დასაძლევად საჭიროა ფირმის მენეჯერმა გაატაროს შემდეგი ღონისძიებები: 

1. საქართველოს კომპანიების მენეჯერებმა უნდა შეიმუშაონ სტრატეგიული მენეჯმენტის 

გრძელვადიანი განვითარების კონცეფცია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება მათი 

კომპანიების უნიკალური კომპენტენციის გამოვლენა, ბიზნეს-ურთიერთობის გაუმჯობესება, 

კვალიფიცირებული კადრების ფორმირება, შრომაში მათი აქტიური ჩართვა, კადრების 

პროფესიული (სწავლება-გამოცდილების ეფექტის) ზრდა და კარიერული წინსვლა, რაც ცალ-

კეულ კომპანიებში შექმნის განსხვავებულ ფასეულობებსა და შესაძლებლობებს, საწარმო 

ძალისხმევას მიმართავს სტრატეგიული პრიორიტეტების განვითარებაზე; 

2. კომპანიის მენეჯერმა თავის ფირმაში დასაქმებულ მუშაკებს უნდა შეუქმნას შრომის ჯანსაღი 

პირობები (მათი შრომის ანაზღაურების სისტემა უნდა მოარგოს ფირმის შედეგებს)., რათა 

გაუმჯობესდეს ფირმის მიმართ მათი განწყობა;  

3. კომპანიის მენეჯერმა უნდა შეცვალოს ფირმის ორგანიზაციული სტრუქტურა, უნდა მოხდეს 

სამმართველო ორგანოებისა და სხვა ქვედანაყოფების რაციონალიზაცია, მათ შორის უფლება-

მოვალეობათა სწორი დელეგირება; საქართველოს განუვითარებელ ეკონომიკაში მოქმედი 

კომპანიების მენეჯერებმა უნდა გამოიყენონ მატერიალური მოტივაციის ფორმები; 

4. თანამედროვე მარკეტინგის პროგრესული მეთოდების, ინტერნეტ-ტექნოლოგიების, ელექტ-

რონული ბიზნესის გამოყენების, პროექტების პროგრამული უზრუნველყოფისა და ლოგის-

ტიკური პროცესების სრულყოფის მეშვეობით, ადგილობრივი კომპანიების მენეჯერებმა უნდა 

მიაღწიონ გაყიდვების სტიმულირებას, თვითღირებულების შემცირებას, ფირმის რეპუტაციის 

ამაღლებასა და შესაბამისად ფასობრივი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას; 
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Problems strategic management of Local companies in Georgia 

 
David Katamadze 

 
Abstract. At the current stage, with an open economic conditions, the world financial crisis put not only into the large, 
but into the small and medium companies in an unfavorable way. It’s obvious that this crisis went into Georgia and into 
the local organizations. As a result, there are a lot of hardly solved problems which need all the micro-economical 
efforts of the whole country. On particular, the number if them are following: employ the relatives, friends, their 
children on work, disorder inside the company, professional impairment, promoting the stuff undeservedly, wring 
delegate of the rights, poor communications between the manager and the employers, non-separated or wrongly 
separated responsibilities, irrational organization structure, interference into the operational management by the 
founders and shareholders more, incorrectly allocated working time, frequent ignore of clients’ interests, not to 
appreciate their points of view, reflecting business and competitive relationship into personal life. In order to eradicate 
of these problems out of domestic companies it’s necessary to take the following arrangements: 1. The manager of the 
company must develop a long-term competitive strategy, must create a healthy environment to its employees. 2. The 
manager of the company must improve the organizational structure, should inculcate the progressive forms of 
motivation. 3. With the help of Software the managers of domestic companies should develop the best business-modes 
plan for their firms, as a result the will be able to achieve the reduction of the costs and expenses. 4. With the using of e-
business the manager should achieve the stimulation of sales, increase the reputation if their company. 
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თამარ ლაგვილავა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

თანამედროვე მენეჯმენტი და მისი როლი ქვეყნის  

ეკონომიკის განვითარებაში 
 

საქართველო, როგორც პოსტსოციალისტური ქვეყანა განსაკუთრებით ძნელი და 

წინააღმდეგობრივი გამოწვევის წინაშე დადგა. ქართველ ხალხს, მის მომავალ თაობებს, თანამედროვე 

ეპოქამ გაუკეთა გამოწვევა, რაც საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ცხოვრებას გულისხმობდა. 

საბაზრო ეკონომიკისთვის აუცილებელია საზოგადოება მსოფლიო მეცნიერებაში დაგროვილ 

ცოდნას დაეუფლოს და, ეროვნული თავისებურებებიდან გამომდინარე, მისი პრაქტიკული გამოყენება 

ისწავლოს. ამ ცოდნის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია მენეჯმენტი. 

მენეჯმენტი ინგლისური სიტყვაა და ქართულად წარმოების მართვას ნიშნავს. 

თანამედროვე გაგებით, მენეჯმენტი არის ადამიანის უნარი, მიაღწიოს დასახულ მიზნებს, 

გამოიყენებს რა, თავისი თუ სხვა ადამიანების შრომას, ინტელექტს, მოქმედების მოტივებს. 

მენეჯმენტი არის სრულიად სხვადასხვა ორგანიზაციებში ადამიანებისადმი ხელმძღვანელობის 

სახეობა, ფუნქცია. ამასთანავე არის ადამიანური ცოდნის დარგი, რომელიც გვეხმარება, რათა აღნიშნული 

ფუნქცია შესრულდეს. 

მენეჯერი კი არის ადამიანი ან ადამიანთა გარკვეული კატეგორია, ვინც მართვის სამუშაოს 

ახორცილებს. 

მართვის დარგში ცნობილი ამერიკელი მეცნიერი პ. დრუკორი აღნიშნავს, რომ მენეჯმენტის 

ამოცანაა ადამიანები გახადოს ერთობლივი მოქმედებისთვის უნარის მქონედ. 

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით, კაცობრიობის ისტორიაში ისეთი სწრაფი პროგრესი, 

როგორიც განიცადა მენეჯმენტმა, არც ერთ ინსტიტუტს, არც ერთ მეცნიერებას არ შეხებია. მენეჯმენტმა, 

მართვამ არნახულად განაახლა სოციალურ–ეკონომიკური შედეგები მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, 

თუმცა უცვლელი დარჩა მენეჯმენტის ფუნქციები. 

მენეჯმენტი მრავალპროფილიანი და მრავალდონიანი მეცნიერებაა. იგი მოიცავს: ინოვაციურ 

მენეჯმენტს, ინვესტიციურ მენეჯმენტს, სტრატეგიულ მენეჯმენტს, ეკოლოგიურ, კულტუროლოგიურ 

მენეჯმენტს, ფირმის მენეჯმენტს და სხვ.[1] 

ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერე დამოკიდებულია ქვეყანაში ბიზნესის განვითარების 

დონეზე. ბიზნესის რამდენადმე კერძო შემთხვევაა– მეწარმეობა.  

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საწარმოების ფუნქციონირებისა და განვითარების ერთ–ერთი 

აუცილებელი ფაქტორია მმართველობითი საქმიანობა. 

თანამედროვე ეკონომიკაში ყურადღება გამახვილებულია ბიზნესის რაციონალური გაძღოლის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ფირმების მართვას გააჩნია 

გარკვეული სპეციფიკური თავისებურებები ბიზნესის ცალკეულ სფეროებში, მაგრამ განმსაზღვრელი 

ფაქტორია საბაზრო მექანიზმის კარგად გამოყენება. 

საბაზრო ეკონომიკა ძალზე მაღალ მოთხოვნებს უყენებს ორგანიზაციების კვალიფიციურ მართვას. 

ამოცანა არის ის, რომ მენეჯერები–ახალი ტიპის ხელმძღვანელები ბიზნესის სფეროში მუდმივად 

ეუფლებოდნენ მენეჯმენტის თეორიას და პრაქტიკას, ახასიათებდეთ კომპეტენტურობა ეკონომიკურ, 

სოციალურ და ტექნოლოგიურ საკითხებში. [2] 

მენეჯმენტი პროფესიული საქმიანობის დამოუკიდებელი სახეობაა, რომელიც მიმართულია 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მოქმედი ორგანიზაციის (ფირმის) ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობის 

მიზნების მისაღწევად მატერიალური, შრომითი და ფულადი რესურსების რაციონალურად გამოყენების 

გზით. 

ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ცნებაში იგულისხმება: 

⎯ საქმიანობა ეკონომიკის და ბიზნესის ნებისმიერ დარგში: მრეწველობა, ვაჭრობა, მშენებლობა 

და სხვ. 

⎯ ფირმის ნებისმიერი საქმიანობა: წარმოება, გასაღება, სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოები. 

ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობა მოითხოვს დასახული ამოცანების გადასაწყვეტად ახალ 

შესაძლებლობათა ძიებას, მრავალფეროვანი რესურსების გამოყენებას, ეფექტიანობის ამაღლებას–

მაქსიმალური შესაძლო შედეგის მიღებას მინიმალური დანახარჯების გაწევისას. 

ადმინისტრაციულ მბრძანებლური სისტემიდან საბაზრო ურთიერთობაზე გადასვლა გულისხმობს 

ეკონომიკის სფეროში მართვის პროცესის განხორციელებას დემოკრატიულ პრინციპებზე, როდესაც 



 58 

ცალკეული ადამიანი სამეურნეო საქმიანობის უბრალო ელემენტიდან გადაიქცევა მის დამოუკიდებელ 

სუბიექტად.  

პიროვნების თავისუფლება შეუძლებელია ეკონომიკური თავისუფლების გარეშე, მაგრამ საბაზრო 

ურთიერთობების აუცილებელი კომპონენტია კონკურენცია. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

პიროვნებისათვის, საწარმოთათვის (ფირმისთვის) იქმნება, ერთი მხრივ, სამეურნეო საქმიანობის ფართო 

შესაძლებლობები, ხოლო მეორე მხრივ-სიძნელეები, რამაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გაკოტრებამდეც 

კი მიიყვანოს ესა თუ ის ფირმა და ორგანიზაცია. ასეთ სიტუაციაში საჭიროა შესაბამისი ცოდნა და მისი 

გამოყენება პრაქტიკაში, ამ ცოდნის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი, როგორც მსოფლიო გამოცდილებამ 

დაადასტურა, არის მენეჯმენტის მიღწევები.[3] 

ქართულ ორგანიზაციებში მენეჯმენტი, როგორც წესი განიხილება უფრო ფინანსური განხრით, 

ვიდრე ორგანიზაციული თვალსაზრისით, ანუ ორგანიზაციების მფლობელთათვის უფრო 

პრიორიტეტულია ჰყავდეთ პროფესიონალი ფინანსური მენეჯერი ვიდრე პროფესიონალი მენეჯერი 

ორგანიზაციული მართვის საკითხებში. 

საბაზრო ეკონომიკასა და ორგანიზაციულ განვითარებას შორის მიზეზ–შედეგობრივი კავშირია. 

რაც უფრო მეტად კონკურენტულ გარემოში უწევს ორგანიზაციას ყოფნა, მით უფრო მეტად 

მოტივირებულია ხელმძღვანელობა გუნდის განვითარებაზე და პირიქით. 

ნებისმიერი ფირმის წარმატება საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში მნიშვნელოვანწილად 

დამოკიდებულია მენეჯერთა კორპუსზე. როდესაც იყენებენ სიტყვას ,,მენეჯერი’’, ჩვეულებრივ, 

მხედველობაში ყავთ პროფესიონალი მმართველი, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს, რომ იგი 

განსაკუთრებული პროფესიის წარმომადგენელია და არა ეკონომისტი, ინჟინერი ან აგრონომი. 

აქედან გამომდინარე, მენეჯერებს უნდა ჰქონდეთ სხვადასხვა უნარ–ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს 

მათ მენეჯერულ საქმიანობას ორგანიზაციაში. როდესაც ეკონომისტი, იურისტი ან სხვა პროფესიის 

ადამიანი ხდება ამა თუ იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მას შეიძლება არ გააჩნდეს ის უნარ–ჩვევები, 

რაც მენეჯერული საქმიანობისთვის არის საჭირო, შესაბამისად ორგანიზაცია ვერ იქნება წარმატებული 

და კონკურენტუნარიანი, ამდენად აუცილებელია მენეჯმენტის, მართვის თეორიის სწავლება და სწავლა 

ნებისმიერი დარგის სპეციალისტებისთვის.[4] 

 
Modern Management and its role in national economic development 

Tamar Lagvilava 
 

Abstract. Any country's economic strength depends on the business development level. Entrepreneurship is one of 

the species of Business. 

One of the essential factors of Enterprises functioning and development, in market economy, is the managerial 

activity . 

The competition is the most important component of market relationship. For person, enterprises (firms), in 

market economy, are formed, on the one hand, wide range of possibilities of economic activities, On the other 

hand, the difficulties, which in many cases can even lead to bankruptcy of a firm or organization. In such situations 

is required the relevant knowledge and its application in practice, important part of this knowledge, as the world 

experience confirmed, is the management achievements. 
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თენგიზ ცაგარეიშვილი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

კლასტერული მართვა, თუ დარგობრივი მართვა? 
 

საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეპოქაში ტექნოლოგიების, ლოჯისტიკის და სატრანს-

პორტო კავშირების განვითარებამ გამოიწვია ის, რომ ინფორმაციის გადაცემა, ფინანსური ნაკადების 

მოძრაობა პრაქტიკულად წამიერი გახდა, ტვირთის ტრანსპორტირება კი - იაფი და სწრაფი. ამასთან 

დაკავშირებით, კონკურენტებთან შედარებით უპირატესობის მოპოვებისა და მისი შენარჩუნების 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ხდება არა მხოლოდ ინოვაცია და განათლება, არამედ საწარმოებს შორის 

კავშირი, რასაც უზრუნველყოფს ქსელური სტრუქტურების - კლასტერების შექმნა.  

კლასტერი წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებული კომპანიების - მოწყობილობათა და 

მაკომპლექტებელი ნაწილების, სპეციალიზებული მომსახურების მომწოდებლების, ინფრასტრუქტურის 

ობიექტების, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების, უმაღლესი სასწავლებლების და სხვა 

ორგანიზაციების გეოგრაფიულად ლოკალიზებულ ურთიერთშემავსებელ ჯგუფს, რომელიც აძლიერებს 

ცალკეული კომპანიებისა და მთლიანობაში კლასტერის კონკურენტულ უპირატესობებს. 

ტერმინი „კლასტერი“ ეკონომისტებს შორის პოპულარული გახდა XX საუკუნის 80-იანი წლებიდან. 

ამჟამად კლასტერული მიდგომის გამოყენება განიხილება, როგორც ტერიტორიების განვითარების ერთ-

ერთი ყველაზე ეფექტიანი გზა. რამდენიმე დამოუკიდებელი მეურნე სუბიექტისაგან ერთიანი 

ტექნოლოგიური ჯაჭვის ფორმირება, რაც კლასტერისთვის არის დამახასიათებელი, სტრატეგიული 

ღონისძიებაა, რომელიც მოითხოვს განსაზღვრულ გრძელვადიან დაბანდებებს მათ რეალიზაციაში და 

შესაძლებელია მხოლოდ მათი თვითორგანიზაციის საშუალებით, აღნიშნული პოტენციური სისტემების 

შიგნით და გარეთ შექმნილი წანამძღვრების ურთიერთქმედების შედეგად. ასეთმა ურთიერთქმედებამ 

შეიძლება დამატებითი მოგება მოუტანოს კლასტერის თითოეულ სუბიექტს, სტიმული მისცეს 

ფუნქციონირების ერთიანი სისტემის შექმნას, უწყვეტი მთლიანი სისტემის უზრუნველყოფას [Ларионова 

Н. А., 2007, გვ. 77]. 

კლასტერი სხვა არა არის რა, თუ არა განსაზღვრული სახით ორგანიზებული სივრცე, რომელიც 

წარმატებით განვითარების საშუალებას აძლევს მასში გაერთიანებულ ორგანიზაციებს. ამასთან 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კლასტერში უპირველესად მიიღწევა სინერგიული ეფექტი, იმდენად 

რამდენადაც კონკურენტი საწარმოების მონაწილეობა ურთიერთმომგებიანი ხდება [Ларионова Н. А., 

2007, გვ. 78]. 

კლასტერი საწარმოთა შემადგენლობის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს მრავალრიცხოვანი ან 

მცირერიცხოვანი, ან მოიცავდეს დიდ და მცირე საწარმოებს სხვადასხვა თანაფარდობით. იგი 

წარმოადგენს იმ „ასპარეზს“, სადაც ხორციელდება რეალური ურთიერთქმედება ადგილობრივ 

სამეწარმეო სტრუქტურებს, ასევე სამეწარმეო სტრუქტურებსა და სხვა ინსტიტუტებს შორის. 

ყველაზე განვითარებულ კლასტერებს გააჩნიათ ხუთი პრინციპული მახასიათებელი, რომელთაგან 

პირველი სამი შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც კლასტერების შექმნის წანამძღვარი [ელექტრონული 

რესურსი - http.//www//tpprf.ru]: 

1. კონკურენტუნარიანი საწარმოების არსებობა. კლასტერის განვითარების საკვანძო პირობაა 

ბაზარზე კონკურენტუნარიანი საწარმოების არსებობა კლასტერში. დეპრესიულ საწარმოებში 

დასაქმების კონცენტრაცია შეიძლება გახდეს კლასტერის ფორმირებისა და განვითარების 

წანამძღვარი, მაგრამ მისი ფუნქციონირების კრიტერიუმს არ წარმოადგენს. კონკურენტუნარია-

ნობის ინდიკატორად შეიძლება განვიხილოთ: კლასტერში შემავალი კომპანიებისა და 

სექტორების მწარმოებლურობის შედარებით მაღალი დონე; პროდუქციისა და მომსახურების 

ექსპორტის მაღალი დონე; კომპანიების საქმიანობის მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლები. 

2. კლასტერების განვითარებისათვის კონკურენტული უპირსტესობების არსებობა რეგიონში. 

არსებითად მიჩნევა, მომგებიანი გეოგრაფიული მდებარეობა; ნედლეულის ხელმისაწვდომობა; 

კვალიფიციური ადამიანური რესურსების, მაკომპლექტებელი მომსახურების მომწოდებლების, 

სპეციალიზებული სასწავლო დაწესებულებებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების, 

სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების მწარმოებელი 

სპეციალიზებული ორგანიზაციების, აუცილებელი ინფრასტრუქტურის არსებობა და სხვა 

ფაქტორები. ტერიტორიის კონკურენტული უპირატესობების ინდიკატორად შეიძლება 

განხილულ იქნას მოზიდული უცხოური ინვესტიციების შედარებით მაღალი დონე კლასტერში 

შემავალი საწარმოების ან სექტორების დონეზე. 
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3. გეოგრაფიული კონცენტრაცია და სიახლოვე. კლასტერების მთავარი მონაწილეები 

ერთმანეთთან გეოგრაფიულად ახლოს არიან განლაგებული და აქვთ აქტიური ურთიერთ-

ქმედების შესაძლებლობა. გეოგრაფიული მასშტაბი შეიძლება იცვლებოდეს კლასტერის 

ტიპიდან და თავისებურებებიდან გამომდინარე და მოიცავდეს ქვეყნის ერთ ან რამდენიმე 

რეგიონს. გეოგრაფიული კონცენტრაციის ინდიკატორებად შეიძლება განხილულ იქნეს 

მოცემული რეგიონის სპეციალიზაციის დონის განმსაზღვრელი სხვადასხვა მაჩვენებელი. 

4. მონაწილეთა ფართო წრე და „კრიტიკული მასის“ არსებობა. კალსტერი შეიძლება შედგებოდეს 

რეგიონის ფარგლებს გარეთ გასატანი საბოლოო პროდუქციისა და მომსახურების მწარმოებელი 

კომპანიებისაგან.  

5. კლასტერების მონაწილეთა შორის კავშირისა და ურთიერთქმედების არსებობა. კლასტერების 

განვითარებაში წარმატების განმსაზღვრელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სამუშაო 

კავშირებისა და კლასტერის მონაწილეებს შორის ძალისხმევის კოორდინაციის არსებობა. ეს 

კავშირები შეიძლება განსხვავებული ბუნების იყოს - სათაო კომპანიებსა და მომწოდებლებს 

შორის, თვით მომწოდებლებს შორის, მოწყობილობათა და სპეციალიზებული სერვისის 

მომწოდებლებთან თანამშრომლობის; კომპანიების, უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო-

კვლევით ინსტიტუტებს შორის ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზაციაში 

თანამშრომლობის ჩათვლით. სასურველია მათი რაოდენობა იყოს ”კრიტიკული მასის” ტოლი, 

ანუ სრულად ავსებდეს კლასტერს და მასში არ რჩებოდეს ”ცარიელი სივრცე”.  

სარგებელი კლასტერში ვრცელდება ყველა კავშირის მიმართულებით: 

� სხვა დარგებიდან მოსული ახალი საწარმოები აჩქარებენ თავიანთ განვითარებას, სტიმულს 

აძლევენ სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებს და უზრუნველყოფენ აუცილებელ საშუალებებს ახალი 

სტრატეგიების დასანერგად; 

� ხდება ინფორმაციის თავისუფალი გაცვლა და სიახლეების სწრაფი გავრცელება მრავალ-

რიცხოვან კონკურენტებთან კონტაქტის მქონე მომწოდებლების ან მომხმარებლების არხებით; 

� კლასტერის შიდა ურთიერთკავშირები, ხშირად აბსოლუტურად მოულოდნელიც კი, აჩენს ახალ 

გზებს კონკურენციაში და ბადებს სრულიად ახალ შესაძლებლობებს; 

� ადამიანური რესურსები და იდეები ქმნიან ახალ კომბინაციებს [Цихан Т. В., 2003, გვ. 83] 

ახლა ისმება ასეთი კითხვა: რა განსხვავებაა დარგსა და კლასტერს შორის? ჯერ ერთი, რომ დარგში 

მხოლოდ ერთნაირი სპეციალიზაციის საწარმოები ერთიანდებიან, კლასტერში კი სხვადასხვა. ამასთან 

კოოპერაციის ჩვეულებრივი ფორმებისა და სუბიექტების კოორდინაციისაგან განსხვავებით, რასაც 

ადგილი აქვს დარგშიც, კლასტერული სისტემები ხასიათდება კოოპერატიული კავშირების მდგრადობით 

და პრიორიტეტებით. 

კლასტერი ხელს უწყობს კონკრეტული სამეურნეო ეფექტის მიღწევას და აძლიერებს ცალეული 

კომპანიების და, აქედან გამომდინარე, მთლიანად კლასტერის კონკურენტულ უპირატესობებს. 

კლასტერები დარგებზე უფრო ეფექტიანად ამყარებენ მნიშვნელოვან კავშირებს, უზრუნველყოფენ 

დარგების ურთიერთშევსებას, ხელს უწყობენ ტექნოლოგიების, ჩვევების განვითარებას და ბიზნესის 

განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებას. საწარმოების სტრატეგიული 

მართვისთვის ეს კავშირები ფუძემდებლურია კონკურენტულ ბრძოლაში, ბიზნესის განვითარების 

მიმართულებების განსაზღვრაში, ინოვაციების დანერგვაში, შრომის მწარმოებლურობის ამაღლებაში, 

საწარმოო დანახარჯების შემცირებაში და ა. შ. [Горшнева О. В., 2006]. 

როგორც წესი, კლასტერები ემსახურებიან შემდეგი მიზნების შესრულებას [ბარათაშვილი ე., 

ფარესაშვილი ნ., აბრალავა თ., 2012, გვ. 92]: 

� კლასტერის მონაწილეთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას ახალი ტექნოლოგიების 

დანერგვის ხარჯზე; 

� მიდგომების უნიფიკაციის ხარჯზე, დანახარჯების შემცირებას და შესაბამისი მეცნიერება-

ტევადი მომსახურების ხარისხის ამაღლებას სინერგიის ეფექტსა და ხარისხში, ლოჯისტიკაში, 

ინჟინერინგში, საინფორმაციო ტექნოლოგიებში და ა. შ.; 

� დასაქმების უზრუნველყოფას მსხვილი საწარმოების რეფორმირებისა და აუტსორსინგის 

პირობებში; 

� კლასტერების მონაწილეთა ინტერესების კონსოლიდირებულ ლობირებას ხელისუფლების 

სხვადასხვა ორგანოებში.  

საზღვარგარეთის განვითარებულმა ქვეყნებმა ამ ბოლო დროს დაიწყეს კვლევების ჩატარება 

კლასტერების უპირატესობებზე და დაადგინეს კიდეც. მთელ რიგ ქვეყნებში - იტალია, გერმანია, 

შვედეთი და სხვა, კლასტერების ფორმირება-განვითარება სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი გახდა. ამ 
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ქვეყნების მთავრობები მიხვდნენ, რომ გლობალიზაციამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ეკონომიკის 

დარგობრივი მოწყობის ვარგისიანობის საკითხი, როგორც ხისტი, მოუქნელი ფორმისა და უპირატესობა 

კლასტერულ გაერთიანებებს მიანიჭა. 

საქართველოს ჯერ-ჯერობით არც კლასტერები აქვს და არც მისი პოლიტიკა დამუშავებული. ეს 

საკითხი იდეის დონეზეც კი არ დამდგარა საქართველოს მთავრობაში. ასეთ დროს, სხვა ქვეყნებში ამ 

მიმართულებით მრავალი კლასტერული ინიციატივა ხორციელდება. კლასტერი შეიძლება შეიქმნას 

სახელმწიფოს ინიციატივითაც და კერძო პირების ინიციატივითაც. იმისათვის რომ არ დაგვიანდეს და 

კლასტერიზაციის პროცესი დროში არ გაიწელოს, ჩვენ ვურჩევთ მთავრობას მან დაიწყოს კლასტერების 

შექმნა. ამისათვის მას დასჭირდება სპეციალური სამთავრობო სტრუქტურა, რომელიც ქვეყანაში ამ საქმის 

გაშლას უხელმძღვანელებს. 

ასე რომ, კლასტერი და კლასტერული პოლიტიკა ახალი ფენომენია. ჯერ მისი არც უნივერსალური 

თეორია არის დამუშავებული და პრაქტიკული ნაბიჯებიც ეხლა იდგმება. ჩვენი დაინტერესება ამ თემით 

სწორედ მისმა სიახლემ განაპირობა. დღეს ვერცერთი მეცნიერი გადაწყვეტილად ვერ ამბობს დარგობრივ 

მართვაზე უარს, თუმცა აშკარად კლასტერებისკენ იხრებიან. ასე ვართ ჩვენც. შემდეგში შევეცდებით 

ეკონომიკური მაჩვენებლებით შევადაროთ ეს ორი სტრუქტურა ერთმანეთს. მაშინ მიღებული შედეგი 

უფრო სარწმუნო იქნება. 
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CLUSTER MANAGEMENT OR SECTORAL MANAGEMENT? 
 

Tengiz Tsagareishvili  
 

Abstract. In the article the author discusses about the new entity such as a cluster. This is a group of different ventures 
and organizations which serves only for one business and need each other. The priority of cluster is to consolidate the 
interests of cluster’s participants and to fasten the cooperation connections between them. 
The clusters are considered as Sectoral structures. This business has practically started in abroad, but it hasn’t discussed 
by the Georgian government yet. 
The author raises a subject for making a structure in the government which would lead and control the formation and 
development of clusters in Georgia. 
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თეონა ბაქანიძე, 

ასისტენტ პროფესორი 

ეკა რუსიეშვილი,  

 უფროსი მასწავლებელი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

სტრატეგიული და კორპორაციული მარვა 
 

მართვა ადამიანის საქმიანობის სახეა, რომელიც გამოიხატება სხვა ადამიანების მუშაობის 

კოორდინაციაში დასახული მიზნის მისაღწევად. ამრიგად მართვის არსი ვლინდება ჰორიზონტალურად 

დანაწილებული შრომის კოორდინაციაში შრომის ვერტიკალური დანაწილების მეშვეობით.  

მცირე ორგანიზაციებში ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც მართვის პროცესს უწევენ კოორდინაციას, 

მკაფიოდ არიან ერთმანეთისაგან გამოყოფილი. მცირე ორგანიზაციებში, რომლის მფლობელთა რაოდენობა 

ორზე მეტს არ აღემატება, მმართველობითი ფუნქციები პარტნიორებს შორის განაწილებულია მათი მუშაობის 

გრაფიკის შესაბამისად. ამასთან პარტნიორები ასრულებენ არამმართვლობით ფუნქციებსაც, როდესაც ემსახურ-

ებიან მომხმარებლებს და ამასთანავე ისინი ერთმანეთს არ თვლიან უფროსებად და არიან თანასწორუ-

ფლებიანნი. დიდ და რთულ ორგანიზაციებშიც მენეჯერები ხშირად ასრულებენ სამუშაოს, რომელიც არ არის 

დაკავშირებული მართვასთან. თითქმის ყველა ორგანიზაციაში, პატარა ორგანიზაციების გამოკლებით, მართვა 

მოითხოვს იმდენად დიდ დროსა და ენერგიას, რომ შეუძლებელია მისი არასრულყოფილად განხორციელება.  

თანამედროვე ორგანიზაციისათვის აქტუალურია მართვის ორი სახე – სტრატეგიული და კორპო-

რაციული მართვა. 

სტრატეგიული მართვა, დაკავშირებულია ორგანიზაციის მიზნებისა და ამოცანების დასახვასთან, 

გარემოსთან განსაზღვრულ ურთიერთობებთან, რაც მას საშუალებას აძლევს მიაღწიოს დასახულ 

მიზნებს, შეესაბამებოდეს ფირმის შინაგან შესაძლებლობებსა და საშუალებებს. 

სამეურნეო საქმიანობის არასტაბილურობის ზრდასთან ერთად იზრდება ორგანიზაციის 

სტრატეგიული მართვის საჭიროება. 

სტრატეგიული მართვა – ეს, უპირველეს ყოვლისა, სამეწარმეო საქმიანობაა. სამეურნეო საქმიანობის 

სწრაფად ცვლად პირობებში მოქმედებათა მეწარმეობრივი სახე შეიძლება შევაფასოთ, როგორც არა 

მხოლოდ შესაძლო, არამედ ორგანიზაციის განვითარების უპირატესი გზა, რომელიც მხოლოდ 

წარმატებასა და გადარჩენას უზრუნველყოფს. 

ორგანიზაციის შესაძლებლობები წარმოადგენს სტრატეგიული მართვის საფუძველს, რომელიც 

მიმართულია სტრატეგიული მიზნების მიღწევისაკენ. ეფექტიანი სტრატეგიული მართვისათვის 

მენეჯერს არა მხოლოდ მეწარმეობრივი ნიჭი უნდა ჰქონდეს, არამედ გარკვეული შემოქმედებითი უნარიც 

უნდა გააჩნდეს. ამრიგად, მთლიანობაში, სტრატეგიული პრობლემებით დაკავებული მენეჯერის მთავარ 

ამოცანას წარმოადგენს მომგებიანობის მუდმივი პოტენციალის უზრუნველყოფა.  

მენეჯერი, რომელიც სტრატეგიულ მართვას ახორციელებს უნდა განსაზღვროს და განახორციელოს 

სტრატეგიული ცვლილებები ორგანიზაციაში. ასევე მან უნდა შექმნას ორგანიზაციული სტრუქტურა და 

კულტურა, რომელიც ხელს შეუწყობს სტრატეგიულ ცვლილებებს. სტრატეგიულ ცვლილებებთან 

შესაბამისობაში მოიყვანოს ორგანიზაციის ისეთი სიტუაციური ცვლადები, როგორიცაა მიზნები, ამოცანები, 

ტექნოლოგია, სისტემები და პროცედურები. მის კომპეტენციაში შედის ასევე შეარჩიოს და პრაქტიკულად 

,,აღზარდოს’’ სტრატეგიული ცვლილებების გატარების უნარის მქონე ხელმძღვანელები და შემსრულებლები.  

ამრიგად, სტრატეგიული მართვის მიზანია გაზარდოს ორგანიზაციის პოტენციალი, თანამედროვე 

უნარების მქონე, ჩართული, მოტივირებული და საქმისადმი ერთგული თანამშრომლებით. სტრატეგიულ 

მართვას ორი მთავარი ამოცანა აქვს:  

1. მოხდეს ადამიანური რესურსების სტრატეგიისა და კორპორაციული სტრატეგიის ინტეგრაცია; 

2. ჰქონდეს საერთო მიმართულება, რომ ორგანიზაციის კორპორაციული საჭიროებები და 

ორგანიზაციის თანამშრომლების მოთხოვნები სრულყოფილი და პრაქტიკული ადამიანური რესურსების 

პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავება-შესრულებით დაკმაყოფილდეს.  

სტრატეგიული მართვის მიმართ მიდგომები და დამოკიდებულება ძირითადად ემყარება 

რესურსებზე დაფუძნებულ ხედვას. ეს აჩვენებს, რომ სწორედ რესურსები, მათ შორის ადამიანური 

რესურსები, აძლევს ორგანიზაციას განსაკუთრებულ ნიშანსა და სხვებთან შედარებით უპირატესობას. 

საეთაშორისო საფინანსო კორპორაცია კორპორაციულ მართვას განსაზღვრავს, როგორც 

კომპანიების მართვის და კონტროლის სტრუქტურებს და პროცესებს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაცია გვთავაზობს კორპორაციული მართვის შემდეგ განმარტებას:  
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„იგი არის კორპორაციების ფუნქციონირების და კოტროლის შიდა ინსტრუმენტი, კორპორაციული 

მართვა მოიცავს ურთიერთობებს კომპანიის მენეჯმენტს, მის სამეთვალყურეო საბჭოს, აქციონერებსა და 

სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის. გარდა ამისა, კორპორაციული მართვა ქმნის იმ სტრუქტურას, 

რომლის საფუძველზეც ხდება კომპანიის მიზნების დასახვა, ამ მიზნების მისაღწევი საშუალებებისა და 

კომპანიის საქმიანობის მონიტორინგის ფორმების განსაზღვრა“. 

კორპორაციული მართვა არის სტრუქტურებით და პროცესებით განსაზღვრული ურთიერთობების 

სისტემა. კორპორაციული მართვის ძირითადი ასპექტი დაკავშირებულია კორპორაციებში გარე კაპიტალის 

შემოდინების უზრუნველყოფასთან. კორპორაციული მართვა ასევე ითვალისწინებს იმ გზების გამონახვას, 

რომლის საშუალებითაც შეძლებს დააინტერესოს დაკავშირებული მხარეები, რათა მათ განახორციელონ 

სოციალურად ეფექტიანი ინვესტიციები სპეციფიკურ, ადამიანურ და ფიზიკურ კაპიტალში. კომპანიის 

კონკურენტუნარიანობა და მისი საბოლოო წარმატება გუნდური მუშაობის შედეგია – ეს არის ინვესტორების, 

თანამშრომლების, კრედიტორებისა და მომწოდებლების ფართო სპექტრის მიერ შეტანილი წვლილის ნაყოფი. 

კორპორაციებმა უნდა აღიარონ, რომ დაკავშირებული მხარეების წვლილი მნიშვნელოვანი რესურსია 

კონკურენტუნარიანი და მომგებიანი კომპანიების შესაქმნელად.  

კორპორაციული მართვის სისტემა ოთხ ძირითად ღირებულებას ემყარება ესენია: 

– სამართლიანობა – კორპორაციული მართვის სისტემა უნდა იცავდეს აქციონერთა უფლებებს და 

ორიენტირებული უნდა იყოს თითოეული აქციონერისადმი ერთნაირ, თანასწორ მიდგომას, მცირე და 

უცხოელი აქციონერების ჩათვლით. ყველა აქციონერს უნდა შეეძლოს მიიღოს სათანადო კომპენსაცია 

საკუთარი უფლებების დარღვევის საპასუხოდ. 

– პასუხისმგებლობა – კორპორაციული მართვის სისტემა კანონის შესაბამისად უნდა აღიარებდეს 

დაინტერესებული მხარეების უფლებებს და ხელს უწყობდეს მხარეებს შორის დოვლათის, სამუშაო 

ადგილების და ფინანსურად მდგრადი და ჯანსაღი საწარმოების შექმნას. 

– გამჭირვალობა – კორპორაციული მართვის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს ინფორმაციის 

დროულ და ზუსტ გამჟღავნებას კომპანიისთვის ყველა არსებით საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის, 

ფინანსური მდგომარეობის, საქმიანობის, მფლობელობის და მართვის სტრუქტურის შესახებ. 

– ანგარიშვალდებულება – კორპორაციული მართვის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს 

კომპანიის სტარტეგიულ ხელმძღვანელობას, საბჭოს მიერ მენეჯმენტის ეფექტიან მონიტორინგს და 

საბჭოს ანგარიშვალდებულებას კომპანიის აქციონერების წინაშე. 

კორპორაციული მართვის კოდექსი წარმოადგენს პრინიპებზე დამყარებულ განაცხადს კომპანიის 

კორპორაციული მართვის შესახებ. იგი გამიზნულია იმისათვის, რომ მართვის სტრუქტურა გაცილებით 

გამჭირვალე გახდეს, დაადასტუროს კომპანიის ერთგულება სანიმუშო კორპორაციული მართვის მიმართ 

და უზრუნველყოს: 

– პასუხისმგებლობის მქონე, ანგარიშვალდებული და ღირებულებებზე ორიენტირებული 

მენეჯმენტის არსებობა; 

– ეფექტიანი სამეთვალყურეო საბჭო და აღმასრულებელი საბჭო, რომლებიც მოქმედებენ 

კორპორაციის და მისი აქციონერების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მცირე აქციონერების 

ჩათვლით ცდილობენ აქციების ღირებულების მდგრად ზრდას; 

– ინფორმაციის სათანადო გამჟღავნება და გამჭირვალობა, ისევე, როგორც რისკის მართვისა და 

შიდა კონტროლის ეფექტიანი სისტემა. 

კორპორაციული მართვის ქვეშ მოიაზრებენ კომპანიის მართვის და კონტროლის სისტემას, 
რომელიც ხელს უწყობს გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას, არეგულირებს ურთიერთობას 
აქციონერებს, სამეთვალყურეო საბჭოს, მენეჯმენტს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის.  

რამდენადაც კარგი კორპორაციული მართვა ხელს უწყობს აქციონერთა და პოტენციურ 
ინვესტორთა შორის ნდობის ამაღლებას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კორპორაციული მართვა ეხმარება 
კომპანიებს უფრო უკეთ წარმართონ თავიანთი საქმიანობა, მოიზიდონ დამატებითი კაპიტალი 
კომპანიის გასაფართოვებლად და აიმაღლონ კონკურენტუნარიანობის დონე. 

კორპორაციის კოდექსი შეიძლება მოიცავდეს ისევ მნიშვნელოვან საკითხებს როგორიცაა: 

კორპორაციის მიზნები და ამოცანები; ურთიერთობა დირექტორთა საბჭოსა და გენერალურ დირექტორს 

შორის; ზოგადი სამუშაო პროცედურები; აქციონერთა უფლებები; კორპორაციული დივიდენდების 

პოლიტიკა; ინფორმაციის გამჟღავნებასა და გამჭირვალობასთან დაკავშირებული საკითხები; შიდა 

კონტროლის ფუნქცია რისკის მართვის ჩათვლით; ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკა და 

სტანდარტები; ურთიერთობა ინვესტორებთან და სხვა მხარეებთან, რომლებსაც აქვთ კორპორაციის 

მიმართ ინტერესი. 
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Strategic and corporate management 
 

Teona Bakanidze, Eka Rusieshvili 
 

Abstract. The article presents two types of current management of modern organization: strategic and corporate 
management. Strategic management is considered as an entrepreneurial activity. The foundation of strategic 
management represents the capabilities of organization, which is directed towards the strategic goals. Overall, the busy 
manager, which main objectives are the strategic problems presents profitability of supplying constant potential. Thus, 
the main goal of strategic management is to increase the organization's potential with modern skills, engaged, motivated 
and committed employees. 

The article also presents corporate management, as the structure of companies management and control. It is the 
functioning of corporations and the internal control tool. Corporate management includes the management of company 
relations with the supervisory board, shareholders and other stakeholders. A key aspect of corporate management 
relating to the provision of external capital flows to corporations. Corporate management also considers the ways in 
which the parties will be able to attract to implement a specific investment in human and physical capital. 
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კახაბერ ჟღენტი, 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია  

პირველწოდებულის სახელობის ქართული  

უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

კორპორაციული მართვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები  

საქართველოში 
 

შესავალი: საქართველოში დღეისათვის არსებული ბიზნეს გარემოს ყველაზე პოპულარული ტენ-

დენციაა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და IPO-ზე (პირველადი საჯარო შეთავაზება) გასვლის პერ-

სპექტივების უზრუნველყოფა. აქედან გამომდინარე, კომპანიისათვის მეტად მნიშვნელოვანია კორპორა-

ციული მენეჯმენტის საკითხების დარეგულირება, რომელიც მეტად საყურადღებოა ინვესტორისათვის. 

დასავლეთში კორპორაციული მართვის ძირითადი პრობლემებია: აქციონერთა დაქსაქსულობისა 

და ინერტულობის გამო მენეჯმენტის გაკონტროლების პრობლემა; აქციონერთა მხრიდან ადმინისტრაცი-

ის გადაწყვეტილებებზე და საქმიანობაზე ზეგავლენის მოხდენა; მენეჯერთა მრავალმილიონიანი კონ-

ტრაქტები, პასუხისმგებაში მიცემის სიძნელე და ინსაიდერული ინფორმაციის დარღვევით გამოყენება. 

 კვლევის შედეგები: სადღეისოდ, საქართველოში კორპორაციული მართვის დონის ამაღლებას 

აფერხებს ინფორმაციის, ფინანსების, კვალიფიციურ სპეციალისტთა და მმართველი ორგანოების 

მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა. ქვეყნის მთავარ პრობლემას კორპორაციულ მართვაში განეკუთვნება:  

� აქციონერების მიერ საკუთარი უფლებების არცოდნა;  

� კანონმდებლობით და შიდა დებულებებით დადგენილი წესების უგულებელყოფა; 

� არაეფექტური მმართველობის ორგანოები და მათი ფორმალური გაკონტროლება; 

� გარიგებების არსებობა დაკავშირებულ მხარეებთან; ინფორმაციის არა საჯაროობა და ხარვეზები 

კანონმდებლობაში. 

 კორპორაციული მართვის ყველა კოდექსის მოთხოვნაა სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა 

საქმიანობის ყოველწლიური შეფასება. საქართველოში სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციონირებისას თავს 

იჩენ შემდეგი სამი ძირითადი პრობლემა: ფორმალური არსებობა; საბჭოში ნათესავების და მეგობრების 

ყოლა; საბჭოს შემადგენლობაში არაკვალიფიციური წევრების შეყვანა1.  

 გავრცელებული პრობლემაა კორპორაციათა მხრიდან ინფორმაციის არასაჯაროობა; კონპანიები არ 

ახდენენ წლიური ანგარიშების გამოქვეყნებას და ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი წვრილი 

აქციონერებისათვის. 

 საქართველოში კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზა მწირია, 

საქართველოს კანონში „მეწარმეთა შესახებ“ ბუნდოვანია ხელმძღვანელ პირთა პასუხისმგებლობის 

საკითხი, ასევე გურკვეველია მნიშვნელოვანი დებულებები კანონში „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 

შესახებ“, რაც შეეხება „სისხლის სამართლის კოდექსს“, იგი ითვალისწინებს ხელმძღვანელ პირთა 

პასუხისმგებლობის საკითხს, თუმცა ძნელია დასახელდეს შემთხვევა, როდესაც ამ მუხლების გამოყენე-

ბით დამდგარიყო ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხი.  

  კომპანიები ყველაზე ხშირად კორპორაციულ მართვას უკავშირებენ ისეთი ამოცანების გადა-

წყვეტას, როგორიცაა: ინვესტიციების მოზიდვა, სტრატეგიული გადაწყვეტილების მირების ეფექტუ-

რობის ამაღლება, აქციონერებსა და მმართველობით ორგანოებს შორის ურთიერთობების ეფექტურობის 

ამაღლება. 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა დაადასტურა, რომ კომპანიები, რომლებიც არ იმართებიან 

აღიარებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, არ არიან ორიენტირებული ზრდაზე და აქვთ 

გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ისინი საკუთარ საქმიანობაში განწირული არიან 

მარცხისათვის და საფრთხეს უქმნიან თითეულ თანამშრომელს, კრედიტორებს, დებიტორებს და სხვა 

დაინტერესებულ პირებს. 

 საქართველოში კორპორაციული მართვის საუკთესო მაგალითია აი-ეს თელასის კორპორაციული 

მენეჯმენტი. სს „თელასში“ აქციონერთა უფლებების უზრუნველყოფის მიზნით მიღებულია შემდეგი 

შიდა დოკუმენტები, რომლებიც არეგულირებენ საზოგადოების ორგანოთა საქმიანობას: წესდება, 

დებულება აქციონერთა საერთო კრების მომზადებისა და ჩატარების წესის შესახებ, დებულება 

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების მოწვევისა და ჩატარების შესახებ, დებულება სამეთვალყურეო 

                                                           
1 ამ პრობლების მოგვარების საუკეთესო გამოსავალია სამეთვალყურეო საბჭოში დამოუკიდებელი 

წევრების დანიშვნა, რაც ინვესტორს მატებს რწმენას, რომ მის მიერ განხოციელებულ ინვესტიციას 

კომპანიის მმართველობა საკუთარი ინტერესებისათვის არ გამოიყენებს. 
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საბჭოს წევრებისათვის ანაზღაირების და კომპენსაციების გადახდის შესახებ, დებულება სამეთვალყურეო 

საბჭოს აუდიტის კომიტეტის შესახებ, დებულება საზოგადოების აქციონერებთან ურთიერთქმედების 

შესახებ, საზოგადოების აქციონერთა განცხადებებსა და მოთხოვნებზე მუშაობის მეთოდიკა. 

 სს „თელასის“ მართვისა და კონტროლის ორგანოებია: 

• აქციონერთა საერთო კრება; 

• სამეთვალყურეო საბჭო; 

• გენერალური დირექტორი. 

 სს“თელასში“ აქციონერთა საერთო კრება წარმოადგენს მართვის უმაღლეს ორგანოს, იგი 

აქციონერებს საშუალებას აძლევს მოახდინონ საზოგადოების მართვაში მონაწილეობის უფლების 

რეალიზაცია. სამეთვალყურეო საბჭო, აღმასრულებელი ორგანოები ანგარიშვალდებულნი არიან საერთო 

კრების წინაშე, კომპეტენციების შესაბამისად. 

 გენერალური დირექტორი ანხორციელებს საზოგადოების მიმდინარე საქმიანობის 

ხემძღვანელობას, იგი წარმოადგენს სასოგადოების ერთპიროვნულ აღმასრულებელ ორგანოს, 

ახორციელებს ყოველდღიურ მართვასა და წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას. 

 საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო ანხორციელებს საზოგადოების საერთო 

ხელმძღვანელობას, იღებს გადაწყვეტილებებს საზოგადოების საქმიანობის არსებით საკითხებთან 

დაკავშირებით. სამეთვალყურეო საბჭო შედგება ექვსი წევრისაგან. 

 კორპორაციული მართვის განხორციელების პროცესში თავს იჩენს კომპანიათა სოციალური 

პასუხისმგებლობა, რომლის განხორციელების ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები შემდეგია: 

� კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განხორციელების ხელშემწყობი ფაქტორები - 

მოსახლეობის ხედვა: 

� სახელმწიფომ დაუწესოს საგადასახადო შეღავათები CSR-აქტიურ კომპანიებს; 

� სახელმწიფომ შექმნას ბიზნესისათვის კეთილმყოფელი გარემო; 

� მომხმარებელმა უპირატესობა მიანიჭოს იმ კომპანიას, რომელიც ეწევა საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო საქმიანობას; 

� სახელმწიფომ ბიზნესის ფულით შექმნას სპეციალური ფონდი სოციალური პროგრამებისათვის; 

� მთავრობამ დაავალოს ბიზნესს აქტიურობა; 

� არასამთავრობო სექტორმა აქტიურად ითანამშრომლოს ბიზნეს კომპანიებთან. 

� საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების 

ხელისშემშლელი ფაქტორები - ბიზნესმენთა ხედვა: 

� გარე ფაქტორები: 

� სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის და სტიმულირების არ არსებობა; 

� საგადასახადო შეღავათების არ არსებობა; 

� არაჯანსაღი ბიზნეს გარემო. 

� შიდა ფაქტორები: 

� ბიზნესს არ აქვს მსგავსი საქმიანობის გამოცდილება; 

� ცოდნისა და ინფორმაციულობის ნაკლებობა სოციალური პასუხისმგებლობის 

განხორციელების ფორმის შესახებ; 

� სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტების დაგეგმვის, მართვის და შედეგების შეფასების 

გამოცდილების ნაკლებობა. 

 საქართველოში თანამედროვე ეტაპზე ძალზე მნიშვნელოვანია სახელმწიფო საწარმოების, როგორც 

ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე კორპორაციული მმართველობის სისტემის დანერგვა, რომელიც 

უზრუნველყოფს სახელმწიფო საწარმოებიდან მაქსიმალური ეკონომიკური და სოციალური სარგებლის 

მიღებას. OECD-ის წევრ სახელმწიფოებში აღნიშნულ სექტორში რეფორმების განხორციელების 

აუცილებლობა მაღალმა საზოგადოებრივმა ინტერესმა და სახელმწიფო საწარმოთა მართვასთან დაკავშირე-

ბულმა პრობლემებმა წარმოშვა, როგორიცაა, მაგალითად, საწარმოთა საქმიანობაში ზედმეტი პოლიტიკური 

ჩარევა, პასიური და არაეფექტურად მოქმედი მმართველობითი ორგანოები (სამეთვალყურეო და 

დირექტორთა საბჭოები), არასაკმარისი გამჭვირვალობა, გაუმართავი ანგარიშვალდებულების სისტემა და ა.შ.  

 ამ მიზნით OECD-ის ძველ და ახალ წევრ სახელმწიფოებში სახელმწიფო საწარმოებთან 

დაკავშირებული ძირეული რეფორმები განხორციელდა, აღნიშნული რეფორმების განხორციელების 

პროცესში სახელმწიფოები მრავალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდენ. ყველაზე რთული იყო ბალანსის 

პოვნა სახელმწიფოს მხრიდან პარტნიორის უფლებამოსილების აქტიურად განხორციელებასა და 

საწარმოთა საქმიანობაში ზედმეტ ჩარევას შორის. 
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 საქართველოშიც დღეისათვის სახელმწიფო საწარმოთა წილები/აქციები მართვის უფლებით 

გადაცემულია სხვადასხვა სუბიექტებზე, კერძოდ, 17 საწარმო მართვის უფლებით გადაცემული აქვს 

სხვადასხვა სამინისტროს, მათი მმართველობის სფეროსა და კომპეტენციის შესაბამისად. 

 სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი და ფინანსურად გამართული საწარმოები საკუთრებაში 

გადაცემული აქვს სს საპარტნიორო ფონდს. ფონდის მთავარი დანიშნულებაა საქართველოში 

ინვესტიციების წახალისება საინვესტიციო პროექტების განვითარების საწყის ეტაპზე თანამონაწილეობის 

გზით (კაპიტალში თანაინვესტირება, სუბორდინირებული სესხი და ა. შ.). ფონდის აქტივების 

პორთფელი შედგება შემდეგი კომპანიებისაგან: 

� საქართველოს რკინიგზა - 100% წილი; 

� საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია - 100% წილი; 

� საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო სისტემა -100% წილი; 

� სს თელასი - 24,5% წილი. 

 გარდა აღნიშნული საწარმოებისა, ფონდის საკუთრებაშია კიდევ 5 კომპანია და ამ კომპანიების 

დაქვემდებარებაში მყოფი 12 კომპანია. აღნიშნული ფონდის საქმიანობა მთლიანობაში აგებულია 

კორპორაციული მართვის საფუძვლებზე. 

 საქართველოში კორპორაციული მართვის სფეროში მხედველობაშია მისაღები ის გარემოება, რომ 

არ არსებობს სამართლებრივი ჩარჩო და მკაფიოდ განსაზღვრული პო-ლიტიკა, რის გამოც სახელმწიფო 

საწარმოთა მართვის პრაქტიკა არ არის უნიფიცირებული და ყველა სამინისტროს საკითხისადმი 

განსხვავებული მიდგომა აქვს. მაგალითად, სამინისტროებში ფუნქციონირებს მონიტორინგისა და 

ანგარიშგების განსხვავებული სისტემა. ამასთანავე, საწარმოთა ორგანიზაციული სტრუქტურა და მათი 

მმართველობითი საქმიანობა არ ეფუძნება საერთო პრინციპებს, რაც გამოწვეულია იმითაც, რომ არ არის 

შემუშავებული სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელო, რომელშიც 

გაწერილი იქნება საწარმოთა მართვის ძირითადი ნორმები და პრინციპები. მსგავსი სახის 

სახელმძღვანელო მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია. ყოველივე ამის გამო, ქვეყანაში არ არის 

უზრუნველყოფილი საწარმოთა მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება. 

 საერთაშორისო პრაქტიკისა და საქართველოში არსებული სიტუაციის ანალიზი ცხადყოფს, რომ 

სტრატეგიის, მკაფიო ხედვისა და კორპორაციული მართვის ძირითადი პრინციპების შემუშავებისა და 

პრაქტიკაში გამოყენების გარეშე შეუძლებელია სახელმწიფო საწარმოთა პროდუქტიული საქმიანობისა 

და მომგებიანობის ზრდა. საწარმოთა კორპორაციული მართვის უზრუნველყოფის გარეშე სახელმწიფო 

საწარმოები იქნებიან ქვეყნისათვის მხოლოდ ტვირთი, რომელსაც არსებით სარგებელი არ მოქვს. 

 საერთაშორისო სტრატეგიისა და პრაქტიკის პირველადი მოთხოვნა/რეკომენდაციაა, რომ 

აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს საწარმოთა მაკორდინირებელი ორგანო. ასეთი მაკორდინირებელი 

ორგანო არსებობს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ქონების მართვის 

ეროვნული სააგენტოს სახით, მაგრამ მაკოორდინირებელი ორგანო, კორპორაციული მმართველობის 

ძირითადი პრინციპებიდან გამომდინარე, აქტიურად უნდა ახორციელებდეს პარტნიორთა 

უფლებამოსილებებს და მის არსებობას არ უნდა ჰქონდეს ფორმალური ხასიათი. სააგენტოს პარტნიორის 

ყველა უფლებამოსილება სამინისტროზე აქვს დელეგირებული და, შესაბამისად, მართვაში საერთოდ არ 

მონაწილეობს (თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ქონების განკარგვასთან მიმართებაში სამინისტროები 

გადაწყვეტილებას სააგენტოს თანხმობით იღებენ).  

 ამასთანავე, სამინისტროების მხრიდან სააგენტოში არ დება ანგარიშის წარდგენა მათ მმართველობის 

სფეროში არებული საწარმოების საქმიანობის და მომგებიანობის შესახებ. შესაბამისად, სახელმწიფოს არ აქვს 

აგრეგირებული ინფორმაცია სახელმწიფო საწარმოთა ფუნქციონირების შესახებ, რაც საწარმოთა 

ზედამხედველობასა და სისტემაში არსებულ პრობლემათა დროულ იდენტიფიცირებას შეუძლებელს ხდის. 

 დღემდე არ არის შემუშავებული საწარმოთა მართვის პოლიტიკა, რომელიც საერთო იქნებოდა 

საწარმოთა მმართველი ყველა სამინისტროსათვის. აღნიშნული ხელს შეუწყობდა კორპორაციულ მარვაში 

ერთიან ხედვის ჩამოყალიბებას და პოლიტიკის ფორმირებას ქვეყნის მასშტაბით. 

 დასკვნა: საქართველოში კორპორაციული მართვის პრობლემების მინიმუმამდე დასაყვანად 

აუცილებელია: კორპორაციათა სამეთვალყურეო საბჭოში წარდგენილი იქნეს დამოუკიდებელი წევრები, 

რომლებიც ინვესტორისათვის გარკვეულ გარანტიას წარმოადგენენ; გაძლიერდეს კომპანიის შიდა 

კონტროლი და მონიტორინგი; კომპანიებში ჩამოყალიბდეს ისეთი დამხმარე ორგანოები, როგორიცაა 

კომიტეტები და კორპორაციული მდივანი; დაინერგოს შეფასების მექანიზმი, რომელიც წარმატებით 

ფუნქციონირებს დასავლეთის ქვეყნებში, რათა კომპანიონებმა განსაზღვრონ რამდენად ნაყოფიერია 

მმართველობითი ორგანოების ფუნქციონირება და რა ნაკლოვანებები გააჩნია მათ საქმიანობას; 

სახელმწიფომ, თავის მხრივ, განსაზღვროს კომპანიათა მართვის მინიმალური სტანდარტები და 

დანერგოს უფრო ეფექტური და მოქნილი მარეგულირებელი ნორმები.  
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Corporate management problems and potential solutions in Georgia 

 
Kakhaber Jgenti 

 
Abstract. The article emphasizes that the current business environment in Georgia is the most popular trend in 

foreign investment and the prospect of IPO- software. Therefore, it is very important for the company's corporate 
management issues under which the investor is most notable. 

It is proved that it is necessary to minimize the problems of corporate governance in Georgia: the supervisory 
board to be independent members of corporations, which are a guarantee of the investor; Strengthen the company's 
internal control and monitoring; Companies to form such subsidiary bodies, such as committees and corporate 
secretary; Implement the evaluation mechanism, which is successfully operating in Western countries, in order to 
determine whether the Companions of government bodies to function and be productive in their work has shortcomings; 
The state, in turn, determine the minimum standards of the companies management and introducing more efficient and 
flexible regulations. 
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გიორგი კიკალეიშვილი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

დოქტორანტი 

 

კერძო და საჯარო მმართველობის ეფექტიანობა და ეფექტიანობის  

განმსაზღვრელი ფაქტორები 

 

საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში ჯერ კიდევ არსებობს განცდა იმისა, რომ კერძო 

მეწარმეები ეფექტურები ვერ არიან და მათი ჩანაცვლება სამთავრობო მენეჯმენტით უკეთესია, სწორედ 

ამას მიგვანიშნებს საზოგადოების ნეგატიური რეაქცია პრივატიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. 

ამ ორ ინსტიტუტს შორის, ვგულისხმობ მთავრობას და კერძო კომპანიათა მენეჯმენტს, გახლავთ 

ფუნდამენტური განსხვავება, - კერძო კომპანია დინამიურ ბაზარზე იმყოფება და დღითი დღე ცდილობს 

სარგებლის ზრდას, ხარჯების შემცირებას, პროცესების ოპტიმიზაციას და მოგების ზრდას, ხოლო რაც 

შეეხება საჯარო მმართველებს, მათი სარგებელი საზოგადოებრივი ნდობის მოპოვებაში და ყოველ 4 

წელიწადში არჩევნების გამარჯვებაშია. 

საკითხი მოიცავს ბევრ კითხვის ნიშნებს, - ნებისმიერ საზოგადოებას სურს ეფექტური მმართველი, 

მაგრამ როგორ მივაღწიოთ ამას ? ჭეშმარიტების მტკიცებას ჩემს სტატიაში არ დავიწყებ, - გამოვიყენებ 

იმპირიულ კველევებს, დავეყრდნობი გავლენიანი ორგანიზაციის კვლევებს და შევეცდები გარკვეული 

სურათი შევუქმნა მკითხველს ეფექტური მმართველობის შესახებ. 

ეფექტური მმართველობა ქვეყენაში გარანტია დოვლათის ზრდის და ეკონომიკური სიმდიდრის, 

მაგრამ როგორ მივაღწიოთ აღნიშნულს ? გავლენიანი ორგანიზაცია „ჰეირითეიჯი“ 2 ათეულობით წელია 

რაც იკვლევს სხვადახვა ქვეყნებში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს, აღნიშნული ორგანიზაცია 

„მსოფლიო ბანკი“_თან ერთად ყოველ წელს აქვეყნებს ეფექტიანობის განმსაზღვრელ ინდიკატორებს 

რასაც შემდგომ ამტკიცებს ფაქტების მოშველიებით.  

ჩემს მიერ წარმოდგენილ ორგანიზაციებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ეფექტიანობის შემაფასებელ 

ინდიკატორად ქვეყნის ეფექტიანობაში ავიღოთ: ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, აღნიშნულ 

ინდექსს ყოველწლიურად ადგენს „ჰეირითეიჯი“ და ხდის საზოგადოებისათვის საჯაროდ. 

მთავარ კითხვას, თუ როგორ უნდა ვიყოთ ეფექტური სახელმწიფო და კერძო კომპანიების 

მმართველობა ჯობია თუ სახელმწიფოს მეტი აქტიურობა ეკონომიკაში შევეცდები გავცე პასუხი. 

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ითვლება შემდეგი პარამეტრებიდან:3 

1. ბიზნესის თავისუფლება 

2. ვაჭრობის თავისუფლება 

3. ფისკალური თავისუფლება 

4. სამთავრობო ხარჯების კოეფიციენტი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში. 

5. მონეტარული თავისუფლება 

6. ინვესტიციების შემოსვლის თავისუფლება 

7. ფინანსური სტაბილურობა და თავისუფლება 

8. საკუთრების უფლების დაცვა 

9. კორუფციის მაჩვენებელი ქვეყანაში 

10. შრომის თავისუფლება. 

ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თუ აღნიშნულ პარამეტრებს ქვეყნის ეკონომიკა აკმაყოფილებს 

იღებს თოთოეულ პარამეტრში მაქსიმალურ ქულას, 10_ს ხოლო რომელ საკითხშიც დაბალი მაჩვენებლია, 

იღებს მინიმალურ შეფასებას, 0_ს. 

იმისათვის, რომ სანდო წყაროდ მივიჩნიოთ „მსოფლიო ბანკი“ და „ჰეირითეიჯი“, მოვიყვან 

დიაგრამას, სადაც მოცემულია სხვადასხვა ეკონომიკური თავისუფლების მქონე ქვეყნების ეკონომიკური 

ზრდის დინამიკა. 

 

 

 

                                                           
2 http://www.heritage.org/ 
3 http://www.heritage.org/index/visualize 
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წარმოდგენილ დიაგრამაზე ნათლად ჩანს, რომ იმ ქვეყნებს, რომელთაც მაღალი აქვთ ეკონომიკური 

თავისუფლება, ყველაზე მაღალი აქვთ ეკონო მიკური ზრდა, 1990 წლიდან 2010 წლამდე მონაცემებით. 

აღნიშნული დიაგრამიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ იმ ქვეყნებში სადაც ბიზნესი 

ქმნის დოვლათს და ქვეყნის ხელისუფლება დაკავებულია მხოლოდ სამართლიანობის შექმნით ქვეყნის 

ეკონომიკაში და საბაზო პირობებით, ქმნიან ყველაზე მეტ დოვლათს, ანუ აქვთ ყველაზე დიდი 

ეკონომიკური ზრდა წლიდან წლამდე, ხოლო იმ ქვეყნებში სადაც სახელმწიფო ცდილობს ბაზარი 

დაარეგულიროს და შექმნას დოვლათი (სამაგალითოდ: სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებული 

კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ ბაზარზე) შედარებით დაბალი ეკონომიკური ზრდა აქვთ. 

იმ პირობებში, თუ დავუშვებთ, რომ სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკები ეფექტურნი არიან თუ 

ბიზნესი ქმნის დოვლათს, - სკეპტიკოსი დასვავდა კითხვას, მთავრობა რამდენად ეფექტურია 

ოპერირებისას, იქნება ეს სამთავრობო გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესში თუ ბიზნესის 

წარმოებაში. 

 

 

 

 

 

კერძო სექტორი < 5

კერძო სექტორი 5-7

კერძო ინვესტიცია >7

მთავრობა

19.00% 27%

33%

17%

.

 

დიაგრამა N 1: ეკონომიკური თავისუფლება და ეკონომიკური ზრდა, 1990-2010. 

იმ ქვეყნების ეკონომიკა, რომელთაც მაღალი 

აქვთ ეკონომიკური თავისუფლება უფრო 

სწრაფად იზრდება ვიდრე სხვა ქვეყნის 

ეკონომიკები. 

წყარო: ფრეზერის ინსტიტუტი, ეკონომიკური

თავისუფლება მსოფლიოში, 2012 წლის 

გამოცემა. მსოფლიო ბანკი 

ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობა 

ბოლო 

მესამე 

მეორე პირველი 

დიაგრამა N 2: ეკონომიკური თავისუფლების სხვადასხვა დონეზე კერძო მეწარმეების 

ეფექტურობის საშუალო კოეფიციენტი და მთავრობის მარგი ქმედების საშუალო 

კოეფიციენტი. 
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წარმოდგენილი დიაგრამა გახლავთ „მსოფლიო ბანკი“_ს კვლევის შედეგი, - კვლევის მიზანს 

წარმოადგენდა შემდეგ კითხვაზე პასუხის გაცემა: ვინ როდის არის ეფექტური ოპერირებისას? - 

შესწავლილი იქნა ბოლო 100 წლის მონაცემები, მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან 

დაკავშირებით და დადგინდა, რომ - მთავრობის მარგი ქმედების კოეფიციენტი, საშუალოდ 17 %_იანი, იმ 

პირორბებში, როდესაც ეკონომიკურად თავისუფალ ქვეყანაში მოქმედი ბიზნეს-სუბიექტის მარგი 

ქმედების კოეფიციენტი 33%_ს აღწევს. 

ჩემს მიერ წარმოდგენილი სტატიის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა სტატიაში ჩამომეყალიბებინა ის 

ძირითადი პრინციპები რის საფუძველზეც შეგვიძლია გახდეს ქვეყნის ეკონომიკა უფრო ეფექტური და 

ზრდადი. 

ცხადზე ცხადია, რომ კერძო მმართველობა გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე სამთავრობო 

ინტერვენციები და მენეჯმენტი, მაგრამ სკეპტიკოსთა კიდევ ერთ კითხვას გავცემ პასუხს: მხოლოდ 

დოვლათი არაა ქვეყნის წარმატების გარანტი, - ამის საპასუხოდ მოვიყვან კიდევ ერთ დიაგრამას, 

რომელშიც ასახულია საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა ეკონომიკურად სხვადასხვა თავისუფლების 

მქონე ქვეყნებში. 

 

 
 

Private and public administration efficiency and effectiveness of the determining factors 
 

George Kikaleishvili 
 

Abstract. Today, In Georgia and in the World working on the improvement of management efficiency in 

private and public sectors is important as it was before. It is essential to note the fact that any political power 

promises the society an effective management, what implies the maximization of profit with a small amount of 

expenditures, as for private companies they have a big incentive to operate effectively in order to maximize profit. 

Georgia is post-soviet country. It is 25 years since it moved from command economy, where state ruled 

businesses, to new reality that means private sector increased involvement in the development of economy and 

doing business by private entities, - in this article, me as fellow scientist, will try to make comparative analysis 

between private and state management, underline priorities and also affectivity determinants in the country’s 

economy. 

 

 

დიაგრამა N 3: ეკონომიკური თავისუფლება და

სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა. 2010 

ეკონომიკურად თავისუფალ

ქვეყნებში, საშუალო სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა 20 წლით მეტია ვიდრე 

ეკონომიკურად არათავისუფალ 

ქვეყნებში 

წყარო: ფრეზერის ინსტიტუტი, 

ეკონომიკური თავისუფლება 

მსოფლიოში, 2012 წლის გამოცემა. 

მსოფლიო ბანკი 

ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობა 

ბოლო მესამე მეორე პირველი 
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Интеграция как стратегия реструктуризации судостроительных предприятий 

 
Судостроение является важным видом промышленности Украины, который во многом влияет на 

престиж и конкурентоспособность страны. Однако в последнее время наблюдается кризисное состояние 
мирового рынка судостроения. 

В течение последних лет, предшествовавших глобальному экономическому кризису 2008-2009 гг., 
наблюдался рекордно высокий рост заказов на верфях мира. Даже после наступления кризиса продолжалось 
интенсивное строительство ранее заказанных новых судов и массовые поставки тоннажа действующему флоту, 
преимущественно торговому. Данные 2010-2014 гг. о динамике мировых морских перевозок и развитии 
мирового транспортного флота свидетельствуют о растущем дисбалансе спроса и предложения на фрахтовых 
рынках и появлении избыточного тоннажа. Избыток производственных мощностей верфей и прогнозная оценка 
развития рынка судостроительной продукции показаны на рис. 1. 

Сегодня, несмотря на существенное сокращение портфеля новых заказов, на отсрочку или отказ от 
многих ранее заключенных контрактов и рост тоннажа, сдаваемого на слом, верфи мира все еще продолжают 
избыточное строительство и поставки нового тоннажа. 

Несмотря на критическую ситуацию, сложившуюся на мировом рынке, в Украине есть много факторов 
для развития судостроения: высокий научный потенциал судостроительного комплекса; наличие собственной 
сырьевой базы; необходимые производственные мощности; квалифицированные кадры. Поэтому, 
судостроительная промышленность Украины сможет стать заметным игроком на мировом рынке в условиях 
разработки эффективной стратегии реструктуризации судостроительных предприятий. 

Современные проблемы отечественного судостроения рассмотрены в работах ведущих украинских 
ученых [2, 3, 4]. Однако стратегический подход к развитию судостроительных предприятий в контексте 
создания интеграционных корпоративных структур до сих пор не рассматривался. В связи с этим в 
исследовании ставится задача разработки стратегии реструктуризации предприятий судостроения путем 
создания интегрированных корпоративных структур на основе системного подхода. 

Реструктуризация является процессом взаимосвязанных изменений в структуре активов, пассивов, 
функций производственно-экономической системы предприятия, направленным на повышение эффективности 
деятельности предприятия, позволяет вывести предприятие из кризисного состояния, достичь высоких и 
устойчивых показателей его деятельности и повысить его стоимость [5]. В этом контексте стратегия 
реструктуризации нацелена на построение эффективной операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности предприятия, что приводит к выделению различных типов стратегий. 

Операционные стратегии реструктуризации рассматривают такие факторы, как ассортимент продукции 
или услуг, ценообразования, выбор рынков, рекламу, эффективность расходов, систему сбыта, качество 
обслуживания клиентов и нацелены на сокращение доли постоянных затрат путем экономии на 
административных и накладных расходах, оптимизацию связей с поставщиками с целью дополнительной 
экономии на затратах, обеспечение конкурентоспособных цен на реализуемую продукцию. 

 
Рис. 1. Оценка соответствия фактических производственных мощностей прогнозируемым объемам выпуска 

продукции судостроения, по данным [1] 
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Инвестиционные стратегии реструктуризации направлены на анализ уровня товарно-материальных 
запасов, сбора дебиторской задолженности, управление кредиторской задолженностью, расширение 
производственных мощностей, планирование капиталовложений, продажи активов. Инвестиционные стратегии 
предполагают минимизацию остатка денежных средств, стимулирования дебиторов к сокращению средних 
сроков погашения задолженности, минимизацию уровня товарно-материальных запасов клиентов, экономию на 
использовании основных средств, продажа избыточных неиспользуемых активов. 

Финансовые стратегии реструктуризации ориентированы на создание оптимальной структуры 
капитала, выбор наиболее дешевых способов финансирования заемного и собственного капиталов, сокращение 
факторов делового риска. 

Определение стратегии достижения целей предприятия основывается на анализе благоприятных и 
неблагоприятных факторов макро- и микроэкономического среды и возможностей, сильных и слабых сторон 
предприятия, что, в свою очередь, позволяет осуществить анализ и стратегических возможностей предприятия 
и достичь цели без проведения реструктуризации в ситуации, ситуации. Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о необходимости проведения реструктуризации. Если необходимость существует, то нужно провести 
анализ возможных вариантов стратегии в новых условиях; если изменения не нужны, то определяются 
рыночные, производственные и другие возможности. Выбор окончательного варианта стратегии опирается на 
маркетинговые исследования рынка и возможности предприятия. На основе выбранной стратегии 
реструктуризации разрабатывается план ее реализации по уровням управления, направлениями и сроками. 

Существует два типа стратегического планирования: 
- динамический тип, характеризующийся движением «от достигнутого», направленный на 

минимизацию отклонений от традиционного поведения как внутри производственно-экономической системы 
предприятия, так и в его взаимоотношениях с инфраструктурой. Динамический тип стратегического 
планирования можно использовать в тех случаях, когда в качестве ведущего аспекта стратегической цели 
предприятия выбраны экономический или количественный аспекты; 

- предпринимательский тип, характеризующийся движением в сторону структурных изменений, 
направленный на прогнозирование будущих рисков, поиск новых возможностей, разработку многочисленных 
альтернатив, выбор из них лучшей. Предпринимательский тип стратегического планирования можно 
использовать в тех случаях, когда в качестве ведущего аспекта стратегической цели предприятия избранные 
аспекты развития или качественный аспект. 

Динамичный и предпринимательский типы стратегического планирования определяют стиль 
поведения производственно-экономической системы предприятия, в рамках каждого из которых существует 
большое количество видов стратегий, направленных на определенную область деятельности предприятия с 
выделением основного подразделения. 

Стратегический план является долгосрочной программой действий, в которой учитываются 
перспективы изменения конъюнктуры рынка, характера конкуренции и сдвиги в собственных ресурсных 
возможностях, он по сути обобщенной модели поведения предприятия на длительную перспективу. В 
стратегическом плане определены основные цели предприятия, общие направления деятельности и основные 
способы их достижения. 

Современные стратегии лежат в самом широком диапазоне и основываются на регулярном учете 
условий, в которых работает определенное предприятие, на определении задач, стоящих перед ним, что 
способствует возникновению самых разнообразных проектов реструктуризации. Это проекты, в свою очередь, 
обусловливают выбор такого варианта стратегии реструктуризации, который обеспечит выживаемость 
компании, стабильность и эффективность функционирования предприятия. 

Корпоративная стратегия в судостроении должна предусматривать возможность вхождения 
предприятий в альянсы и крупные вертикально-интегрированные структуры с участием украинских или 
мировых лидеров индустрии. Это, безусловно, не единственный возможный путь развития, однако при 
принятии политики перехода на корпусное судостроение и реализацию оффшорных заказов, как показывает 
мировой опыт, судостроительным предприятиям для обеспечения собственной конкурентоспособности 
потребуется вхождения в состав «полнокомплектных» компаний. Так стратегию на определенном этапе своего 
развития успешно реализовало ОАО «Судостроительный завод «Океан», который в свое время находился в 
составе судостроительной корпорации «Вадан Ярдс». 

Вторым вариантом усиления судостроительной промышленности является тесная горизонтальная 
интеграция предприятий, при которой требуются усилия по внедрению механизмов субконтрактации и 
аутсорсинга. ЗАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод», который сейчас работает в составе ФПГ 
«Финансы и кредит», ОАО «Херсонский судостроительный завод», ОАО «Черноморский судостроительный 
завод» находятся в составе судостроительного холдинга Smart Maritime Group (Украина), Килийский 
судостроительно-судоремонтный завод, который является обособленным структурным подразделением ЗАО 
«Украинское Дунайское пароходство». 

И в случае горизонтальной, и при вертикальной интеграции структура судостроения Украины 
претерпевает значительные изменения. Стержнем стратегии развития судостроения определяем создание 
интегрированных корпоративных структур. 

Под «интегрированной корпоративной структурой» понимается группа юридически или хозяйственно 
самостоятельных предприятий, осуществляющих совместную деятельность на основе консолидации активов 
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или договорных отношений для достижения общих целей. В качестве основных организационных форм 
интегрированных корпоративных структур в мировой практике существуют: транснациональные корпорации; 
консорциумы; холдинговые компании; финансово-промышленные группы; крупные компании с 
дивизиональной структурой. 

Общеэкономическими мотивам объединения судостроительных предприятий с торговыми, кредитно-
финансовыми, научными организациями являются возможности снижения производственных и 
транзакционных издержек; повышение инвестиционной привлекательности бизнеса и его устойчивости в 
условиях колебаний экономической конъюнктуры; концентрация инвестиционных ресурсов для выполнения 
крупных заказов или разработки перспективных научно-исследовательских проектов. 

Создание интегрированных комплексов может осуществляться по следующим направлениям [6, 7]: 
- интеграция промышленного и финансового капитала; 
- концентрация капитала (через слияния и поглощения предприятий, создание стратегических альянсов); 
- диверсификация форм и сфер деятельности; 
- глобализация деятельности (создание дочерних предприятий в наиболее привлекательных странах и 

работают на перспективных рынках); 
- интернационализация капитала (через создание транснациональных компаний). 
Для реализации сравнительных преимуществ и завоевания позиций на мировом рынке стратегия 

интеграции в судостроении должна отвечать необходимости обеспечения следующими ресурсами: 
финансовыми и материальными ресурсами, новыми технологиями, информационными связями. Ключевыми 
факторами успеха интегрированных корпоративных структур выступают, прежде всего, условия и механизмы, 
обеспечивающие активизацию ее инвестиционных и инновационных процессов. 

Стратегические преимущества интегрированных корпоративных структур проявляются при 
определенных технологических и экономических условиях. Условия экономического характера определяются 
необходимостью технологического перевооружения промышленности и наличием ресурсов, которые должны 
обеспечить модернизацию. Отсутствие свободного доступа судостроительных предприятий к ресурсам, в 
первую очередь, к финансовым, делает актуальной необходимость формирования эффективных моделей 
взаимодействия между банковским и промышленным капиталом. К технологическим условиям можно отнести 
степень вариативности производственного процесса и использования продукции, многокомпонентную 
продукции. 

Таким образом, отметим факторы «эффекта», которые необходимо задействовать и применительно к 
интегрированным корпоративным структурам в судостроении Украины: 1) развитие внутрифирменных связей, 
включая обмен ресурсами; 2) наличие общей системы внутрикорпоративного планирования и количественно 
определенных целевых задач для участников такой структуры; 3) упор не на уровень и динамику текущей 
прибыли участников группы, а на наращивание инвестиционного потенциала (в том числе из заемных 
источников) и на поддержку в конкурентоспособном состоянии производственного аппарата. 

Выводы. Стратегии реструктуризации отдельных предприятий должны формироваться в рамках общей 
стратегии развития промышленности. Приоритетами построения корпоративной стратегии в судостроении 
является создание вертикально-интегрированных структур или вхождения предприятий в уже существующие 
структуры. Интеграционные образования позволят предприятиям компенсировать, а в перспективе устранить 
внутренние слабости. Также вариантом усиления промышленности является тесная горизонтальная интеграция 
предприятий, при которой требуются усилия по внедрению механизмов субконтрактации и аутсорсинга. 
Реализация стратегии создания интегрированных корпоративных структур или вхождения в существующие 
позволит судостроительным предприятиям обеспечить эффективное использование производственного 
потенциала. 
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Integration as a strategy for the restructuring of shipyards 
 

Anna Efimova, Andrei Labartkava 
 

Abstract. The application of integration strategy for the restructuring of the shipyards of Ukraine is considered. 
The purpose of the research is the formation of the strategy of shipbuilding enterprises restructuring by creating 
integrated corporate structures based on a systems approach. 

The algorithm of strategic planning process of the enterprise restructuring has been developed. The need to 
develop strategies of shipyard as an open system has been grounded. It gives the opportunity to study integrally all the 
structural elements of the enterprise, all the internal communications and relations with the external environment. The 
advisability of integration strategy implementing for the shipbuilding enterprises has been proved, strategic advantages 
of the integrated corporate structures in the shipbuilding industry of Ukraine have been identified. 

Application of integration strategy in shipbuilding will accelerate renovation of production capacities; the 
enterprise will get access to new technologies, resources. Moreover additional benefits will be received in the field of 
social and labor relations. Consequently, the implementation of the strategy creating integrated corporate structures or 
joining to existing will allow for shipbuilding enterprises to ensure the efficient use of productive capacity. 
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Основние направления грузинской миграционной политики  
 

В ведение: В связи с геополитическим положением Грузии и уровнем ее демографического и 
экономического развития управление миграционными процессами является одним из приоритетов для страны. 
Однако в Грузии еще не была сформирована отчетливая миграционная политика [1, с. 4]. И все же Грузинские 
политики хорошо понимают потенциальные экономические и демографические последствия масштабной 
трудовой миграции. В то же время они осознают преимущества, которые можно извлечь из денежных 
переводов, отправляемых мигрантами в страну происхождения. 

Основнои текст: Грузия, с точки зрения развития миграционных процессов, является одновременно 
страной происхождения, назначения и транзита мигрантов. До 2003 года необходимость регулирования 
миграции не была представлена среди политических приоритетов правящей партии. Несколько законов, 
регулировавших миграционную сферу в то время, были объявлены недействительными4 или были существенно 
изменены в законодательном порядке [2, 3, 4, 5].  

С 2004 года проводились фундаментальные институциональные реформы, были определены 
стратегические цели грузинской внешней политики. В целях укрепления региональной стабильности 
стратегический документ грузинской внешней политики в 2006-2009 гг. ставил задачу противодействия 
нелегальной миграции и формирования соответствующей законодательной базы для легального 
трудоустройства грузинских граждан за рубежом [6]. 

Регулирование и управление миграцией стали существенной частью международных обязательств, 
взятых на себя Грузией. Миграционное регулирование является одним из приоритетов в сотрудничестве между 
Грузией и Европейским союзом [7, с. 9]. Первым шагом в этом отношении стало «Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве» [8], вступившее в силу 1 июля 1999 года. Прочная основа для сотрудничества была 
сформирована в рамках Европейской политики соседства и Плана действий ЕС-Грузия [9], разработанного ЕС 
и вступившего в силу 14 ноября 2006 года. Миграция рассматривается как важная сфера в Совместной 
декларации Пражского саммита Восточного партнерства [10], подписанной 7 мая 2009 года, а также в Сов-
местной декларации Партнерства по мобильности [11], подписанной представителями 16 стран-членов ЕС, 
Европейской Комиссии и Грузии 30 ноября 2009 года. 

С точки зрения миграции каждый шаг в сотрудничестве Грузии и Европейского союза отличается с 
точки зрения приоритетов, и миграция постепенно становится более важной. Сотрудничество включает в себя 
такие вопросы, как запрещение нелегальной миграции, модернизация системы пограничного контроля, обмен 
информацией, борьба против транснациональной преступности, идентификация граждан и содействие их 
репатриации, получение разрешений на работу и упрощение визового режима. 

План действий ЕС-Грузия направлен на постепенное распространение в Грузии так называемых 
«четырех свобод», а именно: свободного движения 11 товаров, капитала, услуг и людей. В отличие от первой 
стадии сотрудничества, План действий представляет собой многогранный документ, который не только 
обеспечивает безопасность в точки зрения миграции, но также обозначает конкретные виды деятельности, 
усовершенствование управления миграцией, создание базы данных для мониторинга миграционных потоков.  

Совместная декларация Пражского саммита Восточного партнерства направлена на сближение Грузии 
с Европой. Речь идет об увеличении мобильности граждан стран-партнеров посредством соглашений по 
упрощению процедур подачи визовых заявлений и реадмиссии. Она также предусматривает либерализацию 
визового режима в каждой отдельной стране в качестве долгосрочной цели ЕС при условии, что страны-
партнеры полностью выполнят обязательства в области безопасности. 

В ноябре 2009 года Грузия и ЕС подписание соглашение о сотрудничестве в рамках Партнерства по 
мобильности. Партнерство по мобильности устанавливает новую форму временной миграции, направленную на 
облегчение интеграции мигрантов в принимающих странах и реинтеграции в родной стране. Помимо этого, оно 
предусматривает легальное трудоустройство граждан Грузии в странах ЕС на основе так называемой 
циклической миграции, которая дает гражданам Грузии возможность временно работать в странах ЕС, полу-
чать образование и затем возвращаться в страну происхождения. 

Результатами успешного сотрудничества в рамках Партнерства по мобильности и Восточного 
партнерства являются «Соглашение между Европейским союзом и Грузией о реадмиссии лиц, проживающих 

                                                           
4 Закон Грузии «Об иммиграции» 1993 г. (не действует с 1 июня 2006 г.); Закон Грузии «Об эмиграции» 1993 

г. (не действует с 1 февраля 2009 г.); Закон Грузии «О временном въезде, пребывании и отъезде иностранцев 

в Грузии» 1993 г. (не действует с 1 июня 2006 г.); Закон Грузии «О проверке мигрантов» 1998 г. (не действует 

с 1 июля 2006 г.); Закон Грузии «О сборах за проверку мигрантов» 1998 г. (не действует с 1 июля 2006 г.). 
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без разрешения» и «Соглашение между ЕС и Грузией об облегчении визового режима», вступившие в силу 1 
марта 2011 года. 

Государственное регулирование миграционных процессов в Грузии осуществляют следующие 
ведомства:  

� Министерство юстиции;  
� Министерство по делам беженцев и расселению;  
� Министерство внутренних дел;  
� Министерство иностранных дел;  
� Государственный фонд защиты и помощи жертвам торговли людьми; 
� Межведомственный Координационный совет деятельности по борьбе с торговлей людьми;  
� Межведомственная Правительственная комиссия по вопросам миграции; 
� Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты; 
� Офис государственного министра по вопросам диаспоры;  
� Офис государственного министра по интеграции в ЕС и евроатлантические структуры; 
� Национальная служба статистики.  
Уровень и объем участия упомянутых ведомств в регулировании и управлении процессами миграции в 

Грузии различаются в зависимости от конкретных функций и компетенций отдельных министерств 
(институтов). К сожалению, нет какого-то единого государственного ведомства, которое отвечало бы за 
координацию миграционного управления в настоящее время. Кроме того, не была создана рациональная 
система сбора и анализа данных и сведений о миграции, а механизмы обмена данными между органами, 
занимающимися миграционными вопросами, не были должны образом проработаны. 

В то же время институциональная реформа, предпринятая Министерством внутренних дел Грузии, может 
рассматриваться как успешная инициатива на начальном этапе. В соответствии с грузинским 
законодательством, контроль пограничной миграции и защита государственных границ находятся в 
компетенции патрульной полиции и береговой охраны в рамках Министерства внутренних дел. 

Осенью 2012 года была сформирована Правительственная комиссия по миграционным 
вопросам для разработки общей политической линии правительства Грузии касательно внешней и 

внутренней миграции и усовершенствования государственной системы управления миграционными 
процессами в Грузии [12]. В нее входят следующие ведомства: Министерство юстиции, Министерство 
внутренних дел, Министерство по делам беженцев и расселению, Министерство иностранных дел, 
Министерство экономики и устойчивого развития, Министерство труда, здравоохранения и социальной 
защиты, Министерство финансов, офис государственного министра по вопросам диаспоры и Национальная 
служба статистики. Правительство Грузии намерено выполнить международные обязательства, принятые на 
себя государством, и при работе с миграционными процессами принимать во внимание интересы грузинских 
граждан и международного сообщества.  

В Грузии выполняется проект «Целевая инициатива для Грузии» в рамках Партнерства по мобильности 
[13]. Исполнительным партнером по административным вопросам является грузинское представительство 
Международной организации по миграции, а с грузинской стороны в роли партнера выступает 
Правительственная комиссия по миграционным вопросам. Проект преследует следующие цели: 

1. Укрепление возможностей государственных властей в сфере миграции, усовершенствование 
законодательной базы и выработка соответствующей политики; 

2. Предоставление поддержки мигрантам, вернувшимся в Грузию, при помощи Центра мобильности, 
созданного в рамках Министерства по делам беженцев и расселению: 

� Разработка индивидуальных планов реинтеграции; 
� Поиск временного жилья и оказание экстренной медицинской помощи; 
� Определение подходящих курсов для профессионально-технического обучения и покрытие платы 

за профессионально-техническое обучение в отдельных случаях; 
� Разработка бизнес-планов и, в отдельных случаях, их финансирование; 
� Трудоустройство. 

3. Информирование грузинских граждан, проживающих в Грузии и за рубежом, о доступных в Грузии 
возможностях легальной миграции и программах реинтеграции. 

Следовательно, миграционная политика в Грузии ориентирована на поддержку легальной миграции 
грузинских граждан и реинтеграцию вернувшихся мигрантов, в том время как иммиграционная политика 
остается чрезвычайно либеральной; визовый режим является весьма либеральным почти для всех 
национальностей в плане категорий виз, а также выдачи виз на границе. Нет какой-либо специальной системы 
выдачи разрешения на работу иностранцам, что означает отсутствие ограничений на трудоустройство 
иностранцев, которые получают вид на жительство, просто предъявив трудовой контракт, также нет каких-либо 
специальных обязательств для работодателей в плане найма иностранцев. Помимо въезда и выезда, нет 
механизма дальнейшего отслеживания иностранцев внутри страны для проверки «смены статуса» и т.д. 

Для адекватного ответа на ситуацию необходимо проводить сбалансированную миграционную политику, 
способствующую притоку иностранных инвестиций, снижению нелегальной миграции, притоку 
низкоквалифицированной рабочей силы и получению выгод от регулируемой легальной миграции в целом. В 
то же время изменения в этно-демографическом балансе в соседних с Грузией странах также следует 
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принимать во внимание. Результатом станет возникновение дисбаланса миграционных потенциалов, которые 
могут заместить эмиграционные процессы иммиграционными. Это, в свою очередь, может увеличить демог-
рафическое давление на Грузию [14, с. 35]. 

Тенденция возвращения соотечественников-эмигрантов привлекает мировое внимание и постепенно 
становится более организованной по сути (это наблюдается и в Грузии), при этом возрастает желание 
государств получить осязаемую выгоду в виде цивилизованной репатриации [15]. Усиление сотрудничества с 
грузинскими диаспорами за рубежом уже стало одной из основных целей, отраженных во внешнеполитической 
стратегии Грузии, стратегических документах по миграции и Партнерства по мобильности [16]. 

В 2008 году в Грузии был создан офис государственного министра по вопросам диаспоры5. Офис 
государственного министра создал социальную сеть в интернете (www.iamgeorgian.com), посредством которой 
представители грузинских диаспор могут устанавливать личные или деловые отношения.С тех пор 
парламентский комитет по вопросам диаспоры и Кавказа начал работу над вопросами, связанными с 
грузинскими соотечественниками, проживающими за рубежом. В результате совместных усилий этих двух 
ведомств в 2011 году был принят закон Грузии «О проживающих за рубежом соотечественниках и 
организациях диаспоры» (№5301 от 24.11.2011.), то есть был сделан важный шаг в этом направлении.  

Заключение: Таким образом, миграционная политика Грузии постепенно развивается и институ-
ционально усиливается. Это поможет снизить масштаб иррациональной, интенсивной эмиграции, будет 
способствовать легализации миграции, повышению эффективности миграции, возвращению мигрантов и их 
социально-экономической реинтеграции в стране происхождения.  
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მდგრადი ეკონომიკური განვითარების, ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით და უფრო 
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უკონტროლო მიგრაცია. 
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Abstract. Due to the geopolitical situation of Georgia, and the level of its demographic and economic development, 
management of migration processes is a priority for the country, but at the state level were not formulated migration 
policies and legislation to regulate in this area. Politicians are well aware of the value of labor migration from Georgia 
to overcome the socio-economic crisis in the country. Regulation and governance of migration has become an important 
part of the international obligations undertaken by Georgia. One of the significant achievements of the current 
government of Georgia was the liberalization of movement in the EU and support circular migration.Currently, the state 
has a liberal visa policy in order to ensure sustainable economic development, improvement of tourism infrastructure 
and attract more investment. It should take into account the possible challenges that accompany the growth in the 
number of migrants. This process will be given special attention in order to transform it into a stimulus for social and 
economic development and at the same time avoiding the negative consequences of uncontrolled migration. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ГРУЗИИ 

 
В ведение: На текущий момент все еще основным источником доходов грузинских трудовых эмигрантов 

остается экономика России, из которой приходит более половины всех международных переводов страны. 
Однако после 2006 года вследствие кризиса российско-грузинских отношений усиливаются миграционные 
потоки в страны Южной Европы, особенно Грецию и Италию. США и прочие направления грузинской 
трудовой миграции все еще остаются второстепенными с точки зрения уровня финансовых поступлений. Здесь 
может сказываться и небольшая численность грузинских общин или же высокие темпы ассимиляции и 
нарушение связей с родиной. 

Основнои текст: Денежные переводы зарубежных диаспор важную роль играют в экономиках стран 
Южного Кавказа. Особенно велико значение этого источника валюты для Грузии, не имеющей достаточно 
развитых ориентированных на экспорт секторов экономики, но активно поставляющей на внешние рынки 
собственную рабочую силу. Однако, данная проблема довольно редко рассматривается подробно с точки 
зрения доступных статистических данных, каковой пробел постараемся восполнить в данном статье. 

В Грузии в течение 2013 года был зафиксирован перевод в страну 1,4 млрд. долларов иностранных 
переводов при выводе из страны 155 млн. Национальная статистика не дает четкой дифференциации этого 
потока по типам платежей и отправителей, однако, по косвенным данным, большая часть переводимых в страну 
средств – некоммерческие переводы частных лиц. 

Значение денежных переводов в экономике страны довольно велико. Они составляют более 17,8 % к 
стоимости импорта Грузии, 29,2% к внешнеторговому дефициту и почти на 53 % больше, чем общая сумма 
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прямых иностранных инвестиций в республиканскую экономику6. Кроме того, необходимо учитывать, что эти 
переводы являются основным источником дохода для значительного числа семейств, проживающих в Грузии. 

Источником более 80 % входящих переводов является группа из четырёх стран. В их число входят 
Россия, из которой в Грузии было переведено 801,4 млн. (54,3% от общей суммы), Греция - почти 198 млн. 
(13,4%), Италия - 110,2 млн. (7,5%), США - 74,9 млн. (5%).7 Следует подчеркнуть, что переводы средств из 
страны имеют совершенно иную структуру: Россия - 55 млн. (около 33 %), Украина - 22 млн. (14,4 %), 
Узбекистан - 5,7 млн. (3,7 %), Нигерия - 5,5 млн. (3,5 %).8Рассмотрим динамику денежных переводов по 
отмеченной группе стран в 2006-2013 гг. 

 
Таблица 1: Динамика международных переводов из различных государств в Грузию в год (2006-2013 гг.), 

млн долл. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Россия 368,7 544,6 633,9 450,4 555,6 655,2 747,5 801,4 
Греция 16,9 26 47,2 60,4 103,8 144,6 159,6 198 
Италия н/д н/д 36,6 46,3 76,7 109,2 102,9 110,2 
США 59,4 115,7 63,8 68,1 75,3 75,4 74 74,9 
Всего 553,3 866,2 1001 841,5 1052 1268,1 1334,2 1400 

 
Из представленных данных видно, что общие размеры переводов практически из всех перечисленных 

стран довольно сильно колебались в течение изучаемого периода. В частности, происходит резкий рост объема 
переводов из Греции и Италии. 

К сожалению, численность трудовых иммигрантов за рубежом с трудом поддается учету, так как 
большинство из них действуют без должного юридического статуса. Поэтому мы можем предложить лишь 
некоторые примерные сведения по этому вопросу. 

По данным официальной статистики, в Грузии сейчас проживает 3,7 млн. человек. Ряд авторов 
оценивают число трудовых мигрантов из республики как 350-500 тысяч человек9. Однако, по некоторым 
оценкам, их общая численность достигла 800 тысяч человек10. 

Нет ясности и по распределению миграционных потоков между иностранными государствами. В России, 
считающейся наиболее частым местом трудовой иммиграции граждан Грузии, в ходе переписи 2010 года было 
зафиксировано проживание 157,8 тыс. этнических грузин, причем в это число заведомо не входят грузинские 
мигранты других национальностей, армяне, азербайджанцы, русские11. 

Так или иначе, приведенные выше данные о статистике денежных переводов позволяют утверждать, что 
грузинская община в России в 2006-2013 гг. только росла, или, во всяком случае, стабильно росли заработки ее 
участников (исключая кризис 2009 года). Однако, в это же время происходит резкий рост денежных переводов 
и, видимо, численности мигрантов Италии и Греции. 

Предполагаем, что это явление связано с российско-грузинским охлаждением отношений в 2006-2008 гг. 
В этот период прошла серия депортаций нелегальных мигрантов из Грузии на родину. В частности, в 2006-м 
было выслано около 4 тысяч человек12. 

Видимо, следствием подобного восприятия проблем 2006 года стала частичная переориентация 
грузинского миграционного потока в Грецию и Италию. Этот факт подтверждает неполная греческая 
статистика национального состава рабочей силы, которая в 2006-м фиксировала около 15 тысяч грузинских 
иммигрантов, а к 2008-му их численность достигла почти 35 тысяч. Разумеется, эти оценки неполны, так как 
фактическая численность трудовых мигрантов из Грузии в Греции к 2012 году могла составлять 155 тысяч и 

                                                           
6 Рассчитано по данным, представленным на сайте Национальной службы статистики Грузии, 2014. 
7 http://www.kavkazoved.info/news/2014/05/12/trudovaja-migracia-v-gruzii-i-statistika-denezhnyh-

perevodov.html. 
8
 Можно предположить, что группа стран с наиболее высоким уровнем переводов в Грузию являются 

местами пребывания большого числа грузинских трудовых мигрантов, переводящих средства семьям не 

родину. 
9 Тухашвили М., Мзия Ш. Влияние трудовой эмиграции на демоэкономическое развитие Грузии в 

постсоветском периоде. San Domenico: Европейский университетский институт, 2012. С. 6.  
10

 Арчвадзе И. Современное демографическое положение Грузии - заложник политико-экономического 

состояния // Демографическая ситуация в Грузии (материалы семинара 17 июня 2011 года). Тбилиси: 

„Кавказское сотрудничество“, 2011. С. 6. 
11 http://www.kavkazoved.info/news/2014/05/12/trudovaja-migracia-v-gruzii-i-statistika-denezhnyh-

perevodov.html. 
12 Массовая депортация Грузин из России перед судом в Страсбурге// RFI-русский, 13 июня 2012. 
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более при зарегистрированных 25 тысячах работников-грузин13. Однако эта статистика позволяет утверждать, 
что рост численности грузинских эмигрантов имел место, и именно в этот период сформировался значительный 
эмиграционный поток из Грузии в страны Южной Европы. 

Выбор этих стран, видимо, объяснялся тем, что значительная часть этнических греков выезжала из 
Грузии в Грецию, увлекая за собой часть этнических грузин. Наличие в Греции родственников и знакомых, 
которые могли бы помочь с ориентацией и обустройством на первых порах, позволяло в 2006-2008 гг. 
рассмотреть эту страну в качестве альтернативы трудовой миграции в Россию. 

Это предположение подтверждается данными о статистике международных переводов, приведенными 
выше. За 6 лет общий объем греческих переводов в Грузию вырос почти в 10 раз, их доля увеличилась с 3% в 
2006-м до 14,1% в 2013-м. Это позволяет предположить, что общая численность грузинских мигрантов в 
Греции за указанный период выросла даже больше, чем показывает греческая статистика. 

Обстоятельства развития трудовой миграции в Италии не вполне ясны, хотя наличие значительного 
числа иммигрантов из Грузии, занимающих неквалифицированным трудом, в этой стране не вызывает 
сомнений14. К сожалению, на текущий момент также нет какой-либо статистики роста грузинской диаспоры в 
Италии в течение 2000-х гг. Видимо, этот вопрос ждет своего исследователя. 

Приведенные выше статистические данные позволяют указать на то, что общая сумма переводов из этой 
страны выросла в 2008-2013 гг. в три раза. Доля в общей массе переводов – с 3,6 % до 7,9 %, т.е. более чем в 
два раза. 

Наконец, если судить по статистике переводов, численность грузинской диаспоры в США не 
претерпевала больших количественных и качественных изменений (исключая скачок в 2007 г.). На текущий 
момент, по оценкам грузинского министерства по вопросам диаспоры, там проживает от 30 до 100 тысяч 
этнических грузин15. Из них, по американским данным, 14 тысяч человек получали легальный статус в 2002-
2012 гг.16 

Предположительно, среди американских этнических грузин много эмигрантов во втором поколении, 
среди которых связи с родиной ослаблены, а их вклад в денежные переводы на родину – мал. Видимо, сейчас 
поток мигрантов из Грузии в США невелик из-за значительных расстояний и большей стоимости переезда.  

Заключение: Таким образом, можно подвести некоторые итоги: На текущий момент все еще основным 
источником доходов грузинских трудовых эмигрантов остается экономика России, из которой приходит более 
половины всех международных переводов республики. Однако после 2006 года вследствие кризиса российско-
грузинских отношений усиливаются миграционные потоки в страны Южной Европы, особенно Грецию и 
Италию. Впрочем, их доля в массе переводов менее 21 %, так что нет оснований полагать, что они в обозримом 
будущем смогут компенсировать для Грузии российский рынок трудовых ресурсов. США и прочие 
направления грузинской трудовой миграции все еще остаются второстепенными с точки зрения уровня 
финансовых поступлений. Здесь может сказываться и небольшая численность грузинских общин или же 
высокие темпы ассимиляции и нарушение связей с родиной. 
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Abstract: At the moment, still the main source of income of Georgian labor migrants is the Russian economy, from 
which more than half of all international transfers of the country. However, after 2006 due to the crisis in Russian-
Georgian relations intensified migratory flows to the countries of southern Europe, especially Greece and Italy. The 
United States and other areas of the Georgian labor migration are still minor in terms of the level of revenues. It can 
also affect a small number of Georgian community or high rates of assimilation and a violation of ties with the 
motherland. 

 

შრომითი მიგრაციისა და ფულადი გზავნილების თავისებურებანი საქართველოში 

 

მერაბ ვანიშვილი, ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი 

 

რეზიუმე: მიმდინარე მომენტისათვის საქართველოს შრომითი ემიგრანტების შემოსავლის მთავარი 

წყარო ჯერ კიდევ არის რუსეთის ეკონომიკა, საიდანაც მოდის ქვეყანაში ყველა საერთაშორისო 

გადარიცხვების ნახევარზე მეტი. თუმცა, 2006 წელს შემდეგ, რუსულ-ქართული ურთიერთობების 

კრიზისის გამო მიგრაციული ნაკადები გაძლიერდა სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში, განსაკუთრებით 

საბერძნეთსა და იტალიაში. ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველოს შრომითი მიგრაციის სხვა 

სფეროები კვლავ მეორეხარისხოვნად რჩება ფინანსური შემოსავლების დონის თვალსაზრისით. აქ 

შესაძლოა მოქმედებს ქართული სათვისტომოების მცირე რიცხოვნობა, ასიმილაციის მაღალი ტემპები და 

კავშირების გაწყვეტა სამშობლოსთან. 

 
 

Нино Ванишвили  

Грузинский Технический Университет  

Давид Хачапуридзе  

 докторант Грузинский Технический Университет 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ГРУЗИЙ 

В ведение: Несмотря на то, что правительство Грузии прилагает усилия для создания рабочих мест, 
безработица в Грузии по-прежнему считается главной экономической проблемой и много грузин стараются 
найти работу в других странах. По данным Всемирного Банка, четверть этнических грузин живет за пределами 
Грузии. Трудовая миграция из Грузии играет значительную роль в экономике страны – денежные переводы 
трудовых эмигрантов на родину стали существенным источником сокращения бедности в Грузии. Приток 
денежных средств из зарубежа оказывает также положительное воздействие на развитие малого бизнеса. 

Основнои текст: По предварительным данным переписи (без учёта непризнанных Южной Осетии и 
Абхазии) на 5 ноября 2014 года, население Грузии составила 3 729, 6 тысяч человек. По данным этой переписи, 
население Грузии по сравнению переписи 2002 года уменьшилось на 14,7 процента17, что с одной стороны 
объясняется уменьшением рождаемости, а с другой значительной трудовой миграцией населения18. 

Мигрантами считаются люди, которые перемещаются из одного места проживания в другое место 
проживания, в том числе, пересекая государственные границы, на неопределенный период времени случайно 
(например, создавая новую семью), по определенному плану (например, по приглашению на работу), 
инстинктивно. Одним их основных факторов перемещения на новое место жительства и работы, чаще всего, 
являются экономические причины19.  

После начала распада СССР 1988 году, Грузию начали покидать русские. В августе 1992, в результате 
политических решений как с Грузинской, так и с Абхазской стороны начались масштабные боевые действия на 
территории Абхазии, за чем последовала массовый исход проживавших в Абхазии грузин. 1993 году около 250 
тыс грузин были вынуждены покинуть Абхазию и через горные перевалы и частично морским путем 

                                                           
17 http://news.ge/ge/news/story/132949-tsinastsari-informatsiit-saqartvelos-mosakhleoba-3-729-635-adamians-

sheadgens. 
18 Ряд авторов оценивают число трудовых мигрантов из республики как 350-500 тысяч человек [2, с. 6]. 
19 Мигрантами не могут считаться лица, спасающиеся от военных конфликтов, этнических чисток или по 

политическим мотивам. 
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перебрались в Грузию. В течение несколько последующих лет 70 тысяч из них вернулись в Абхазию, в 
основном в приграничный регион - Гали, но после возобновления военных действий они вновь были 
вынуждены покинуть Абхазию.  

По аналогичному сценарию происходил Грузино-Осетинский конфликт 1991 - 1992 годов вследствии 
которого 100 тысяч осетин переехали из Южной Осетии в Россию и 23 тысячи грузин переселились в 
центральные регионы Грузии. 

Вследствии Русско-Грузинской войны 2008 года, происходившей на территории почти всей Западной 
Грузии, Южной Осетии, и частично в Абхазской зоны, еще около 30 тысяч грузин покинули Южную Осетию. 

Масштабные миграционные процессы в Грузии хотя хронологически и совпадают со значительными 
политическими, этническими конфликтами, однако беженцы через некоторый промежуток времени фактически 
превращаются в мигрантов. Это происходило по той простой причине, что Грузия 90-х была экономически 
слабо развитой страной, которая, очевидно, не была способна обеспечить сносное существование сотням тысяч 
беженцев из двух регионов - Абхазии и Южной Осетии. Поэтому, через некоторое время, несмотря на попытки 
государства поддержать этих несчастных людей, многие из них покинули родину и выехали в сопредельные 
государства (в основном в Россию и Украину) и в Европу и США20. 

Несмотря на то, что мировой рынок труда не нуждается в иммигрантах, грузины пополняют поток 
желающих найти работу. По данным Национального Банка, сумма денег, которую в январе-июне 2014 года 
грузины, работающие заграницей, прислали домой на 30% больше, чем сумма, присланная за этот же период в 
2013 году. Большинство денежных переводов отправляется из России. 

Для разрешения этой проблемы правительство начало осуществление целого ряда программ, например в 
2008-2009 году была реализована краткосрочная программа по созданию рабочих мест и создало 
правительственную комиссию по миграции, в которую вошли представители всех основных 
правительственных агентств.  

В рамках программы по созданию рабочих мест более 100 000 человек получили трехмесячную работу в 
различных компаниях, а зарплату им выплачивало правительство. Идея заключалась в том, что лучшие из них 
должны были получить постоянную работу, а остальные приобрести ценные навыки и опыт, но проект оказался 
нежизнеспособным21. 

Правительственная комиссия по миграции надеются, что сможет остановить трудовой поток из страны. 
Исследовательский центр Кавказский институт мира, демократии и развития в 2009 года провел опрос, который 
показал что большинство грузин, работает за рубежом нелегально.  

В ноябре 2010 г. Грузия подписала с ЕС соглашение и обязалась возвращать своих нелегально 
работающих граждан. Соглашение также касается и граждан других стран, которые въезжают в ЕС через 
Грузию. Власти пытаются остановить поток нелегальных мигрантов, облегчая условия для работы за границей. 
Франция согласилась ввести квоту для квалифицированных граждан Грузии на работу в этой стране. А с марта 
2011 года вошло в силу соглашение по упрощению требований для получения визы грузинам, 
путешествующим в Евросоюз.  

В странах Евросоюза обсуждают так называемую круговую миграцию, когда граждане Грузии в течение 
нескольких лет работают в Европейской стране, а потом возвращаются в Грузию. От этого выигрывают все три 
стороны: 

� Грузия потому что ее граждане приобретают новые навыкиж  
� принимающая страна, потому что в нее поступает рабочая силаж 
� люди, которые зарабатывают деньги. 
Трудовая миграция из Грузии играет значительную роль в экономике страны – денежные переводы 

трудовых эмигрантов на родину стали существенным источником сокращения бедности в Грузии. Приток 
денежных средств из зарубежа оказывает также положительное воздействие на развитие малого бизнеса. 

В Грузии в течение 2013 года, по данним Национального Банка Грузииб был зафиксирован перевод в 
страну 1,4 млрд. долларов иностранных переводов при выводе из страны 155 млн. Национальная статистика не 
дает четкой дифференциации этого потока по типам платежей и отправителей, однако, по косвенным данным, 
большая часть переводимых в страну средств – некоммерческие переводы частных лиц. 

Значение денежных переводов в экономике страны довольно велико. Они составляют более 17,8 % к 
стоимости импорта Грузии, 29,2% к внешнеторговому дефициту и почти на 53 % больше, чем общая сумма 

                                                           
20

 Велико число этнических грузин, выехавших в 1990-2000-е годы за пределы Грузии в поисках работы и 

(особенно с 2005 г.) от 400 тысяч до 1 млн чел., в Россию, а также на Украину, в Польшу, Великобританию и 

другик страны. Сократилась также и численность армян (из 360,7 тысяч в 1989 г. к 2002 г. осталось лишь 249 

тысяч армян (69% от численности в 1989 г.), без учёта населения Абхазии и Южной Осетии, а с учётом — 

440 и 295 тысяч соответственно или 67%) и азербайджанцев (из 307,6 тысяч в 1989 г. к 2002 г. осталось лишь 

284,8 тысяч азербайджанцев или 93% от численности в 1989 г.). 
21

 Ассоциация молодых экономистов Грузии (AYEG) опросила 1000 человек, которые принимали участие в 

программе, и выяснила, что только 10 процентов получили долгосрочную работу. 
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прямых иностранных инвестиций в национальную экономику22. Кроме того, необходимо учитывать, что эти 
переводы являются основным источником дохода для значительного числа семейств, проживающих в Грузии. 

Источником более 80 % входящих переводов является группа из четырёх стран. В их число входят 
Россия, из которой в Грузии было переведено 801,4 млн. (54,3% от общей суммы), Греция – почти 198 млн. 
(13,4%), Италия – 110,2 млн. (7,5%), США – 74,9 млн. (5%). 

Следует подчеркнуть, что переводы средств из страны имеют совершенно иную структуру: Россия – 55 
млн. (около 33 %), Украина – 22 млн. (14,4 %), Узбекистан – 5,7 млн. (3,7 %), Нигерия – 5,5 млн. (3,5 %). 

Можно предположить, что группа стран с наиболее высоким уровнем переводов в Грузию являются 
местами пребывания большого числа грузинских трудовых мигрантов, переводящих средства семьям не 
родину23. 

Интенсивная эмиграция населения Грузии оказывает сильнейшее влияние на ее демографическое 
развитие. Это особенно проявилось в 90-е годы, когда трудовая миграция превысила естественый прирост 
населения. Кроме того, в этот период катастрофически снизилась рождаемость, которая стала повышаться 
только после некоторого улучшения экономического положения и в 2006 году и предложения Патриарха Всея 
Грузии Ильи II о том, что он будут крестным отцом каждого третьего и последующих детей в одной семье.  

Трудовая эмиграция серьезно подрывает здоровье эмигрантов. 87% респондентов, в том числе 84% 
женщин заявили, что до выезда были совершенно здоровы. В эмиграции только 55% считали себя здоровыми. 
Каждая третья женщина указала, что ее здоровье в эмиграции ухудшилось. После же возвращения в Грузию 
считали себя здоровыми 53% респондентов. Эмиграционная жизнь пошатнула здоровье почти половины 
эмигрантов.  

В Грузии выполняется проект „Целевая инициатива для Грузии“ в рамках Партнерства по мобильности. 
Исполнительным партнером по административным вопросам является грузинское представительство 
Международной организации по миграции, а с грузинской стороны в роли партнера выступает 
Правительственная комиссия по миграционным вопросам. Проект преследует следующие цели:  

1. Укрепление возможностей государственных властей в сфере миграции, усовершенствование 
законодательной базы и выработка соответствующей политики; 

2. Предоставление поддержки мигрантам, вернувшимся в Грузию, при помощи Центра мобильности, 
созданного в рамках Министерства по делам беженцев и расселению:  

• Разработка индивидуальных планов реинтеграции; 
• Поиск временного жилья и оказание экстренной медицинской помощи;  
• Определение подходящих курсов для профессионально-технического обучения и покрытие платы 

за профессионально-техническое обучение в отдельных случаях;  
• Разработка бизнес-планов и, в отдельных случаях, их финансирование;  
• Трудоустройство.  

3. Информирование грузинских граждан, проживающих в Грузии и за рубежом, о доступных в Грузии 
возможностях легальной миграции и программах реинтеграции. 

Многие эксперты считают, что решение вопроса трудовой эмиграции заключается в создании достойных 
рабочих мест на родине. 

Существует проблема трудовой миграции из других стран в Грузию. Например, 24 февраля 2013 в 
столице Грузии прошла первая акция протеста против трудовых мигрантов из-за рубежа, организованная 
альянсом грузинских патриотов и национальных сил „Национальный фронт“. Участники акции заявили, что 
требуют запретить допуск трудовых мигрантов в Грузию, ужесточить процедуры присвоения гражданства 
Грузии и визовой режим, снять гриф «секретно» с соглашения, которое министерство экономики Грузии 
заключило с китайской торгово-промышленной группой „Hualing“ летом 2012 года.  

Надо сказать, что недовольство людей базируется не на пустом месте. Мигранты из Китая открыли 
большое количество малых торговых предприятий, хотя это пока не вызывает раздражения местного 
населений, так как в них китайцы торгуют мелкими товарами, необходимыми в быту по довольно низким 
ценам. Гораздо большее возмущение в среде гражданского общества вызывает значительный рост участия 
турецкого бизнеса и, соответственно, мигрантов из Турции в экономике страны, что особенно заметно в г. 
Батуми, который должен стать центром курортного бизнеса в Кавказском регионе.  

Заключение: И наконец, парламент Грузии во время весенней сессии рассмотрит проект Кодекса 
трудовой миграции, согласно которому работодатели смогут нанимать на работу иностранных граждан только 
в том случае, если их не удовлетворит квалификация грузинских граждан. Законопроект, который в ближайшее 

                                                           
22 Рассчитано по данным, представленным на сайте Национальной службы Статистички Грузии, 2014. 
23 На текущий момент все еще основным источником доходов грузинских трудовых эмигрантов остается 

экономика России, из которой приходит более половины всех международных переводов республики. 

Однако после 2006 года вследствие кризиса российско-грузинских отношений усиливаются миграционные 

потоки в страны Южной Европы, особенно Грецию и Италию. Впрочем, их доля в массе переводов менее 21 

%, так что нет оснований полагать, что они в обозримом будущем смогут компенсировать для Грузии 

российский рынок трудовых ресурсов. 
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время поступит в парламент Грузии, предполагает обязать все компании пройти регистрацию, чтобы нанимать 
работников; Кандидатуры работников будет представлять компании министерство здравоохранения, труда и 
социальной защиты Грузии. В этом нет никаких ограничений для инвесторов. Если работники не удов-
летворяют требованиям, то компания должна в документированной и обоснованной форме дать ответ, после 
чего она может нанимать иностранных граждан. необходимость принятия такого законопроекта вызвана 
отсутствием регуляций в сфере трудовой миграции. 
 

 
Список использованной литературы: 

 
1. http://news.ge/ge/news/story/132949-tsinastsari-informatsiit-saqartvelos-mosakhleoba-3-729-635-adamians-

sheadgens. 
2. Тухашвили М., Мзия Ш. Влияние трудовой эмиграции на демоэкономическое развитие Грузии в 

постсоветском периоде. San Domenico: Европейский университетский институт, 2012. 
3. Закон Грузии «О порядке выезда и въезда грузинских граждан в Грузию» №354 от 7.12.1993. 
4. Органический закон Грузии «О грузинском гражданстве» №193-I от 25.03.1993. 
5. Закон Грузии «О правовом статусе иностранцев» №2535 от 27.12.2005. 
6. Миграция и развитие в Грузии, в рамках проекта МОТ, финансируемого ЕС «Улучшение защиты 

мигрантов-трудящихся в Российской Федерации и усиление эффекта развития миграции в Грузии, 
Азербайджане и Армении», 2010.  

7. European Commission, Partnership and Cooperation Agreement (PCA). http://eurlex.europa.-eu/LexUriServ/-
LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:205:0003:0038:EN:PDF. 

8. Грузия в направлении ЕС, Европейская политика соседства: План действий ЕС-Грузия. 
http://euintegration. gov.ge/uploads/ENPAP.pdf. 

 
 
 

ACTUAL PROBLEMS OF LABOR MIGRATION IN GEORGIA 

NINO VANISHVILI, DAVIT KHACHAPURIDZE 
 

Abstract: Despite the fact that the Georgian government is making efforts to create jobs, the unemployment rate in 
Georgia is still considered a major economic problem and a lot of Georgians are trying to find work in other countries. 
According to the World Bank, a quarter of ethnic Georgians live outside of Georgia. Labor migration from Georgia 
plays a significant role in the economy - remittances from emigrants have become a significant source of poverty 
reduction in Georgia. The inflow of funds from abroad also has a positive impact on the development of small 
businesses. 

 

შრომითი მიგრაციის აქტუალური პრობლემები საქართველოში 

ნინო ვანიშვილი, დავით ხაჭაპურიძე 
 

აბსტრაქტი: მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს შექმნას სამუშაო 
ადგილები, უმუშევრობის დონე საქართველოში დღემდე ითვლება ძირითადი ეკონომიკური პრობლემად 
და მრავალი ქართველი ცდილობს იპოვოს სამუშაო სხვა ქვეყნებში. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 
მეოთხედი ეთნიკური ქართველი ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. შრომითი მიგრაცია 
საქართველოდან თამაშობს მნიშვნელოვან როლს საქართველოს ეკონომიკაში - შრომითი ემიგრანტების 

ფულადი გზავნილები სამშობლოში იქცა სიღარიბის დაძლევის მნიშვნელოვან წყაროდ საქართველოში. 
საზღვარგარეთიდან ფულადი საშუალებების შემოდინება ასევე დადებით გავლენას ახდენს მცირე 
ბიზნესის განვითარებაზე. 
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ნატო კაკაშვილი, 

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ - ის პროფესორი 

 

სადაზღვევო კომპანიების მართვის სტრატეგია 

სადაზღვევო სისტემის მენეჯმენტი მნიშვნელოვანია წარმოებისა და ეკონომიკის განვითარებისათვის. 

საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის მაჩვენებლები იზრდება დაზღვევის ისეთი სახეებში, როგორიცაა 

ჯანმრთელობისა და ავტო დაზღვევა, აქტიურობა შეიმჩნევა ქონების დაზღვევასა და აგრარულ სექტორში, 

თუმცა ყველაზე მსხვილ მიმართულებად მაინც რჩება ჯანმრთელობის დაზღვევა, აღნიშნული მიმართულება 

ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდანაც, განსაკუთრებით პენსიონერების, სტუდენტებისა და სახელმწიფო 

სამსახურში მოსამსახურეების დაზღვევით. თუმცა სადაზღვევო ბაზარზე არის პრობლემებიც, რომელთა 

გამოსწორებაც აუცილებელია მსოფლიო სადაზღვევო სისტემებთან ინტეგრაციისათვის. ამისათვის 

აუცილებელია როგორც კერძო სადაზღვევო კომპანიების, ასევე სახელმწიფოს ჩართულობა. 

სახელმწიფო ვალდებულია, შექმნას სადაზღვევო სექტორის განვითარებისათვის საჭირო პირობე-

ბი,ხშირად ირღვევა დაზღვეულების ინტერესები, ამიტომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს დაზღვეულთა 

უფლებების დაცულობის მაღალი დონე. სახელმწიფომ უნდა შემოიღოს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემა, საავადმყოფოები მართონ დამოუკიდებელმა მენეჯმენტ-კომპანიებმა და არა 

სადაზღვევოების შვილობილმა კომპანიებმა. ამასთან,სადაზღვევო კომპანიები ვალდებულნი არიან დანერგონ 

ახალი პროდუქტები და განვითარდეს დაზღვევის ისეთი სახეები, როგორიცაა სიცოცხლის დაზღვვა და 

საპენსიო დაზღვევა. მათ უნდა განავითარონ აქტუალური რისკები, მაგალითად აგრო რისკები. გაჩნდა 

რეალური მოთხოვნა აგრო დაზღვევის სისტემის შექმნისა და განვითარებისათვის. ასევე მნიშვნელოვანია 

აგრო დაზღვევის საკითხებზე ცნობადობის ამაღლება და ინფორმირება. აგროდაზღვევის ამოქმედებით 

გაიზრდება ფინანსური ინსტიტუტების ინტერესი,ფერმერებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება ფინანსური 

რესურსი, რაც დარგის სტაბილურ განვითარებას შეუწყობს ხელს. 

საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი ამიერკავკასიაში ყველაზე მეტად იყენებს თავის პოტენციალს 

და ფარდობითი მაჩვენებლებით ლიდერია ამ რეგიონში, თუმცა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება იმ ქვეყნებს, 

სადაც დაზღვევა ათწლეულების და ასწლეულების (გაერთიანებული სამეფო, აშშ) მანძილზე ვითარდება. 

საქართველოს სადაზღვევო კომპანიებმა გააუმჯობესეს მენეჯმენტი, რაც სადაზღვევო ბაზრის ათვისე-

ბის როგორც ხარისხობრივ, ისე რაოდენობრივი მახასიათებლების ზრდაში გამოიხატება.ამასთან, თანდათან 

იზრდება, როგორც ორგანიზაციების, ისე მოსახლეობის სადაზღვევო კულტურის დონე რაც აუცილებელი 

წინაპირობაა ქვეყნის სადაზღვევო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის. ასევე მნიშვნელოვანი 

საკითხია, ქართული სადაზღვევო სისტემის მჭიდრო ინტეგრაცია ევროპულ-ამერიკულ სისტემებთან. 

 საქართველოს სადაზღვევო კომპანიებისთვის აქტუალურია ფინანსური მდგრადობა და გადახდისუნა-

რიანობა, რადგანაც სანდო და სტაბილურად მომუშავე კომპანიებს შეუძლიათ პოტენციური კლიენტების 

მოზიდვა, განსაკუთრებით სიცოცხლის დაზღვევაში.გადახდისუნარიანობის პრინციპის თანახმად, სადაზღვ-

ევო მენეჯმენტის ძირითადი ამოცანაა, გადახდისუუნარობის რისკი იყოს კონტროლირებადი. 1980-იან წლებ-

ში ჯერ ფინეთში და შემდგომ დიდ ბრიტანეთში შეიქმნა „Finnish Solvency Working Party“ და „British Solvency Wo-

rking Party“, რომელთა მიზანი იყო სადაზღვევო კომპანიების გადახდისუნარიანობის შესწავლა. ამ ჯგუფების 

ამოცანა გახლდათ სადაზღვევო პროცესის მოდელების შექმნა და ამ მოდელების მეთოდიკის შესწავლა. სწო-

რედ ამ დირექტივების საფუძველზე შემდგომში შეიქმნა თანამედროვე ევროპული კანონმდებლობა, შემუშავ-

და სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების ახალი სტანდარტები „Finnish Solvency Working Party“, „British Solve-

ncy Working Party“-ის საფუძველზე.რიგ ქვეყნებში (აშშ, კანადა, ავსტრალია, იაპონია) გადახდისუნარიანობაზე 

კონტროლისათვის საზედამხედველო ორგანოების მიერ გამოიყენება რისკიანი კაპიტალის სისტემები, რაც 

ემყარება რისკების გათვალისწინებას, რომელსაც თავისი საქმიანობის პროცესში აწყდება სადაზღვევო კომ-

პანია. ყველა ასეთ სისტემაში ნორმატიული კაპიტალი იყოფა ნაწილებად, ცალკეული რისკების მიკუთვნების 

თვალსაზრისით. ძირითადი განსხვავებები დაკავშირებულია რისკების სახეებთან და გათვლის მეთოდებთან, 

მაგალითად, აშშ-ი სარისკო კაპიტალის სისტემა ემყარება საზედამხედველო ანგარიშგებას, სადაც გამოიყენება სა-

ჭირო კაპიტალის გათვლის საკმაოდ რთული მეთოდები, რისკების ყოველი ძირითადი კატეგორიისთვის, რო-

მელთანაც საქმე აქვთ მზღვეველებს, კომპანიის სპეციფიკის გათვალისწინებით. გადახდისუნარიანობის წესი 

არის ევროპული რეგლამენტაციით ყველაზე მახასიათებელი გამოხატულება, რომელსაც უნდა ექვემდებარე-

ბოდეს ევროკავშირის ყველა სადაზღვევო კომპანია. მზღვეველის გადახდისუნარიანობის დონე განისაზღვრე-

ბა მისი აქტივების შედარებით მოცემული მომენტისათვის არსებულ ვალდებულებებთან. ამასთან გაითვლება 

ფაქტიურად თავისუფალი აქტივების სიდიდე. სადაზღვევო კომპანიის გადახდისუნარიანობა მიიღწევა მაშინ, 

როცა საკუთარი სახსრების ფაქტიური სიდიდე შეესაბამება ნორმატიულს. საკუთარი სახსრების გადახდ-



 87 

ისუნარიანობის ნორმატიული სიდიდე განისაზღვრება სამი მაჩვენებლით: გადახდისუნარიანობის მარჟა; 

გარანტირებული ფონდი - 1/3 გადახდისუნარიანობის მარჟა; მინიმალური გარანტირებული ფონდი. ევროპის 

ქვეყნებში მიღებულია სადაზღვევო კომპანიების გადახდისუნარიანობის ერთიანი შეფასების მეთოდიკა 

Solvency. Solvency – ის პირველი მოდელი არ აღმოჩნდა სრულყოფილი და შექმნილი ვითარების ფონზე 

ევროკავშირის ქვეყნებმა შექმნეს და განავითარეს ახალი, უფრო გაუმჯობესებული მოდელი Solvency II. 

სადაზღვევო კომპანიის განვითარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის შესაბამისი მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების შემუშავებაში უდიდესი მნიშვნელობა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზს 

ენიჭება, რომელიც კომპანიის აქტივების და მათი დაფარვის წყაროების, ლიკვიდურობის, გადახდისუნარი-

ანობის, საქმიანი აქტივობის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესწავლას გულისხმობს. სადაზღვევო კომ-

პანიის ანდერაიტინგის სტრატეგიაა სადაზღვევო პორთფელის დივერსიფიკაცია ისე, რომ იგი ყოველთვის 

შეიცავდეს სხვადასხვა სახეობის არა-კორელაციურ რისკებს და ამავე დროს ყველა სახეობის რისკი გადანაწი-

ლებული იყოს პოლისების დიდ რაოდენობაზე. ანდერაიტინგის სტრატეგია ჩამოყალიბებულია ბიზნეს გეგ-

მაში, რომელიც ადგენს, რომ ბიზნესის კლასები და ქვე-კლასები უნდა იყოს გაწერილი. სტრატეგია ხორცი-

ელდება ანდერაიტინგის გაიდლაინებით, რომლებიც განსაზღვრავს ანდერაიტინგის დეტალურ წესების თი-

თოეული პროდუქტისთვის. გაიდლაინები შეიცავს სადაზღვევო კონცეფციას და პროცედურებს, აღებული 

რისკის განმარტებებს, ვადებს და პირობებს, უფლებებს და ვალდებულებებს, დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, 

ხელშეკრულების შაბლონებს და პოლისების ნიმუშებს, ტარიფების შესახებ განმარტებებს და სხვა ფაქტორებს 

რომელიც გავლენას მოახდენს შესაბამის ტარიფებზე. ტარიფების გამოთვლა ეფუძნება ალბათობას და ცვა-

ლებადობას გაიდლაინების მოთხოვნების შესრულებას ზედამხედველობას უწევს კომპანიის მენეჯმენტი. 

გადაზღვევის სტრატეგია – სადაზღვევო რისკის შემცირების მიზნით, სადაზღვევო კომპანია იყენებს გადა-

ზღვევის პროგრამას. გადაზღვევის ბიზნესის დიდი ნაწილი ეფუძნება პროპორციულ და ასევე გადაზღვევის 

კვოტაზე/დანაკარგის ექსცედენტზე დამყარებულ პრინციპს, საკუთარ თავზე დატოვებული სადაზღვევო 

რისკის ლიმიტები კი განსხვავებულია სადაზღვევო პროდუქტებისა და ტერიტორიის შესაბამისად (ბიზნესის 

საავიაციო ხაზისთვის, კომპანია აფორმებს დაზღვევას მხოლოდ ფაკულტატიური დაფარვით, მნიშვნელოვანი 

თანხის დაკავების გარეშე). მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას გაფორმებული აქვს გადაზღვევის ხელშეკრ-

ულებები, იგი არ თავისუფლდება პირდაპირი ვალდებულებებისგან პოლისის მფლობელთა მიმართ, აქედან 

გამომდინარე, საკრედიტო რისკი არსებობს გაფორმებულ გადაზღვევასთან დაკავშირებით, იმის გათვა-

ლისწინებით, რომ შესაძლოა ნებისმიერმა გადამზღვევმა ვერ შეძლოს, გადაზღვევის ხელშეკრულებით მასზე 

დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება. გადაზღვევა განთავსებულია მაღალი რეიტინგის 

კონტრაგენტებში და რისკის მაღალი კონცეტრაცია ერთ რომელიმე მათგანში თავიდან არის აცილებული იმ 

პოლიტიკებით, რომელიც განსაზღვრავს თითოეულ კონტრაგენტთან რისკის განთავსების ლიმიტებს. მენ-

ეჯმენტი ახდენს გადამზღვეველის გადახდისუნარიანობის შეფასებას, გადაზღვევის შესყიდვის სტრატეგიის 

განახლების და გადაზღვევის აქტივებისთვის გაუფასურების შესაბამისი ზღვარის დადგენის მიზნით.  

 
გამოყენებული ლიტერატურის სია: 

  

1. გიგოლაშვილი გიორგი - სადაზღვევო საქმე თბ., 2012 

2. ვეკუა დ., ვეკუა ი., - საქართველოში სოციალური დაზღვევის სისტემის მაკროეკონომიკური 

რეგულირების გზები და მიმართულებები თბ., 2013 

3. შათირიშვილი ჯ., კაკაშვილი ნ., - სადაზღვევო საქმე თბ.,2012 

4. Гомелля В.Бю Страхование, «Маркет ДС Корпореищн»2006; 

5. БалабановИ.Т., БалабановА.И. Страхование. М., 2005; 

6. www.bfm.ge 

7. http://bpi.ge/ 
INSURANCE COMPANIES MANAGEMENT STRATEGY  

 

NATO KAKASHVILI 
  

Abstract. Production and management of insurance system is important for economic development. Improved 
management of insurance companies, the insurance market mastering both qualitative and quantitative characteristics 
increase the impact.At the same time, gradually increasing as organizations, as well as the level of insurance culture in 
the country which is a prerequisite for the effective functioning of the insurance system. Georgian insurance system is 
also important for tight integration with the European and American systems. 

Financial stability and solvency of insurance companies is important, because it is reliable and stable companies 
can attract potential customers, especially in the re-insurance for life. According to the principle of solvency, insurance 
management, basic task, the risk of insolvency should be controlled. Insurance companies and financial analysis of 
major importance, which requires the company's assets and sources of their coverage, liquidity, solvency, business 
activity and other important issues to study. 
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ნინო ლაზვიაშვილი, 

 სტუ, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი  

 

კორპორაციაში მართვის დონეების ფორმირება 

 

კორპორაციის ორგანიზება ეფექტიანია, თუ იგი კორპორაციის სტრატეგიასთან არის 

შესაბამისობაში. ეფექტიანი კომპანია გულისხმობს საქმიანობას სამი მიმართულებით: 

1. პერსონალის ძლიერი გუნდის შერჩევა; 

2. ძირითადი კომპეტენციების სრულყოფა; 

3. მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და გაუმჯობესება. 

მოცემულ თემასთან მიმართებაში ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ კორპორაციის აგების ისეთ 

მიმართულებაზე, როგორიცაა ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება- გაუმჯობესება და 

სტრატეგიასთან მისი შესაბამისობის აუცილებლობა. [1] 

კორპორაციის ორგანიზაციული სტრუქტურის სტრატეგიის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

მნიშვნელობა პირველად იქნა აღნიშნული ა. ჩანდლერის მიერ 70 მსხვილი კორპორაციის მასშტაბური 

გამოკვლევების შემდეგ. მისმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ კორპორაციაში სტრატეგიების გადახედვა 

წარმოშობს ახალ ადმინისტრაციულ ამოცანებს, რომლებიც, თავის მხრივ, მოითხოვენ ახალ, ან 

კორექტირებულ ორგანიზაციულ სტრუქტურას. ამრიგად, კომპანიის მენეჯერებმა, როგორც ა. ჩანდლერი 

ასკვნის, სტრატეგიის ყოველი ცვლილების დროს უნდა გადააპროექტონ კომპანიის შიდა ორგანიზაციული 

სტრუქტურა. [2] მასში მოიაზრება: 

1. სამუშაო ჯგუფების ფორმირება და სამუშაო დავალებების პერსონიფიცირება; 

2. მართვის დონეების ფორმირება; 

3. მართვის სტრუქტურის არჩევა; 

4. კომპანიის ხელმძღვანელობის ფორმის, მეთოდის, სტილის შერჩევა. 

კორპორაციაში მართვის დონეების ფორმირება. ნებისმიერ კორპორაციაში მენეჯმენტი სამ დონეზე 

_ მაღალი, საშუალო და დაბალი _ ხორციელდება. დონეების რაოდენობას და შესასრულებელ ფუნქციებს 

განსაზღვრავს კორპორაციის სიდიდე, ბიზნესის სირთულე და სხვა ფაქტორები. 

მართვის უმაღლესი დონე _ ეს არის კორპორაციის უმაღლესი ხელმძღვანელობა, თანამედროვე 

ტერმინოლოგიით ტოპ-მენეჯმენტი. იგი წარმოდგენილია ტოპ-მენეჯერების გუნდით. მას სათავეში 

უდგას გენერალური დირექტორი (ზოგიერთ კორპორაციაში პრეზიდენტი). გუნდი დაკომპლექტებულია 

მენეჯერებისაგან, რომელთაგან თითოეულზე გაპიროვნებულია კომპანიისთვის მეტად მნიშვნელოვან და 

ძირითად საქმეზე პასუხისმგებლობა. კორპორაციაში მას დირექტორატს უწოდებენ, ან _ დირექტორთა 

საბჭოს. 

ამრიგად, ტოპ-მენეჯმენტი კორპორაციაში არის მართვის იერარქიის მწვერვალი. მას აქვს თავისი 

გამორჩეული ფუნქციები _ დაგეგმვა, ორგანიზაცია, მოტივაცია და კონტროლი. განსხვავებით მართვის 

სხვა დონეებისაგან ტოპ-მენეჯმენტს არა აქვს ერთი ამოცანა. იგი სხვადასხვა ,,სიბრტყეზე” მუშაობს და, 

აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა ამოცანებს ასრულებს. პ. დრუკერი ამ ამოცანების სიას ასე 

წარმოგვიდგენს: [3, გვ.752-753] 

1. კომპანიის მისიის მოფიქრება, რომელსაც მოსდევს მიზნების ჩამოყალიბება, სტრატეგიის და 

გეგმების შემუშავება, ხვალინდელი შედეგის მოლოდინში გადაწყვეტილებების მიღება. ცხადია, 

ეს შეუძლია მხოლოდ იმ ორგანოს, რომელიც მთლიანობაში ხედავს მიზნებს და აბალანსებს 

ხვალინდელი მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

2. ,,სინდისის ფუნქციის” შესრულება. მხოლოდ ტოპ-მენეჯმენტს შეუძლია იზრუნოს კომპანიის 

იმიჯსა და ფასეულობებზე, ჰუმანური, ადამიანური ორგანიზაციის შექმნაზე. კომპანიის ,,სულს” 

ქმნის მართვის ზედა რგოლი. მათი ქცევის სტანდარტი, რწმენა და ფასეულობები მთელი 

კოლექტივისთვის ნიმუშს წარმოადგენს. 

3. ორაგნიზაციის სტრუქტურის მოფიქრება და მისი გაშლილი სქემის შედგენა. 

4. ძირითადი კავშირის დამყარება მსხვილ მომწოდებლებთან, კლიენტებთან, საფინანსო 

ინსტიტუტებთან, სამთავრობო დაწესებულებებთან და ა. შ. ამ კავშირებს ეფუძნება კომპანიის 

უმაღლესი ხელმძღვანელობის მთელი რიგი გადაწყვეტილებები გარემოს დაცვის საკითხში, 

საკადრო პოლიტიკაში, მოქმედი კანონმდებლობის დაცვაში და ა. შ. 

5. ,,ცერემონიალური” ფუნქციების (სტუმრების მიღება, სადილები, სხვადასხვა შეხვედრები და ა. შ.) 

შესრულება. 
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6. კრიზისულ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მიღება. ამ ფუნქციასაც ასრულებს ტოპ-მენეჯერთა 

გუნდი, რომელთა შორის არიან გამოცდილი და ბრძენი ადამიანები. მათ შეუძლიათ თავის 

თავზე აიღონ, როგორც იურიდიულად, ისე ცოდნის დონით, კომპანიის გადარჩენის 

პასუხისმგებლობა. 

პ. დრუკერი წერს, რომ ,,ეს ჩამონათვალი სრული არ არის, თუმცა ამ ჩამონათვალიდანაც ჩანს, რომ 

ტოპ-მენეჯმენტის ამოცანა ვერ შესრულდება, თუ სტრუქტურა არ შეიქმნა”. 

მაშასადამე, ტოპ-მენეჯმენტის ფუნქციის საჭიროება ყველა კომპანიაში არსებობს. თუმცა არ 

არსებობს ტოპ-მენეჯმენტის იდეალური სტრუქტურა, რომელიც ყველა კომპანიას მოერგება. ამის მიზეზია 

ის, რომ ყველა კომპანია თავისი სპეციფიკით ხასიათდება. ამიტომ, ტოპ-მენეჯერებს ყველგან 

განსხვავებული ამოცანები აქვთ. 

ტოპ-მენეჯმენტის თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ იგი მოითხოვს განსხვავებული 

შესაძლებლობისა და ტემპერამენტის ადამიანებს. ტოპ-მენეჯმენტის ამოცანების შესასრულებლად 

,,გუნდში” სულ მცირე 4 ტიპის (ხასიათის) ადამიანი მაინც უნდა იყოს: [3, გვ. 758] ,,გონების ადამიანი”, 

,,საქმის ადამიანი”, ,,მასის (ბრბოს) ადამიანი” და ,,ადამიანი ლიდერი”. ტოპ-მენეჯმენტში ყველას მოეძებ-

ნება სამუშაო, რადგან მართვის ამ რგოლში საჭიროა აზროვნება, აბსტრაქტული იდეების გამოყენება-

ანალიზი, გამბედაობა, პიროვნული ინტუიციები, ვაჟკაცობა და სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება, 

ადამიანების მოსმენა და გაგება, მათი თანაგრძნობა, ხალხში (აუდიტორიაში) ტრიალი, ცერემონიალური 

პროცედურების ჩატარების ცოდნა და ა. შ. თითოეული ეს საქმე უნდა გაპიროვნდეს ტოპ-მენეჯერთა 

გუნდის შესაბამისი კვალიფიკაციისა და ტემპერამენტის მქონე წევრზე. 

კორპორაციაში უნდა არსებობდეს ტოპ-მენეჯერთა ,,კომანდა”, ,,პრეზიდენტის ოფისის” სახით. 

მაგალითად, საკმაოდ პოპულარულია ტოპ-მენეჯმენტის სამ-ოთხკაციანი სტრუქტურა: სამეთვალყურეო 

საბჭოს თავმჯდომარე, ვიცე-თავმჯდომარე, აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე და პრეზიდენტი. 

თუმცა, დიდ და რთულ ბიზნესში, განსაკუთრებით ტრანსნაციონალურ ფირმებში არსებობენ 8 და 12 

კაციანი სტრუქტურებიც. ასეთივე სტრუქტურები აქვთ ქალიშვილ და შვილიშვილ ფირმების მქონე 

კომპანიებს. 

ტოპ-მენეჯმენტის ,,გუნდი” უმკაცრეს მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს: [3, გვ.764-765] 

1. ტოპ-მენეჯმენტის თითოეული წევრი უნდა იყოს შეუვალი ავტორიტეტი; 

2. არცერთ ტოპ-მენეჯერს არ აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება იმ სფეროში, რომელშიც მას 

პირველხარისხოვანი პასუხისმგებლობა არ აკისრია; 

3. ტოპ-მენეჯერების გუნდის წევრებს შეიძლება არ მოწონდეთ ერთმანეთი და არ სცემდნენ პატივს, 

მაგრამ ეს საქმეს არ უნდა დაეტყოს, მათ ერთმანეთის წინააღმდეგ არ უნდა იმოქმედონ და 

ერთმანეთი არ უნდა ლანძღონ; 

4. ტოპ-მენეჯერების ,,გუნდს” აუცილებლად უნდა ჰყავდეს კაპიტანი. ის უნდა იყოს ლიდერი, ანუ 

უნდა ჰქონდეს მორალური ავტორიტეტი და ამასთან, კაპიტნობის უფლება; 

5. ტოპ-მენეჯმენტის წევრები მათზე დაკისრებულ სფეროებში გადაწყვეტილებებს იღებენ 

დამოუკიდებლად, მაგრამ არის საკითხები, რომელეზეც რა თქმა უნდა გარკვეული განხილვის 

შემდეგ, გადაწყვტილება უნდა მიიღოს მთლიანად ,,გუნდმა”. 

კორპორაციაში ტოპ-მენეჯერებად თანამშრომლებს ნიშნავს და გადაწყვეტილების მიღებაში 

რჩევებს აძლევს სპეციალური სტრუქტურა _ დირექტორთა საბჭო და სამეთვალყურეო საბჭო. ეს 

სტრუქტურები წარმოდგენილი არიან კომპანიების დამფუძნებლებით, ამ ბოლო დროს კი 

კორპორაციასთან საქმით დაკავშირებული ორგანიზაციების _ ბანკების, იურიდიული კომპანიების და ა. 

შ. წარმომადგენლებით. პ. დრუკერის აზრით, ამ სტრუქტურაში უნდა შევიდნენ კომპეტენტური, წესიერი 

ადამიანები, რომელთაც აქვთ იმის ცოდნა და დრო, რომ შეარჩიონ ტოპ-მენეჯერები, მისცენ მათ რჩევები, 

განიხილონ და შეაფასონ გადაწყვეტილებები და ა. შ. ეს უნდა იყოს მათი ოფიციალური სამსახური, საკმაოდ 

სტაბილური და სათანადო ანაზღაურებით მოტივირებული. 

 რაც შეეხება მართვის საშუალო დონეს, კორპორაციაში საშუალო დონის ხელმძღვანელები 

ფუნქციონალურ მენეჯერებად ითვლებიან და ისინი ხელმძღვანელობენ მართვის ადმინისტრაციულ 

აპარატში ფუნქციების მიხედვით სპეციალიზებულ განყოფილებებს: კადრების განყოფილებას 

ხელმძღვანელობს პერსონალის მენეჯერი, საფინანსო განყოფილებას _ ფინანსური მენეჯერი, მარკეტინ-

გის განყოფილებას _ მარკეტინგის მენეჯერი და ა. შ. ფუნქციონალური მენეჯერები უშუალოდ 

ემორჩილებიან კორპორაციის ტოპ-მენეჯერთა გუნდს. მათვე მიეკუთვნებიან საამქროს უფროსები, ოფის-

მენეჯერები, ხარისხის განყოფილების მენეჯერები, ტექნიკური კონტროლის განყოფილების მენეჯერები 

და სხვები. 

საშუალო დონის მენეჯერები უზრუნველყოფენ კორპორაციის მენეჯერთა გადაწყვეტილებების 

დაყვანას განყოფილებამდე და მათ შესრულებას. 
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მმართველობითი იერარქიის ყველაზე დაბალი საფეხურია _ დაბალო დონე. ამ რგოლში მუშაობენ: 

საპროექტო ჯგუფის უფროსები, ბრიგადირები, რგოლის უფროსები, შესყიდვის აგენტები, ოსტატები და 

სხვ. ისინი უშუალოდ ემორჩილებიან საშუალო დონის მენეჯერებს და თავის მხრივ, ხელმძღვანელობენ 

საქმის (პროდუქციის გამოშვება, მომსახურების გაწევა) უშუალო შემსრულებლებს _ მუშებს. მათი ვალია 

თითოეულ მუშამდე დაიყვანონ საწარმოო დავალებები და თვალყური ადევნონ მათ შესრულებას. 

შრომის დანაწილების ასეთი ვერტიკალური განშლა ქმნის და აყალიბებს კორპორაციაში მართვის 

დონეებს. 
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 Formation of Levels of Management in a Corporation  

 
Nino Lazviashvili 

 
Abstract. In relation with the given theme we have paid attention to that direction of building of a corporation 

such as formation and improvement of an organizational structure and the necessity of its correspondence with the 
strategy.  

The importance of compliance of the organizational structure of a corporation with the strategy demands has 
been first noted by A. Chandler after the large scale studies of 70 large corporations. His studies have shown that 
revision of the strategy in a corporation creates new administrative objectives which, on their side, require a new or 
corrected organizational structure. Thus, managers of a company, according to the conclusion of A. Chandler, shall re-
design a company’s inner organizational structure during each change. This means: 

1. Formation of work groups and personalization of work tasks; 
2. Formation of levels of management; 
3. Selection of the management structure;  
4. Selection of the form, method, style of administration of a company. 
A group of corporation’s managers brings to work groups those objectives and tasks to be fulfilled which arise 

from the mission of a corporation.  
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ხათუნა ბარბაქაძე, 

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ - ის  

 ასოცირებული პროფესორი 

 

კორპორატიული მართვის მოდელების შესახებ 

 
კორპორაციული მართვა არის სისტემა, რომელიც გამოიყენება კომპანიის მართვისა და 

კონტროლისათვის. კორპორაციული მართვის მთავარი ამოცანა ნებისმიერ თანამედროვე კომპანიაში 

არის ხარჯების შემცირება ისე, რომ ამაღლდეს ნაყოფიერება და მართვის ეფექტიანობა. შესაბამისად, 

კორპორატიული მართვა გულისხმობს მენეჯერების, პერსონალისა და მის მფლობელებს შორის 

ურთიერთობის და ურთიერთმოქმედების სისტემას, რომლის დანიშნულებაა ეფექტიანი საქმიანობის 

უზრუნველყოფა, მფლობელების და ასევე სხვა დაინტერესებული მხარეების - კრედიტორები, 

პარტნიორები, პერსონალი, სახელმწიფო რეგულირების ორგანოები და ა. შ. ინტერესების დაცვა. 

კორპორატიული ურთიერთობების ასეთი მიდგომა იგულისხმება ყველგან, სადაც ადგილი აქვს 

საკუთრებისა და მართვის დაყოფას. კერძო საკუთრების ტრანსფორმაციისა და განვითარების 

კანონზომიერ პროცესს სააქციო საზოგადოება წარმოადგენს, რომელიც მიიღწევა განვითარების 

განსაზღვრულ ეტაპზე .წარმოების მასშტაბები, ტექნოლოგიის დონე, ფინანსების ორგანიზაციის სისტემა 

ქმნის წარმოების ორგანიზაციის პრინციპულად ახალი ფორმით ჩამოყალიბების წინაპირობებს.  

 კორპორაციული მართვის ერთიანი, უნიფიცირებული ფორმულა არ არსებობს, რამდენადაც ის 

დამოკიდებულია გეოგრაფიულ არეალზე, დროზე, სივრცეზე, ეკონომიკურ-სამართლებრივ გარემოსა და 

კომპანიაზე. შესაბამისად, კარგი კორპორაციული მართვის ზოგადი ფორმულის დებულებების 

შემუშავებისა და დანერგვის რეკომენდაციები სხვადასხვა ქვეყნის სამართლებრივი რეალობისა და 

კომპანიათა პრაქტიკული შემეცნების გზით უნდა შესრულდეს.24  

კორპორატიული მართვის მოდელების ფორმირების პრაქტიკა არაერთ ათწლეულს ითვლის. 

კორპორატიული მართვის სტრუქტურას აქვს განსაზღვრული მახასიათებლები და შემადგენელი 

ელემენტები, რომლებიც განასხვავებენ მას სხვა ქვეყნების სტრუქტურისაგან. კონკრეტულ ქვეყანაში 

კორპორატიული მართვის სტრუქტურა განისაზღვრება კანონმდებლობითა და სხვადასხვა ნორმატიული 

აქტებით, რომლებიც არეგულირებენ ყველა მონაწილე მხარის უფლებებსა და მოვალეობებს; ასევე, 

მოცემულ ქვეყანაში მმართველობის ფაქტიურად ჩამოყალიბებული სტრუქტურით. ამიტომ 

შესაძლებელია მოვახდინოთ სხვადასხვა ქვეყანაში აქციონერთა საზოგადოების ტიპიური „მოდელების“ 

ფორმულირება. არსებობს სამი ძირითადი მოდელი - ანგლო-ამერიკული, იაპონური და გერმანული, 

რომელთაგან თითოეულს გააჩნია საკუთარი თავისებურებები და ძირითადი პრინციპები. 

ანგლო-ამერიკული მოდელი, რომელიც ემყარება საკუთრებისა და მართვის მკაფიო გამიჯვნის 

პრინციპს, ძირითადად გავრცელებულია დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს, ავსტრალიის, კანადისა და 

რამდენიმე სხვა ქვეყნის კორპორაციებში. ანგლო-ამერიკული მოდელში კომპანიის მესაკუთრე არის 

მასზე უფლებების ერთადერთი მფლობელი. ამ ქვეყნებში კორპორატიული ურთიერთობების 

მონაწილეები გართიანებულები არიან ჯგუფში, რომელშიც შედიან მესაკუთრეები, ტოპ-მენეჯერები და 

დირექტორთა საბჭო. სახელმწიფოს ჩარევა კომპანიის საქმეებში შეზღუდულია.  

კორპორატიული მართვის იაპონური სისტემა მრავალმხრივია და ეფუძნება მთავარ ბანკს და 

საფინანსო-სამრეწველო ქსელს, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავებული, მაგრამ 

ურთიერთშეთავსებადი ელემენტია. პრაქტიკულად ყველა იაპონურ კორპორაციას მჭიდრო კავშირი აქვს 

ბანკთან. კორპორატიული მართვის იაპონური მოდელი გულისხმობს კაპიტალის თანაზიარ ინტეგრაციას 

მფლობელების და ყველა დაინტერესებული მხარის და ორიენტირებულია საერთო კორპორატიულ და 

სახელმწიფო ინტერესებზე. კომპანიის მენეჯერები არიან რა ერთპალატიანი დირექტორთა საბჭოს 

პრაქტიკულად ერთადერთი მონაწილეები, მთლიანად აკონტროლებენ მას.  

კორპორატიული მართვის გერმანულ მოდელში კომპანიის მესაკუთრეების უფლებები 

შეზღუდულია და მკაფიოდ არის აღნიშნული საზოგადოებრივი და სახელმწიფო ინტერესების 

პრიორიტეტები. ამავე დროს, კორპორატიულ ურთიერთობებში ჩართულია დაინტერესებული მხარეების 

სხვადასხვა ჯგუფები, როგორიცაა, პარტნიორები ბიზნესში, კლიენტები, შრომითი კოლექტივი, 

პროფკავშირები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. კორპორატიული მართვის გერმანული მოდელი 

საკმაოდ ეფექტურად ახორციელებს კონტროლს კომპანიებსა და ბანკებზე, მკაცრი ფინანსური 

                                                           
24 გ. მა ხარობლიშვილი. „კორპორატიული მართვის  ზოგადი ა ნალიზი“ https://tsu.ge/science 
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ანგარიშგების საშუალებით სახლემწიფო რეგულირების ორგამოების წინაშე და რომელიც მიმართულია 

ბანკების მართვის სტრუქტურაში სხვადასხვა ჯგუფების ჩაბმისაკენ. 

მიუხედავად იმისა, რომ განვლილი წლების მანძილზე საქართველოში მნიშვნელოვანი 

სამართლებრივი და ეკონომიკური რეფორმები განხორციელდა და „მეწარმეთა შესახებ“ კანონმაც 

სრულყოფის მიმართულებით რამდენჯერმე განიცადა კორექტირება, ჩვენს ქვეყანას ჯერ კიდევ ბევრი რამ 

სჭირდება თანამედროვე კორპორატიული მართვის სისტემის დასანერგად. საქართველოს ეკონომიკური 

წარუმატებლობის ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება, რომ ქვეყანას არ ააქვს კორპორატიული მართვის კარგი 

სისტემა.25 

კორპორატიული მართვის სისტემის დანერგვა საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესია. მაგრამ 

კორპორატიული მართვის განხილვა, როგორც დანახარჯების ფაქტორი, ნიშნავს ამ კომპონენტის 

დაკნინებას კომპანიის სტაბილურ და ეფექტიან საქმიანობაში. კორპორატიული მართვის პრინციპების 

უარყოფა, საბოლოო ჯამში, იწვევს ეკონომიკური მაჩვენებლების შემცირებას. კორპორატიული მართვის 

სათანადო დონე ზრდის კომპანიის ღირებულებას და შესაბამისად, მისი აქციების ფასსაც.  

კორპორატიული მართვის ორგანიზაცია მფლობელების, მენეჯერებისა და კლიენტების 

ინტერგაციის გარდა, გულისხმობს კომპანიის ორგანიზაციული და ეკონომიკური განვითარების 

ეფექტიან ურთიერთმოქმედებას. რადგან, შესაძლებელია ცალკეული ხელმძღვანელი პირების ქმედებამ 

უარყოფითი გავლენა მოახდინოს კომპანიების ფინანსურ მდგომარეობასა და განვითარებაზე, 

აღნიშნული კი, ნათლად წარმოაჩენს არსებულ ხარვეზებს და მკვეთრად გაზრდის რეპუტაციულ რისკს 

და ნდობის დეფიციტს. ყოველივე ზემო აღნიშნული, კი მოწმობს ეფექტიანი კონტროლის საჭიროების 

არსებობას, რაც საშუალებას მისცემს კომპანიას დიდი უპირატესობით ისარგებლოს საერთაშორისო 

კონკურენციაში და მოიზიდოს ინვესტორები. 

იმისათვის, რომ კომპანიას გააჩნდეს კორპორატიული მართვის უნივერსალური მოდელი, საჭიროა 

არსებობდეს სწორი მენეჯმენტი. ამისათვის, კომპანიამ უნდა განახორციელოს კორპორატიული მართვის 

სრულყოფის ისეთი თანამიმდევრული პოლიტიკა, რომელიც გეგმაზომიერად მოაწესრიგებს 

ურთიერთობებს აქციონერებს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებსა და კორპორაციის მენეჯმენტს შორის, 

ასევე, სხვა, ფართო წრის დაინტერესების სტიმულირებასაც უნდა ემსახურებოდეს. გატარებული 

პოლიტიკის მთავარი მიზანი კი უნდა იყოს კორპორატიული მართვის გაუმჯობესება, გამჭირვალობის 

ხარისხის გაზრდა, საინვესტიციო მიმზიდველობის ამაღლება და ინვესტორების უფლებების დაცვა. 

კომპანიის მიზნებში შედის ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება ინვესტორთა მოსაზიდად, 

სასაქონლო ნიშნის იმიჯის გასაუმჯობესებლად, ნდობის ასამაღლებლად, კარგი დამსაქმებლის სტატუსის 

შესაქმნელად, ასევე, კომპანიები დამატებით ვალდებულებებს იღებენ და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ 

საზოგადოებაში აღიარებულ სოციალურ სტანდარტებთან შესაბამისობას. ამისათვის, ისინი ყურადღებას 

ამახვილებენ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ეთიკის დაცვა, მდგრადობა, სამართლიანი და ღირსეული 

შრომის პირობები. ამდენად, ამგვარი პოლიტიკა კი დადებითად აისახება კომპანიის რეპუტაციაზე, 

მისდამი ინტერესზე საზოგადოებაში და განასხვავებს მას მისი კონკურენტებისაგან.  

კორპორატიული მართვის ნორმების დამდგენი სარეკომენდაციო ხასიათის კორპორაციული 

მართვის კოდექსი მხოლოდ საბანკო საქმიანობის განმახორციელებელი მეწარმე სუბიექტებისთვის 

არსებობს, ხოლო არასაბანკო სექტორისთვის ასეთი თვითრეგულირებადი მოდელი არ არსებობს. 

საქართველოს რეალობაში კი საბანკო სექტორს მეწარმე სუბიექტთა შორის რაოდენობრივად ძალიან 

მოკრძალებული ადგილი უკავია. შესაბამისად, მეწარმე სუბიექტთა ძირითადი მასა ჩვეულებრივ, 

არასაბანკო საქმიანობას დაკავშირებულ სამართლის სუბიექტებს უკავშირდება. 

კორპორატიული მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესება არის როგორც ცალკეული ბანკის, ასევე მთელი 

საბანკო სისტემის წარმატებული განვითარების ძირითადი პირობა. ბანკის კორპორატიული მართვის 

მთლიანი სისტემის ნაწილს წარმოადგენს კორპორატიული ინოვაციური სტრატეგიები. კორპორატიული 

მართვის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელლობა ენიჭება ინოვაციური პოლიტიკის სოციალურ 

მიმართულებას, რაც გულისხმობს მარკეტინგის გავლენას ინოვაციური პროცესების დინამიკაზე. 

ინოვაციებისაკან სწრაფვა კარგ საფუძველს იძლევა ბანკის დადებითი იმიჯის შესაქმნელად. ახალი 

პროდუქტი, რომელიც ზუსტად არის გათვლილი კონკრეტული მიზნობრივი აუდიტორიის 

საჭიროებებზე, იძლევა მიზნობრივი სეგმენტის ათვისების მაღალი დონის მიღწევის საშუალებას. 

სიახლემ ერთ პროდუქტში შეიძლება არსებითად გაზარდოს სხვა პროდუქტების გაყიდვები. მაგრამ ამავე 

დროს, ასეთ ურთიერთკავშირს შეიძლება ქონდეს უარყოფითი ხასიათი, როდესაც არ არის 

                                                           
25 ნ. ლაზვიაშვილი. „კორპორაციული მენეჯმენტი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბ., 2013 

წ. გვ., 160. 
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დასაბუთებული მარკეტინგული ამოცანები და იწყება ინოვაციური პოლიტიკის დაჩქარება, იქმნება 

ინოვაციები, რომლების საეჭვო ხასიათს ატარებენ ბანკისთვის და განსაკუთრებით კი კლიენტებისთვის. 

კორპორატიული ინოვაციური სტრატეგიის სწრაფი რეალიზაცია ბანკისთვის ქმნის დამატებით 

ღირებულებას ინოვაციების დანერგვის ხარჯზე, რაც საშუალებას იძლევა გაიზარდოს ბანკის მიმართ 

კლიენტების, ინვესტორების, ბანკის მუშაკების და მთიანად საზოგადოების ნდობა. კორპორატიული 

მართვის პრინციპების შესაბამისად, ინოვაციების დანერგვა წარმატებულად ჩაითვლება, თუ 

კონკრეტული ვადისთვის მიღწეული იქნება დაგეგმილი შედეგები და ადგილი არ ექნება ისეთ რისკებს, 

რომლებსაც ეფექტიანობის შემცირება შეუძლიათ. ამდენად, კორპორატიული მართვის ეფექტიანი 

სისტემა, კომპანიისათვის რეპუტაციის რისკის თავიდან აცილებასაც ემსახურება, რაც განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანს წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის. 

კორპორატიული მართვის ყველა სუბიექტის დაინტერესება და აქტიური მონაწილეობა გადამწყვეტ 

როლს თამაშობს კორპორატიული მართვის ეფექტიანი სისტემის შექმნაში, რაც ოპერაციული საქმიანობის 

გაუმჯობესების საშუალებას იძლევა, როგორც საბანკო საქმიანობის, ასევე არასაბანკო საქმიანობის 

განმახორციელებელი მეწარმე სუბიექტებისთვის. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ნ. ლაზვიაშვილი. „კორპორაციული მენეჯმენტი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბ., 

2013 წ; 

2. Corporate Valuation: A guide for managers and investors – P. Daves, m. Ehrhardt and R. Shrieves - 2012; 

3. Financial Management - Theory and Practice - E. F. Brigham and M. C. Ehrhardt – 11-th edition, - 2010; 

4. Брейли Р. Майерс С. Принципы корпоративных Финансов. ЗАО «Олимп-Бизнес». М.2009. 

5. გ. მახარობლიშვილი. „კორპორატიული მართვის ზოგადი ანალიზი“ https://tsu.ge/science. 

 

ABOUT THE CORPORATE MANAGEMENT MODELS 

KHATUNA BARBAKADZE 
 

Abstract. Corporate management is the relationship and interaction system of managers, staff and 
owners designed to ensure the efficient functioning, also protecting interests of owners and other interested 
parties - creditors, partners, staff, state regulatory bodies, etc. This approach of corporate relations is meant 
everywhere, where ownership and management is divided.  

Interest and active participation of all units of corporate management play a key role in creating an 
effective system of corporate governance, which allows improvement of operational performance for 
banking as well as for non-banking institutions. Effective system of corporate governance gives possibility to 
avoid company's reputation risk, which is very important for commercial banks.  
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ნინო ლიპარტელიანი 

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი  

მანია გოგიძე 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

ტურისტული ორგანიზაციის ფინანსური სიმყარის მნიშვნელობა 

 კონკურენტულ გარემოში 
 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში როდესაც ნებისმიერი ფირმის განვითარება საკუთარ სახსრებზეა 

დამოკიდებული, უდიდეს მნიშვნელობას იძენს მათი მყარი ფინანსური მდგომარეობა. ტურისტული ფირმა, 

ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა დარგის ორგანიზაცია საქმიანობას ანხორციელებს მუდმივცვალებად 

გარემოში, იცვლება ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზა, საგადასახადო რეგულაციები, ფასები, ტარიფები და 

ა.შ. საბოლოოდ ყველა გარე თუ შიდა ცვლილება აისახება საქმიანობის შედეგებზე. ტურისტული ფირმის და 

მთლიანად ტურისტული სააგენტოების ქსელის საქმიანობის ამოცანაა ტურისტების კომპლექსური 

მომსახურების ორგანიზაცია. ტურიზმის სფეროში მომსახურება მრავალფეროვანია და თავის თავში მოიცავს 

გადაზიდვებს, განთავსებას, კვებას, ექსკურსიებს, გართობას და ა.შ. მოგზაურობის ინდუსტრია სულ უფრო 

მეტ აღიარებას ჰპოვებს, როგორც სახალხო მეურნეობის ის სექტორი, რომელსაც აქვს სტრატეგიული 

დანიშნულება, რადგან აქ ხდება უცხოური ვალუტის შემოდინება, საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაცია, 

სამუშაო ადგილების გაჩენა და რეგიონალური დისპროპორციის შემცირება. ტურიზმი არის ერთ-ერთი მაღა-

ლშემოსავლიანი და ინტენსიურად განვითარებადი დარგი მსოფლიო მეურნეობაში. თუმცა საქართველოში, 

ისევე როგორც ბევრ განვითარებად ქვეყანაში, მოსახლეობის დაბალშემოსავლიანობის გამო ეს სფერო გან-

ვითარებული ნაკლებადაა. ტურისტული ორგანიზაციები მუშაობენ მძაფრი კონკურენციის პირობებში და 

იბრძვიან სათითაო კლიენტისათვის. გადარჩენისათვის ბრძოდა და ბიზნესის გაფართოება ტურიზმის 

ინფრასტრუქტურაში არსებული ობიექტების ყოველდღიური საზრუნავია. 

მოქმედი ტურისტული ორგანიზაციები საჭიროებენ მართვის ისეთი მოდელების შეთავაზებას, 

რომელიც აამაღლებდა მათი საქმიანობის ეფექტურობას, შეუნარჩუნებდა სტაბილურობას და 

კონკურენციის პირობებში ფინანსური დამოუკიდებლობას. ასეთ მმართველობით მოდელს წარმოადგენს 

ხარისხიანი ფინანსური ანალიზის სისტემატური განხორციელება, რომლის საფუძველზეც მიიღებენ 

სწორ გადაწყვეტილებას. სწორედ ფინანსური ანალიზის საფუძველზე მოხდება ტურისტული 

ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის ხარისხის, საქმიანი აქტივობის, ორგანიზაციისა და მისი 

პერტნიორების საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება.  

ტურისტული ორგანიზაციის ფინანსური სიმყარე მისი გადარჩენის და სტაბილური მდგომარეობის 

საფუძველია. იგი გულისხმობს ფინანსური რესურსების ისეთ მდგომარეობას, როდესაც ორგანიზაცია 

თავისუფლად მანევრირებს საკუთარი ფულადი სახსრებით და უზრუნველყოფს თავისი საქმიანობის 

უწყვეტობას. ტურისტული ორგანიზაციის ფინანსური საქმიანობის ძირითად მიზანს წარმოადგენს დაფი-

ნანსების სწორად უზრუნველყოფა. ტურისტული ორგანიზაციის საქმიანობა შესაძლებელია განხორციე-

ლდეს: საკუთარი ფინანსური რესურსებით, ნასესხები ფინანსური რესურსებით, ქველმოქმედებით, შემო-

წირულობებით, საზღვარგარეთული ინვესტიციებით და სხვა წყაროებიდან, რომელიც არ ეწინა-

აღმდეგება არსებულ კანონმდებლობას. ტურისტული ორგანიზაციის ფინანსური საქმიანობა ხასიათდება: 

მომგებიანობით, კაპიტალბრუნვით, ფინანსური სიმყარით, დაფინანსების წყაროების სტრუქტურის დი-

ნამიკით, სავალო ვალდებულებების გადახდისუნარიანობით და ა.შ. 

ტურისტული ორგანიზაციის საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი ფინანსური მაჩვენებელია რეალიზ-

აციიდან ამონაგები, ანუ ის ფულადი თანხა, რომელსაც ტურისტული ორგანიზაცია იღებს ტურისტული 

პროდუქტის და მომსახურების გაწევის საფასურად. მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფინანსური 

მაჩვენებელია მოგება, რომელიც რამოდენიმე ფუნქციას ასრულებს: 

1. მოგება ახასიათებს ეკონომიკურ ეფექტს. მისი დადებითი სიდიდე მეტყველებს მასზე, რომ 

ტურისტული ორგანიზაციის მიერ რეალიზაციიდან მიღებული ამონაგები აჭარბებს ხარჯებს, 

რომლებიც მის საქმიანობასთანაა დაკავშირებული 

2. მოგებას აქვს მასტიმულირებელი ზემოქმედების ძალა ორგანიზაციის საქმიანობის 

ინტენსიფიკაციაში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მოგება ერთდროულად წარმოადგენს ფინანსურ 

შედეგს და ტურისტული ორგანიზაციის ფინანსური რესურსების ძირითად ელემენტს. 

3. მოგების საფუძველზე ხდება ბიუჯეტების და სხვადასხვა არასაბიუჯეტო ფონდების ფორმირება, 

სწორედ მოგება წარმოადგენს სახელმწიფოს, ორგანიზაციის, მესაკუთრეების და ინვესტორების 

ინტერესის სფერო. 
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საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, მძაფრი კონკურენციის ფონზე, ტურისტული ორგანიზაციები 

ცდილობენ გაზარდონ მოგების მოცულობა შემდეგი გზებით: 

-გაზარდონ ტურისტული პროდუქტის მოცულობა; 

-გაზარდონ ტურისტული პროდუქტის ნომენკლატურისა და დამატებითი მომსახურების  

 მოცულობა; 

-აამაღლონ მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხი; 

-გააფართოონ გაყიდვების ბაზარი; 

-მძაფრი კონკურენციის პირობებში მოახდინონ ტურისტული ორგანიზაციების მართვის სრულყოფა. 

ტურისტულ ბიზნესში შემოსავლების ფორმირების სქემა განსხვავდება ბიზნესის სხვა 

სფეროებისაგან, სადაც მარტივად შეგვიძლია იაფად ვიყიდოთ პროდუქცია და შემდეგ ძვირად 

გავყიდოთ. ტურისტული ბიზნესისათვის შემოსავლები შეგვიძლია სამ პუქტად წარმოვადგინოთ: 

1. ტურების გაყიდვა, რომელიც შემოსავლის ძირითადი წყაროა ტურისტული სააგენტოებისათვის, 

მათ ინტერნეტგვერდებზე განთავსებულია ტურების ფასები და მას ნებისმიერი კლიენტი ხედავს; 

2. ბილეთების გაყიდვა, თუ ტურისტული სააგენტო მომხმარებელს უზრუნველყოფს ავია ან სარკინი-

გზო ბილეთებით ბუნებრივია მოითხოვს მომსახურების საფასურს; 

3. დამატებითი მომსახურების გაყიდვა, ეს ტურისტული სააგენტოებისათვის მნიშვნელოვანი 

მომენტია, რადგან დამატებითი მომსახურებები ხშირად ბევრად უფრო იაფი ღირს და სააგენტოები 

მას საკმაოდ სარფიანად ყიდიან. 

ტურისტული ორგანიზაციებისათვის ტურისტული პროდუქტის რეალიზაციის პროცესში დანახარ-

ჯების შემადგენლობაში შედის: 

-განთავსების, ცხოვრების და კვების ხარჯები; 

-სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები; 

-საექსკურსიო მომსახურების ხარჯები; 

-სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელიც ასევე ითვალისწინებს დაავადების პროფილაქ-

ტიკის ხარჯებს; 

-ტურისტული მოგზაურობების და სავიზო მომსახურების ხარჯები; 

-კულტურულ-საგანმანათლებლო, კუტურულ-გასართობი და სპორტული ღონისძიებების ხარჯები; 

-მოგზაურობის დროს აუცილებელი სადაზღვევო ხარჯები; 

-მეგზურების, თარჯიმნების და გიდების მომსახურების ხარჯები; 

გარდა ამისა ხდება სპეციფიკურად ამ დარგისათვის დამახასიათებელი დანახარჯების გათვალისწი-

ნებაც: 

-აუცილებელია ტურისტული პროდუქტის სტანდარტიზაცია; 

-აუცილებელია თანამშრომლების შესაბამისი მომზადების უზრუნველყოფა; 

ტურისტულ ორგანიზაციებში გამოყენებული რესურსების და მიმდინარე დანახარჯების ეფექტურობის 

მახასიათებლად რენტაბელობა გამოიყენება, ორგანიზაცია რენტაბელურია, როდესაც რეალიზაციიდან 

ამონაგები საკმარისი არა მხოლოდ დანახარჯების დასაფარავად, არამედ მოგების გასაზრდელადაც. 

ტურისტულ ბიზნესში შემოსავლების ფორმირების სქემაში საინტერესოა ტურმომსახურების 

ფასწარმოქმნა და კალკულაცია. ტურისტულ საქმიანობაში ფასწარმოქმნას მთელი რიგი თავისებურებები 

ახასიათებს, რაც განპირობებულია: 

-კონკურენტული გარემოთი. ტურისტულ ბაზარს ახასიათებს დიანმიურობა, ყოველწლიურად 

სულ უფრო მეტი ტურისტული კომპანია შემოდის ახალ მოთამაშედ ბაზარზე, ისინი ცდილობენ 

მომხმარებელს შესთავაზონ რაიმე ახალი, ამიტომ ფასწარმოქმნისას აუცილებელია კონკურენტების 

ფასების შესახებ ინფორმაციის მუდმივი ცოდნა. 

-ფასების დადგენისა და ტურისტული პროდუქტის ყიდვა-გაყიდვის მომენტებს შორის ხშირად 

გადის დროის დიდი მონაკვეთი, ამიტომ საჭიროა ფასების ხშირი გადახედვა, რათა იგი უზრუნველყ-

ოფდეს ტურისტული ფირმის შემოსავლიანობასაც და აკმაყოფილებდეს მომხმარებელთა მოთხოვნებსაც. 

-შეთავაზების ღირებულების გავლენა მოთხოვნაზე. მომსახურების პაკეტის ფასი რომელსაც 

ტურისტული კომპანია სთავაზობს კლიენტს აუცილებლად დაბალი უნდა იყოს იმ ტურისტის 

დანახარჯებზე, რომელიც დამოუკიდებლად მოგზაურობს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად 

დაიკლებს ტურპროდუქტის სამომხმარებლო მიმზიდველობა. 

-ფასის ფორმირებაზე დიდ გავლენას ახდენს რეკლამა. ფასების დაწევა იწვევს მოთხოვნის 

სტიმულირებას, მაგრამ კარგად ორგანიზებულ რეკლამას იოლად შეუძლია აწიოს ფასი. 

-ტურისტული პაკეტის ღირებულება დამოკიდებულია ტურის სახეობაზე (არის ეს ჯგუფი თუ ინდივი-

დუალური), რაც უფრო მეტი ადამიანია ჯგუფში, მით დაბლა იწევს მომსახურების ფასი. ინდივიდუალური 

შემთხვევაში ფასწარმოქმნა დამოკიდებულია სამოგზაურო დღეების ხანგრძლივობაზე. 
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-ფასწარმოქმნა დამოკიდებულია იმაზეც ადგილობრივი მცხოვრებია თუ არა ტურისტი, 

ფორმირდება სხვადასხვა ფასი შიდა ტურისტისა და საზღვარგარეთელისათვის, როგორც წესი ბოლო 

მეტია ყოველთვის. 

ფასწარმოქმნის კალკულაციას ტურისტული სააგენტოები სხვადასხვა მეთოდებით ახდენენ. 

მაგალითად  

-არიან სააგენტოები, რომლებიც ცდილობენ თავიანთ პროდუქტს დაადონ ისეთი ფასი, რომლის 

დროსაც მიიღწევა შემოსავლებისა და ხარჯების დაბალანსება. 

-არიან სააგენტოები, რომლებიც ორიენტაციას კონკურენციის დონეზე აკეთებენ, ტურპროდუქტს 

ადებენ საბაზროზე დაბალ, მაღალ ან შესაბამის ფასს და ელოდებიან კონკურენტების საპასუხო რეაქციას. 

-არიან სააგენტოები, რომლებიც ახდენენ მომხმარებელთა მოთხოვნის შესწავლას, მათი 

გადახდისუნარიანობის შესწავლას. ეს მიდგომა გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტურისტისათვის 

პროდუქციის შეძენისას სწორედ ფასია გადამწყვეტი ფაქტორი, ამიტომ აუცილებელია ისეთი 

მაქსიმალური ფასის შეთავაზება, რომელსაც მომხმარებელი აუცილებლად გადაიხდის. 

ყოველივედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ტურისტული პროდუქტის ფასი არ შეიძლება 

იყოს უფრო დაბალი, ვიდრე მისი ღირებულებაა და არ უნდა აღემატებოდეს ამ პროდუქტზე სამომხმარებლო 

ფასს. ტურისტული პროდუქტის სრული ღირებულების კალკულაცია გულისხმობს ყველა დანახარჯების და-

თვლას, რომელიც დაკავშირებული იყო ერთეული ტურისტული პროდუქტის შექმნასა და რეალიზაციასთან, 

ასეთი მიდგომით შეგვიძლია გამოვთვალოთ ერთეული ტურისტული პროდუქტის სრული ღირებულებაც 

და დანახარჯების საშუალო მაჩვენებელიც. ჯგუფური ტურის შემთხვევაში ტურისტული პროდუქტის 

ღირებულების კალკულაციის ობიექტად გამოგვადგება ტურისტების ჯგუფის მომსახურების ღირებულება, 
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THE VALUE OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE TOURISM ORGANIZATION 
 

NINO LIPARTELIANI, MANIA GOGIDZE 
 

Abstract. Tourism is a sector that is rapidly changing under the influence of many social, technological, 
economic and other trends. Due to this fact, the creators of tourist products face numerous challenges. Managing 
tourism in such destinations in the manner which ensures the protection of all natural and cultural resources, while at 
the same time contributing to the interests of the owners, who want to gain profit, as well as the local inhabitants, has 
become extremely complex and requires mastering a number of skills and varied knowledge. Tourism products 
compared with the types of products other goods and services have different characteristics and to understand the shape 
and form of tourism products, the following definition of tourism products that dikemukanan by:  

• namely tourism products to an array of integrated products, which consist of objects and attractions, 
transportation, accommodation and entertainment, where each element of the tourism product is prepared by individual 
companies and are offered separately to consumers (tourist / tourist).  

• the tourism product consists of a variety of elements which is a package that is not integral to each other and 
meet the needs of tourists from leaving his residence to the place of destination and back again to the place of origin.  
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МИКРОПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В основе идеи перехода к микропроектному управлению находится закон необходимого разнообразия, 

сформулированный У.Р. Эшби в [5]. Согласно этому закону разнообразие управляющей системы должно быть 
не меньше разнообразия управляемого объекта. Эшби рассматривал энтропию как характеристику 
разнообразия системы, поскольку она определяется вероятностями реализации состояний и достигает своего 
максимума на равномерном распределении (максимальное разнообразие — это когда любое состояние может 
реализоваться с равной вероятностью), а минимума — когда какое-то одно состояние реализуется с 
вероятностью, равной 1. Тогда управление заключается в таком преобразовании множества состояний, в 
результате которого вероятности одних состояний (нежелательных) управляемой системы уменьшаются, а 
вероятности других (желательных) увеличиваются, что и обеспечивает понижение энтропии.  

Таким образом, усложнение продуктов проектов приводит к необходимости экспоненциального 
повышения сложности систем управления в силу того, что система управления также является системой и 
требует управления. И наоборот, уменьшение разнообразия объекта управления опережающими темпами по 
отношению в управляющей системе должно привести к повышению вероятности возникновения желательных 
состояний (успеха проекта) и снижению затрат на управление. Уменьшить разнообразие объекта управления 
можно путем его упрощения, а также уменьшением как количества возможных состояний, так и равномерности 
распределения вероятности их реализации. 

Построение плана проекта базируется на том, что в «нужное» время продукт проекта (включая все его 
компоненты) и необходимые ресурсы будут находиться в «нужных» состояниях. Любое отклонение от этих 
состояний рассматривается как риск. Чем сложнее продукт, чем выше требования к нему, чем больше требуется 
ресурсов и чем длительнее проект – тем больше вероятность возникновения отклонений. Повысить вероятность 
успешного завершения проекта можно путем перехода к микропроектному управлению за счет: 
• уменьшения сложности продукта (декомпозиция продукта и последующая работа с его отдельными 
компонентами в рамках множества микропроектов); 

• «ослабления» допусков по состояниям компонентов продукта (увеличение гибкости управления за счет 
возможности реализации альтернативных микропроектов); 

• уменьшения номенклатуры используемых ресурсов вследствие упрощения продукта микропроекта; 
• сокращения длительности перехода от состояния к состоянию (увеличение интенсивности работ, дробление 
состояний). 

В дальнейшем, под микропроектом будем понимать проект, в котором единственный продукт переводится из 
начального состояния в конечное за относительно короткое время (от нескольких часов до нескольких дней). При 
этом декомпозиция микропроекта на работы не производится, т.е. он рассматривается как единый процесс.  

Для реализации микропроекта необходимо сформировать систему-проект, состоящую из двух подсистем 
– системы-продукта и системы-ресурса, соединенных определенным образом (рис. 1). При этом в составе 
системы-проекта не выделяется управляющая система, функция управления отводится активной системе-
ресурсу. Формирование системы-ресурса можно рассматривать как вспомогательный микропроект.  

 

 
Рис. 1. Структура микропроекта 
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Микропроект начинается тогда, когда система-продукт и система-ресурс сопряжены и находятся в 
определенном состоянии (начальные условия), а заканчивается – когда система-продукт перешла в заданное 
состояние. Достижение данного состояния является целью микропроекта, что избавляет от необходимости ее 
явного формулирования. 

Формирование или трансформация сложных продуктов требует реализации множества микропроектов, 
связанных между собой входными и выходными состояниями продукта и его компонентов (рис. 2). Такое 
множество будем называть мультипроектом. Мультипроект обладает определенными свойствами 
микропроекта, такими как единственность продукта, наличие начального и конечного состояния, отсутствие 
выделенной системы управления. Начальному и конечному состоянию мультипроекта соответствуют 
определенная комбинация начальных и конечных состояний входящих в него микропроектов. 

 

 
Рис. 2. Схема последовательности микропроектов (мультипроект) 

 
В общем случае можно говорить об иерархии мультипроектов, которая соответствует иерархической 

структуре продукта. Однако микропроекты можно объединять в мультипроекты не только по продуктовому 
признаку. Основанием для группировки также может быть принадлежность к определенному логическому 
этапу или общность используемых ресурсов. 

Таким образом, к понятиям микропроект и мультипроект могут быть сведены классические понятия 
работы, пакета работ, фазы жизненного цикла, проекта, программы, портфеля проектов. 

Как уже было отмечено, функция управления внутри микропроекта отводится активной системе-
ресурсу. Это подразумевает наличие в ней человека либо автоматического устройства (например, станок с 
ЧПУ). Функция внешнего управления микропроектом по сути сводится к правильному проектированию и 
формированию систем-ресурсов, способных осуществить перевод продукта в необходимое состояние. 

Внешнее управление мультипроектом заключается в проектировании множества взаимосвязанных 
микропроектов, способных перевести сложную систему в необходимое состояние [2]. При этом каждый 
отдельный микропроект рассматривается как черный ящик со своими входными и выходными состояниями. 
Проектирование осуществляется сверху вниз, т.е. сначала формируется множество микропроектов в части 
систем-продуктов, а затем определяются параметры систем-ресурсов для каждого микропроекта. После этого 
полученная модель оценивается с точки зрения вероятности достижения конечного состояния по параметрам 
времени и ресурсного обеспечения (в т.ч. финансового). Качество при этом рассматривается как 
ограничивающий фактор (каждое состояние, по сути, является комбинацией значений показателей качества). 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЦЕННОСТНО-ОРЕНТИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Сегодня около 40 % мирового валового дохода генерируется в проектах [1]. И одной из важнейших задач 

обеспечения конкурентоспособности современных проектно-управляемых компаний является организация 
эффективной системы управления инновациями. Ключевой задачей управления инновациями является 
ориентация компании на создание и предоставление ценности [2]. Ценностно-ориентированное управление 
проектами – одно из наиболее актуальных и динамично развивающихся направлений в проектном менеджменте 
[3]. Создание и предоставление ценности актуальной задачей для любой проектно-управляемой компании. 
Однако, на большинстве предприятий организация работы с ценностью осуществляется не системно, 
небольшими усовершенствованиями и время от времени в силу сложности данных процессов [4]. Выявление 
особенностей стратегического ценностно-ориентированного управления является актуальной задачей научного 
исследования, решение которой позволит повысить эффективность процессов управления проектами и, таким 
образом, способствовать обеспечению и повышению конкурентоспособности страны на мировых рынках.  

Ключевыми задачами стратегического ценностно-орентированного управления инновациями являются: 
− формирование корпоративной культуры в области управления инновациями; 
− разработка и внедрение организационно-технической системы управления инновациями; 
− совершенствование бизнес-процессов управления инновациями; 
− разработка и внедрение инновационной стратегии; 
− создание и развитие системы мотивации персонала; 
− организация программного управления развитием компании. 
Решение данных задач, в свою очередь, предполагает выполнение широкого комплекса мероприятий, 

направленных на решение вопросов стратегического развития, работу с бизнес-процессами компании, 
персоналом и т.д. 

К базовым стратегическим задачам формирования корпоративной культуры в области управления 
инновациями относятся: 

− формирование инновационной среды, предполагающее создание условий, содействующих 
интенсификации работы с инновациями, включая расширение корпоративного видения и пересмотр 
общепринятых в отрасли допущений, основанных на обязательном изучении истории прежних 
нововведений; 

− совершенствование работы с персоналом, предполагающее привлечение к поиску идей всех доступных 
сотрудников, тщательную работу, как со сторонниками идеи, так и с ее противниками, а также 
проявление настойчивости в достижении поставленных целей; 

− совершенствование работы с потребителями (customers) – привлечение потребителей к генерации идей, 
изыскание новых способов привлечения потребителей, сосредоточение на их неявных потребностях 
и поиск идей в новых группах потребителей. 
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Разработка и внедрение организационно-технической системы управления инновациями предполагает: 
− создание и внедрение системы предложений в области инноваций; 
− создание и развитие открытой инфраструктуры для управления идеями; 
− системное и непрерывное выявление и отслеживание источников инновационных возможностей; 
− повышение эффективности внутренних коммуникаций; 
− организацию внутрикорпоративного управления реверсивными инновациями; 
− использование обучающих методик и образовательных технологий для создания наиболее 

радикальных идей. 
Совершенствование бизнес-процессов управления инновациями включает в себя следующее: 
− систематизацию и документирование бизнес-процессов управления инновациями; 
− непрерывный системный анализ ограничений и узких мест в управлении инновациями; 
− формирование команд непрерывного совершенствования (т.н. kaizen-кружков); 
− формирование команд создания подрывных инноваций; 
− внедрение процесса ускоренного создания прототипов продуктов. 
Разработка и внедрение инновационной стратегии в числе прочих основаны на: 
− создании рынков для новых товаров и услуг; 
− постоянном учете ценности нового продукта для потребителей; 
− постоянном поиске новых возможностей, предоставляемых ценностью продукта; 
− постоянном поиске новых возможностей для обновления бизнес-модели; 
− искать новые возможности в позиционировании товара или услуги на рынке. 
При создании и развитии системы мотивации персонала важнейшими являются: 
− выявление и стимулирование нетрадиционно мыслящих сотрудников; 
− выявление и привлечение новаторов; 
− выявление неформальных лидеров и развитие их способностей. 
Решение указанных задач должно основываться на методологии программного и проектного управления, 

основной целью которого в данном случае является разработка и реализация программы трансформации самой 
проектно-управляемой компании для внедрения инновации (рис. 1). 

Однако, важнейшей задачей стратегического управления инновациями в проектом менеджменте является 
ориентация на создание ценности и ее передачу заинтересованным сторонам. К ключевым задачам ценностно-
ориентированного управления проектами относится (см. рис. 2) [5]: 

− идентификация ценности для заинтересованных сторон; 
− формирование ценностно-ориентированной конфигурации продукта проекта; 
− планирование передачи ценности; 
− управление передачей ценности заинтересованным сторонам. 

 
Рис. 2. Процессная модель стратегического ценностно-ориентированного управления инновациями 
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Особенности ценностно-ориентированного управления связаны с организацией эффективной реализации 
и управления данными процессами. В частности, необходимо: 

− расширить терминологический аппарат управления проектами, с целью повышения эффективности 
данных процессов за счет фиксации ценности на этапе инициации проекта и содействия вовлечению 
участников проекта в процессы создания ценности, направленного на повышение ROI проекта; 

− разработать и развить модели и средства интеграции процессов и информации о ценностно-
ориентированном управления в базовые группы процессов проектного менеджмента, стандартизованные в 
PMBoK [6], что позволит выравнивать процессы, направленные на получение продукта проекта и 
удовлетворение заинтересованных сторон через предоставление им ожидаемой ценности; 

− разработать и внедрить модели динамического управления ценностью, направленные на 
непрерывное выявление и оценку ценности продукта проекта для заинтересованных сторон и построение 
профиля ценности проекта, что сделает возможным повысить скорость и качество принятия управленческих 
решений связанных с созданием и внедрением инноваций. 

Выводы. Учет особенностей стратегического ценностно-ориентированного управления инновациями в 
проектом менеджменте, реализованный на базе успешно зарекомендовавших себя методологий стратегического 
и инновационного менеджмента, менеджмента проектов и качества, а также интенсивно развивающегося 
направления ценностно-ориентированного управления является мощнейшим фактором развития компаний, 
перевода их деятельности на качественно новый уровень, формирования принципиально новых возможностей 
для развития, участия в конкурентной борьбе и дальнейшего процветания.  
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УПРАВЛЕНИЕ МИКРОЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ МОРСКИХ НАЛИВНЫХ 

ТЕРМИНАЛОВ 

Морские терминалы Украины – важное звено логистической цепочки сбыта продукции, это инструмент 
обслуживания внешнеэкономической деятельности и поддержания эффективного партнерства с мировым 
экономическим сообществом.  

Морской терминал представляет собой комплекс технологически связанных объектов портовой 
инфраструктуры, в том числе причалы, подъемно-транспортное и другое оборудование, которое обеспечивает 
погрузку-разгрузку и сохранение грузов, безопасную стоянку и обслуживание транспортных судов [1]. 
Морской наливной терминал (МНТ) - это микрологистическая система, которая обеспечивает прием, 
накопление жидких грузов и их погрузку на специализированные транспортные суда. 

Важными фактором обеспечения конкурентоспособности МНТ является совершенствование системы 
управления терминалом с использованием моделей и механизмов логистики. Логистика является эффективным 
инструментом управления материальными потоками и связанными с ними информационными потоками для 
достижения поставленных целей с оптимальными затратами ресурсов [2]. Использование механизмов 
логистики в управлении терминалом позволяет интегрировать функции маркетинга, прогнозирования, 
оперативного планирования и координации.  

Моделирование процессов внутренней логистики предприятия дает возможность проанализировать 
загрузку логистической системы предприятия и оценить транспортные затраты. Одним из методов 
моделирования является имитационное моделирование (ИМ) - математическое описание процессов, 
воспроизводящих функционирование изучаемой системы [2]. При ИМ реализующий модель алгоритм 
воспроизводит процесс функционирования системы во времени и пространстве, причем имитируются 
составляющие процесс элементарные явления c сохранением его логической и временной структуры. 
Результаты каждого шага моделирования могут интерпретироваться как состояние системы в определенный 
момент времени, a метод моделирования может быть определен как наблюдение во времени за 
характеристиками динамической модели системы. Это делает ИМ похожей на физический эксперимент. 

При моделировании микрологистических систем применяются следующие виды имитационного 
моделирования: 

Системная динамика – метод имитационного моделирования, где для исследуемой системы строятся 
графические диаграммы причинных связей и глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а 
затем созданная на основе этих диаграмм модель преобразуется в исполнительный код. По сути, такой вид 
моделирования помогает выявить причинно-следственные связи между объектами и процессами.  

Дискретно-событийное моделирование — подход к моделированию, предлагающий абстрагироваться от 
непрерывной природы событий и рассматривать только основные события моделируемой системы, такие как: 
«ожидание», «обработка заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и другие.  

Агентное моделирование – направление в имитационном моделировании, которое используется для 
исследования децентрализованных систем. Цель агентных моделей – получить представление об общем 
поведении системы, исходя из предположений об индивидуальном, частном поведении ее отдельных активных 
объектов (агентов) и взаимодействии этих объектов в системе. Агент — некая сущность, обладающая 
активностью, автономным поведением, может принимать решения в соответствии с некоторым набором 
правил, взаимодействовать с окружением, а также самостоятельно изменяться. 

Одно из основных преимуществ имитационного моделирования для логистических систем морских 
наливных терминалов заключается в том, что эти модели позволяют делать как примерные экспресс-оценки 
принимаемых решений, так и обосновывать подробные прогнозы, подкрепленные расчетами. 

К процессам внутренней логистики морского наливного терминала относятся операции перемещения и 
хранения грузов в пределах всей территории терминала или в отдельных его подразделениях. Для решения 
задач внутренней логистики терминала создаются следующие виды моделей:  

• модели процессов доставки грузов на терминал с помощью железнодорожного и автотранспорта; 
• модели стационарных напольных и подвесных систем транспортировки и сортировки грузов 

(трубопроводы и насосы различной конструкции);  
• модели процессов в лабораториях контроля качества и накопителях: приём грузов, перемещение грузов с 

автоцистерн в накопитель, и отправка грузов на морской транспорт.  
Современные системы моделирования, к которым относится пакет AnyLogic, поддерживают весь арсенал 

новейших информационных технологий, включая развитые графические оболочки для целей конструирования 
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моделей и интерпретации исходных результатов моделирования, мультимедийные средства, анимацию в 
реальном масштабе времени, объектно-ориентированное программирование.  

Основными строительными блоками модели AnyLogic являются активные объекты. Это параметрические 
процедуры, которые описывают элементы технологической системы (емкости, насосы, трубопроводы) и 
технологические операции (контроль грузов, внутренняя транспортировка, поддержка температурных 
режимов). Активные объекты модели взаимодействуют через параметры (объем и геометрические 
характеристики емкостей, характеристики насосов, трубопроводов и др.). 

Для описания состояния и поведения объектов модели используются алгебраические и дифференциальные 
уравнения, стейтчарты, таймеры, программные коды на языке Java, а также их комбинации.  

Имитационная модель МНТ включает следующие объекты: 
1. Таблица клиентов терминала с их характеристиками. 
2. Таблица договоров на обслуживание грузов. 
3. Накопители – характеристика емкостей для накопления и хранения груза. 
4. Система насосов для перекачки грузов. 
5. Модель процедуры перекачки груза. 
6. Характеристика входного потока. 
7. Характеристика выходного потока. 
Имитационная модель в среде AnyLogic дает возможность решать такие задачи:  
- сбор данных об отдельных событиях логистического процесса, а также статистическая обработка и 

визуализация этих данных; 
- реализация алгоритмов диспетчирования и управления грузопотоками. 
Применение методов имитационного моделирования на МНТ позволяет обеспечить следующие 

конкурентные преимущества: 
1. Реализовать в модели эффективные алгоритмы управления технологическими процессами и 

организацией работ терминала. 
2. Обеспечить интеграцию в региональные и глобальные логистические транспортные системы. 
3. Минимизировать затраты на хранение и перевалку грузов. 
4. Реализовать задачи прогнозирования и оценки рисков. 
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ანზორ დევაძე  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კლასტერების დანერგვის აუცილებლობა საქართველოში 

 
 მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება შესაძლებელია მიღწეული იქნას მხოლოდ განვითარების ინოვაციურ 

მოდელზე გადასვლის გზით, რომლის დანერგვის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის 

კეთილდღეობის ამაღლებაეკონომიკური ზრდის დაჩქარების ხარჯზე.ასეთი მოდელის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ელემენტად, ჩვენი აზრით, შეიძლება განხილული იქნას კლასტერები, რომლებიც 

კონცენტრირებულნი იქნებიან გეოგრაფიული ნიშნით ურთიერთდამოკიდებული კომპანიების ჯგუფები-

საგან, ასევე გარკვეულ სფეროებში მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებისაგან, რომლებიც 

დაკავებულნი არიან ერთობლივი საქმიანობით და ავსებენ ერთმანეთს. კლასტერები ხელს უწყობენ 

ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე.  

კლასტერების თეორიის დამფუძნებელი მ. პორტერი - თვლიდა, რომ ცალკეული დარგების საწარმოებს 

გააჩნიათ ქვეყნის გარკვეულ რეგიონებში კონცენტრირების თვისება. ამასთან ერთად, გაცილებით კონკურენ-

ტუნარიანი საწარმოები აქტიურად ზემოქმედებენ ბაზრის სუბიექტებზე, რომლებთანაც ისინი თანამშრომლ-

ობენ - მომწოდებლებზე, მომხმარებლებზე, ასევე კონკურენტებზე, რითაც ამაღლებენ მათ კონკურენტუნარია-

ნობას. თავის მხრივ, ამ საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება დადებითად ზემოქმედებს საწარმო - 

ლიდერის საქმიანობაზე. ასეთი აქტიური ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნება სინერგიული ეფექტი. 

ეკონომიკური საქმიანობის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ და დინამიურ მიმართულებად, შეიძლება 

ჩავთვალოთ ლოჯისტიკა. ლოჯისტიკა დამსახურებულად ითვლება კონკურენტული უპირატესობის 

მიღწევის მნიშვნელოვან წყაროდ. ლოჯისტიკური მომსახურების მსოფლიო ბაზარი ფასდება დაახლოებით 

8,5 ტრლნ. აშშ დოლარად და ყოველწლიურად იზრდება 4-5 %-ით. სამწუხაროდ, საქათველოში ლოჯისტიკ-

ური ბაზრის განვითარება ჯერ კიდევ ჩანასახის დონეზეა. ქვეყანა ლიდერებს, რომლებიც ლოჯისტიკის 

განვითარების მხრივ, შედიან ქვეყნების ათეულში,მიეკუთვნებიან: სინგაპური; ნიდერლანდები; გერმანია; 

შვეცია; ავსტრია; იაპონია; შვეიცარია; ჰონკონგი (ჩინეთი); დიდი ბრიტანეთი და კანადა.  

საქრთველოში არსებულ ლოჯისტიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით სასურველია გამოყენებული 

იქნას კლასტერული მიდგომა. სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერების ფორმირება შეიძლება 

გახდეს ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ეფექტური ინსტრუმენტი 

ლოჯისტიკის სფეროში ხარჯების მინიმიზაციის ხარჯზე. 

ცნება «სატრანსპორტო - ლოჯისტიკურ კლასტერი“, ჩვენი აზრით, გულისხმობს გარკვეულ ტერი-

ტორიაზე კონცენტრირებულ ურთიერთდამოკიდებული საწარმოების, ორგანიზაციებისა და კომპანიების 

ჯგუფს, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან სატრანსპორო - ლოჯისტიკური მომსახურების გაწევაზე, 

ასევე დაკავშირებულნი არიან ისეთი ორგანიზაციების საქმიანობასთან, რომლებიც ურთიეთმოქმედებენ ლო-

ჯისტიკური სერვისის მომხმარებლებთან და უზრუნველყოფენ შესაბამისი ტერიტორიების კონკურენტულ 

უპირატესობას. კლასტერი შეიძლება მოიცავდეს საწარმოებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან 

სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის ობიექტებს.  

კლასტერები ლოჯისტიკის სფეროში არსებობენ მრავალ ქვეყანაში. მაგ., ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 

ევროპაში მოქმედებს დაახლოებით 25 ძირითადი და 60 მეორეხარისხოვანი სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური 

კლასტერი. 2005 წელს სლოვაკეთში ქ. კოშიცეში ლოჯისტიკის სფეროში შექმნილი სატრანსპორტო - ლოჯის-

ტიკური კლასტერი მოიცავს 13 კომპანიასა და 3 დაწესებულებას, რომლებიც დაკავებულნი არიან ტვირთების 

მიწოდებითა და ექსპედირებით, აწოდებენ საპორტო მომსახურებას, შეიმუშავებენ საგანმანათლებლო პრო-

გრამებს და წყვეტენ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან ჰაერის დაბინძურებასთან. კლასტერის 

საბოლოო მიზანია უზრუნველყოს ხელსაყრელი პირობები, რომლებიც მის მონაწილეებს საშუალებას მისცემს 

მიაწოდონ კომპლექსური სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური მომსახურება ევროპულ ბაზარზე წარმატების 

მისაღწევად. დიდ ბრიტანეთში საზღვაო დარგის ინტერესების დასაცავად 2003 წელს შეიქმნა საზღვაო კლას-

ტერი. კლასტერის მიზანი იყო გაეზარდა დარგში ინვესტიციების მოცულობა და აემაღლებინა მისი ეფექტუ-

რობა ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე. ის ემსახურება რეგიონის 500 კომპანიის საქმი-

ანობას, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან საზღვაო საქმიანობასთან და რომელიც აერთიანებს გემთმფლო-

ბელებს, გემთსაშენ კომპანიებს, ექსპედიტორებს, საპორტო და სასაწყობო ოპერატორებს, სატრანსპორტო და 

სასაწყობო კომპანიებს და ა.შ. კლასტერის წლიური ბრუნვა აღწევს 1,3 მლრდ. ფუნტ სტერლინგს. 

მიუხედავად იმისა, რომ სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერები ძირითადად ვითარდება 

ისეთ რეგიონებში, რომელთაც გააჩნიათ მნიშვნელოვანი სატრანზიტო პოტენციალი, საქართველოში 

ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარება სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერების ფორმირების 
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მხრივ ჯერ კიდევ განუხორციელებულია. კლასტერების ძირითადი ამოცანა, რომლებიც ჯერ კიდევ 

იდეის დონეზეა, იქნება რეგიონის სატრანსპორტო სისტემის შემდგომი განვითარება, სატრანსპორტო 

დარგის საწარმოების ურთიერთმოქმედების (კოორდინაცია) დალაგება, სატრანსპორტო სტრუქტურების 

რესტრუქტურიზაცია, სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური, ინფრასტრუ-

ქტურული და საგანმანათლებლო კავშირების აქტივიზაცია საქართველოს რეგიონების ინოვაციური 

განვითარების საფუძველზე. მაგ., დასავლეთ საქართველოს რეგიონის კომპლექსურმა განვითარებამ შავი 

ზღვისპირეთის რეგიონში შეიძლება შეასრულოს ხიდის დანიშნულება სატრანსპორტო გადაზიდვების 

შესრულების დროს აზიასა და ევროპას შორის.  

ამასთან ერთად, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დღეისათვის საქართველოში არ არსებობს 

სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერების შექმნისათვის აუცილებელი ნორმატიულ - 

სამართლებრივი ბაზა, არ არის შემუშავებული შესაბამისი კონცეფცია, სადაც სასურველი იქნებოდა 

გამოყოფილიყო: საწარმოო (საავტომობილო, საწყალოსნო,სარკინიგზო და საავიაციო ტრანსპორტის და 

მანქანათმშენებელი დარგების კომპლექსის სხვა საწარმოების, სამშენებლო დარგის ორგანიზაციების და 

სამშენებლო მასალების მწარმოებელი საწარმოების და ა.შ. გაერთიანებები), ინოვაციურ - ტექნოლოგიური 

(გეოგრაფიულად ლოკალიზებულისაწარმოები, რომლებიც დაკავებულნი არიან ინოვაციური 

პროდუქციის წარმოებით), ტურისტული და სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერები. გარდა ამისა, 

კლასტერების შექმნისათვის სასურველი (აუცილებელი) იქნება: 

- გატარდეს ორგანიზაციულ ღონისძიებათა კომპლექსი საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებისათვის 

პოტენცურ მონაწილეებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებთან, რათა მათთვის განმარტებული იქნას 

კლასტერების კონკურენტული უპირატესობები გარდამავალი და საბაზრო ეკონომიკის პირობებში; 

- შემუშავებული იქნას ღონისძიებათა კომპლექსი პროფესიული კადრების მომზადების ეფექტური 

სისტემის შექმნის უზრუნველყოფის მიზნით; 

- სამრეწველო პარკებისა და ტექნოპარკების ინფრასტრუქტურის გამოყენება კლასტერების 

შექმნისა და განვითარებისათვის; 

- ადმინისტრაციული ბარიერების შემცირება და ა.შ.  

ასევე სასურველია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს მიერ შემუშავებული იქნას ტრანსსასაზღვრო კლასტერების ფორმირებისა და განვითარების 

ეროვნული სტრატეგიის კონცეფციის პროექტი, რომლის მიზანიც იქნება მოსახლეობის ცხოვრების 

დონის ამაღლება, საქართველოსა და მისი რეგიონების კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა. 

სტრატეგია უნდა განსაზღვრავდეს მის ძირითად შემადგენლებს, ამოცანებს, უნდა ითვალისწინებდეს 

ტრანსსასაზღვრო კლასტერული ინიციატივებისა და ტრანსსასაზღვრო კლასტერების განვითარების 

შესაძლო ვარიანტების გამოვლენასა და მათ შედარებით ანალიზს, ასევე მათი რეალიზაციის შემდგომ 

მისაღებ შესაძლო შედეგებს.  

ყოველივე ზემოთაღნიშნულთან ერთად, ჩვენი აზრით, კლასტერული პოლიტიკის დანერგვისა და 

განხორციელებისათვის გასატარებელია გარკვეული ღონისძიებები ცალკეული მიმართულებებით, კერძოდ:  

- რეგიონულ და დარგობრივ დონეებზე კლასტერების ფორმირებისა და განვითარებისათვის 

შესაქმნელია (ჩამოსაყალიბებელია) მეცნიერულ - მეთოდური, საინფორმაციო - კონსულტაციური და 

საგანმანათლებლო მხარდაჭერის საფუძვლები; 

- სახელმწიფო და რეგიონული მმართველობითი ორგანოების, მეწარმეების გაერთიანებების 

კოორდინაცია კლასტერული პოლიტიკის რეალიზაციის საკითხებზე; 

- კლასტერების ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროექტებისათვის ფინანსური მხარდაჭერის 

მექანიზმების შემუშავება სახელმწიფო და რეგიონულ დონეებზე. 

საქართველოში სხვადასხვა ტიპის კლასტერების ჩამოყალიბების ზოგად პრობლემებს შეიძლება 

მივაკუთვნოთ: 

- საქართველოს საწარმოების უმრავლესობის მიერ ინოვაციების არასაკმარისი აღქმა; 

- კვალიფიციური კადრების უკმარისობა; 

- სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის დაბალი ხარისხი; 

- მსხვილ საწარმოო სისტემებში მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების გაერთიანების 

არასაკმარისი დაინტერესება; 

- ინვესტორების არარსებობა რეგიონების არასაკმარისი საინვესტიციო მიმზიდველობის გამო; 

- საზღვარგარეთის ბაზრებთან არასაკმარისი ხელმისაწვდომლობა. 

საქართველოში კლასტერული პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და რეალიზაციის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მიმართულებას შეიძლება მივაკუთვნოთ ასევე კლასტერების განვითარების მეცნიერულ-

მეთოდური მხარდაჭერა, რისი საშუალებითაც მაკროლოჯისტიკური სისტემების ფორმირების დროს 

შეიძლება რეალიზებული იქნას სისტემების და კომპრომისების თეორიების ძირითადი დებულებები, 
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რომლებიც წარმოადგენენლოჯისტიკური კონცეფციის საფუძველს. ზუსტად კლასტერის ჩარჩოებში 

ხორციელდება ინფორმაციის აქტიური გაცვლა ურთიერთდაკავშირებულ სამეურნეო სუბიექტებს შორის 

და მათი ეკონომკური საქმიანობის პირობების შეთანხმება. კლასტერული მექანიზმის ეფექტურობა 

მდგომარეობს განუსაზღვრელობის ელემენტის შემცირებაში და კლასტერის მონაწილეების მიერ საბაზრო 

სიტუაციის სწორად განჭვრეტის შესაძლებლობაში. სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერების 

ფორმირება, ფაქტიურად, წარმოადგენს სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური სისტემების განვითარების 

ახალ ეტაპს, რომელიც ეფუძნება ეკონომიკურად დამოუკიდებელი ლოჯისტიკის საწარმოებისა და 

ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანების პრინციპს. 

სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერების ფორმირების ინიციატივა უნდა მოდიოდეს 

აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმართველოების ორგანოების მხრიდან, 

რომლებიც ხელს უნდა უწყობდნენ კლასტერების ინსტიტუციონალურ განვითარებას, მათ შორის უნდა 

უზრუნველყოფდნენ კლასტერების შექმნის ინიცირებას და ორგანიზაციულ მხარდაჭერას, ასევე 

ახდენდნენ მისი განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვას და ხელს უწყობდნენ ეფექტური საინფორმაციო 

ურთიერთკავშირის დამყარებას მის მონაწილეებს შორის.  

სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერი, ჩვენი აზრით, უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონი-

რებდეს შემდეგი ზოგადი პრინციპების დაცვით: 

- დემოკრატიულობა (კლასტერის შემქმნელი სუბიექტების ინტეგრაცია ხორციელდება მათი 

ინტერესების გათვალისწინებით ნებაყოფლობითობის საფუძველზე); 

- გეოგრაფიული სიახლოვე (კლასტერის მონაწილეები იმყოფებიან ერთი ქალაქის, რაიონის, რეგიონის 

ფარგლებში); 

- კოოპერაცია (კლასტერში მონაწილეების ურთიერთმოქმედება უზრუნველყოფს სინერგიული ეფექტის 

მიღებას); 

- თანასწორუფლებიანობა და პასუხისმგებლობა (კლასტერის მონაწილეები ერთიანდებიან და 

ფუნქციონირებენ თანასწორუფლებიანობისა და თავიანთ საქმიანობაზე პასუხისმგებლობით); 

- ლიდერობა (კლასტერში საწარმო ლიდერის არსებობა ან არჩევა, რომელიც მოახდენს კლასტერის 

მონაწილეთა საქმიანობის კოორდინირებას); 

- ეფექტურობა (კლასტერის მონაწილეთა საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება საშუალებას იძლევა 

განისაზღვროს, თუ რამდენად უზრუნველყოფს მართვა მათი სტრატეგიული მიზნების მიღწევას); 

- რესურსული უზრუნველყოფა (საინფორმაციო, მატერიალური და სამართლებრივი რესურსების 

გაცვლა); 

- ინოვაციურობა (განვითარება ინოვაციის საფუძველზე ხელს უწყობს კლასტერის სტრატეგიული 

მიზნების მიღწევას); 

- პერსპექტიულობა (კლასტერის სტრატეგიის არსებობა და განვითარების ეტაპობრიობა); 

- სისტემურობა (მისი ყველა მონაწილის ერთიანობა და ურთიერთკავშირი). 

სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური კლასტერის საქმიანობა უნდა ეფუძნებოდეს მკაფიო, ლოგიკური 

სტრუქტურის არსებობას, შემუშავებულ და დამტკიცებულ ორგანიზაციულ დოკუმენტებს, რომლებიც ეხება 

მის შექმნასა და საქმიანობას (ხელშეკრულება კლასტერის ჩამოყალიბებაზე, თანხმობა კლასტერის წევრობაზე, 

კლასტერის ფუნქციონირების წესდება და დებულება, დებულება კლასტერის წევრების ურთიერთდამოკიდე-

ბულებაზე,კლასტერის მონაწილეების ურთიერთმოქმედების ნორმები და წესები და ა.შ.), მთავარ 

დოკუმენტად, რომელიც მოახდენს ლოჯისტიკურიკლასტერის საქმიანობის რეგლამენტირებას, უნდა 

ჩაითვალოს კლასტერის ჩამოყალიბების ხელშეკრულება, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგ მუხლებს: 

ზოგადი დებულებები, საქმიანობის მიზნები და ამოცანები, საქმიანობის მიმართულება, საქმიანობის 

ორგანიზაციულ - სამართლებრივი საფუძველი, კლასტერის მონაწილეთა უფლებები და მოვალეობები და ა.შ. 
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transport- logistic cluster formation could become an effective tool to improve the competitiveness of the economy at 
the expense of minimizing logistics costs. 
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Кластеры в морских логистических системах 

Кластеры являются эффективным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий и 
регионов, способствуют установлению конструктивных взаимоотношений между предприятиями, 
исследовательскими, образовательными, финансовыми учреждениями и органами власти [3]. Регионы, как 
самостоятельные территориально организованные социально-экономические системы, становятся не только 
субъектом национальной экономики, но также вступают в мировые конкурентные процессы. Каждый регион 
стремится объективно оценить свои конкурентные позиции с целью разработки эффективных мер для 
привлечения инвестиций через социально-экономические проекты и программы. В работах [1] на основе 
анализа критериев оценки конкурентоспособности предложены факторы, определяющие конкурентные 
преимущества региона: 

- географическое положение и наличие природных ресурсов; 
- уровень устойчивости финансово-кредитной системы; 
- состояние рыночной инфраструктуры и ее соответствие международным и государственным 

стандартам; 
- региональная предпринимательская и инновационная активность; 
- экологические и социально-экономические показатели; 
- человеческий капитал и культурные традиции региона. 
На этапе формирования рыночных механизмов образовался разрыв между макро- и микро- уровнями 

отечественной экономической системы, возникший вследствие распада системы отраслевых и межотраслевых 
связей. Образовался естественный запрос на мезоэкономические структуры как средства новой экономической 
политики.  

Создание кластерных структур в условиях рыночной экономики оказалось сложным процессом, 
поскольку автономные субъекты хозяйственной деятельности не поддаются директивному централизованному 
управлению. Здесь необходимо разрабатывать механизмы государственной политики в области кластеризации 
экономики. Экономические кластеры – это сконцентрированные на некоторой территории группы 
взаимосвязанных компаний и организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных участников и кластера в целом. 

Разработка эффективных мер кластерной политики усложняется нечетким характером самого объекта 
регулирования, отсутствием обоснованных критериев оценки деятельности, отсутствием адекватных методов 
прогнозирования.  

В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова разработаны модели и 
механизмы создания и устойчивого развития морских кластерных систем.  

Морские кластерные системы обеспечивают взаимодействие транспортных и производственных 
предприятий с органами местной власти, научными и учебными заведениями. Использование системы морских 
кластеров является эффективным инструментом реализации планов глубоких преобразований 
морехозяйственного комплекса, заложенных в Морской доктрине Украины до 2035 года. Предлагается три 
уровня морских кластерных систем. 
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1. Локальные кластеры. Это сетевые структуры, которые обеспечивают эффективную кооперацию 
предприятий и организаций для достижения общих целей (например, устойчивость определенного грузопотока 
в порту, выход на определенные сегменты судостроительного рынка и др.) 

2. Региональные кластеры – это объединение ряда локальных кластеров. Базой такой кооперации 
является обоснованная система целей (например, интеграция в международные транспортные коридоры, 
создание регионального транспортно-логистического центра, повышение конкурентоспособности региона в 
определенных сегментах международного рынка транспортных перевозок, организация новых видов 
экономической деятельности в регионе и др.). 

3. Национальные кластеры – это специфическая форма стратегических альянсов, включающих в себя 
кластерные системы регионального уровня, учреждения государственной власти, научные и образовательные 
организации. При этом цели кооперации носят, как правило, общенациональный характер: повышение 
транзитного потенциала Украины, освоение отдельных сегментов глобального рынка судостроения, 
организация и развитие глобальных межгосударственных транспортно-логистических макросистем. 

Одним из факторов успешной кооперации (достижение целей кластера) является наличие исторических, 
природных и экономических условий, а также совокупности государственных законов. Эффективной формой 
управления процессами создания и развития морских кластерных систем являются методы и модели 
проектного управления. 

В Николаеве на базе морского терминалального комплекса «Эвери» организован локальный кластер. 
Морской порт как бизнес-система состоит из отдельных элементов: государственная администрация порта, 
специализированный имущественный комплекс, производственные подразделения порта и портовые 
операторы. 

Портовые операторы – субъекты хозяйственной деятельности, которые на договорных условиях 
осуществляют в пределах территории и акватории порта погрузочно-разгрузочные работы, обслуживают суда и 
грузы. 

Проекты и программы развития, направленные на достижение конкурентных преимуществ порта, 
планируются и реализуются в специфической правовой и социально-экономической среде.  

Государственная администрация со своими службами, портовые операторы (стивидорные компании, 
агентские фирмы и др.), имеющие различные формы собственности. Оборудование отдельных терминалов 
находится в собственности инвесторов как украинских, так и зарубежных. 

Бизнес-интересы отдельных участников зачастую не совпадают, а иногда носят противоречивый 
характер. Поэтому в структуре государственной администрации целесообразно организовать службу 
объективного анализа финансово-хозяйственной деятельности всех участников бизнес-системы порта. 
Известные методики и инструменты анализа необходимо адаптировать к специфическим условиям портового 
бизнеса. Инструментальные средства анализа должны быть вмонтированы в информационную систему порта. 
Результаты анализа финансово хозяйственной деятельности отдельных элементов бизнес-системы порта 
являются основой для планирования проектов и программ развития порта.  

Проект создания кластерной системы – это комплексная проблема, поэтому в ней переплетаются 
различные области знаний, синтезируются различные элементы – экономические, социальные, технологические 
и этические. В результате через динамическую комбинацию этих элементов формируются границы, предметная 
область и структура проекта. Такой тип проектов характеризуется высоким уровнем неопределенности, так как 
цели участников кластерной системы не всегда совпадают, из-за изменений факторов внешней и внутренней 
среды трансформируются механизмы мотивации. 

В качестве другого примера эффективной, в том числе для Николаевского региона кластерной 
системы является создание и функционирование судостроительного кластера. Целью организации и 
функционирования судостроительной кластерной системы является обеспечение конкурентоспособности 
украинских судостроительных предприятий, разработка эффективных механизмов их участия в 
международных макрологистических системах проектирования, постройки и эксплуатации транспортных 
судов.  

Эффективным инструментом формирования структуры кластерной системы является метод экспертных 
оценок. Роль фокусной фирмы кластерной системы в соответствии с рекомендациями, изложенными в [4], 
выполняют судостроительные заводы региона. Для выполнения работ по анализу различных сегментов рынка 
судостроения целесообразно организовать в структуре кластера консалтинговую фирму. Разработка проектов 
судов может выполняться проектными организациями Украины, которые успешно конкурируют на глобальных 
рынках: ООО «Морское инженерное бюро» (г. Одесса), ПАО «Черноморсудопроект» (г. Николаев). 

В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова (НУК) имеется достаточный 
научный потенциал для решения проблем проектирования, технологии и организации постройки транспортных 
судов. В НУК также развивается многоступенчатая система подготовки кадров для судостроительной отрасли, 
где реализуются концепции креативного образования.  

Целесообразность использования моделей и механизмов логистики в управлении процессами создания и 
функционирования судостроительных кластерных систем определяется наличием в кластерной системе 
множества потоковых процессов и связанных с ними сложных информационных потоков. Для оценки 
эффективности элементов кластерной системы целесообразно использовать сбалансированную систему 
показателей. Эта система предполагает подбор и обоснование номенклатуры показателей, которые отражают 
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все аспекты деятельности системы, как финансовые, так и нефинансовые. Конкурентоспособность 
судостроительной кластерной системы определяется следующими факторами: 

- общая стоимость проектирования и постройки судна; 
- сроки выполнения работ по постройке судна; 
- качество продукта; 
- необходимый уровень технической зрелости участников кластера. 
На основе анализа факторов конкурентоспособности разрабатывается стратегическая концепция и 

структура кластерной системы, которая основывается на имеющихся конкурентных преимуществах участников 
кластера по функциям операционной и управленческой деятельности.  

Таким образом, морские кластерные системы являются эффективным инструментом управления 
конкурентоспособностью регионов. Создание кластеров не самоцель, а лишь одна из эффективных 
организованных форм создания побудительных мотивов и механизмов перехода на рельсы инновационного 
развития. Для Николаевского региона морские кластеры являются действенным инструментом интеграции 
имеющегося производственного и интеллектуального потенциала для повышения конкурентоспособности 
предприятий морского транспорта на внутренних и внешних рынках. 

Формирование структуры высокотехнологической судостроительной кластерной системы базируется на 
анализе результатов функциональной декомпозиции операционной системы проектирования и постройки 
транспортных судов. Эффективное управление кластерной системой построено на использовании принципов 
логистики и сбалансированной системы показателей.  
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საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სოციალურ-ეკონომიკური  

მნიშვნელობა და მისი პრიორიტეტები 

  
 

 ქალაქის ეკონომიკის, მოსახლეობისა და ტერიტორიის ზრდა წარმოქმნის ახალ პრობლემებს 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მიმართ. აღნიშნული პრობლემები მდგომარეობს 

მოსახლეობისათვის ისეთი სატრანსპორტო მომსახურების მიწოდებაში, რომელიც უზრუნველყოფს მათ 

სხვადასხვა სატრანსპორტო მოთხოვნებს, დაუზოგავს დროს, შეუქმნის ცხოვრების კომფორტულ 

პირობებს და ამასთანავე იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის 

ქალაქის სივრცის არსებობისა და განვითარების განუყოფელი კომპონენტი, სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვანი სოციალური რესურსი ქალაქის მოსახლეობის ცხოვრების ღირსეული დონის 

უზრუნველსაყოფად. ფუნქციონირებს რა, როგორც სოციალური ინსტიტუტი, ქალაქის საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი მოწოდებულია უზრუნველყოს საზოგადოების მოთხოვნები იაფ, კომფორტულ და 

ეკოლოგიურ მობილობაში.  

 თანამედროვე პირობებში იზრდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სოციალური 

მნიშვნელობა. კერძოდ, მისი განვითარება გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე, ცხოვრების დონეზე, შრომის 

ნაყოფიერებაზე, ეკოლოგიაზე, ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

საერთაშორისო ასოციაციის (International Association of Public Transport - UITP) მონაცემებით, 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ცალკეული ოპერატორები ქმნიან 1,200,000 სამუშაო ადგილს, ხოლო 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სექტორში ყოველი სამუშაო ადგილი დაკავშირებულია ეკონომიკის სხვა 

სექტორების 4 სამუშაო ადგილთან. სატრანსპორტო სექტორში შექმნილი ყოველი ევრო, ეკონომიკის სხვა 

სექტორებში, ქმნის 4 ევროს დამატებით ღირებულებას. კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტში ქმნის 25%-ით მეტ სამუშაო ადგილს, ვიდრე იგივე მოცულობის კაპიტალდაბანდებები 

ავტომაგისტრალებისა და გზების მშენებლობაში[1,3]. 

ამერიკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ასოციაციის (American Public Transportation association - 

APTA) მონაცემებით, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ინვესტირებული ყოველი დოლარი ახდენს 4 

დოლარის ეკონომიკურ უკუგებას, ყოველი 10 მლნ.დოლარის კაპიტალდაბანდება 30 მლნ. დოლარით 

ზრდის გაყიდვებს [2]. 

უსაფრთხო და ხარისხიან სატრანსპორტო მომსახურებით სარგებლობა მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს ეფექტიანობას. სატრანსპორტო მომსახურება 

ფასდება რაოდენობრივი, ღირებულებითი და ხარისხობრივი მაჩვენებლებით.  

სატრანსპორტო მომსახურების მოცულობა გამოიხატება მგზავრთა ნაკადის და მგზავრთა ბრუნვის 

მაჩვენებლებით, რომლიც დამოკიდებულია და იმავდროულად პირდაპირ გავლენას ახდენს ეკონომიკურ 

კავშირებზე, მოსახლეობის გადაადგილებაზე საწარმოო და სოციალური მოთხოვნილებების 

დასაკმაყოფილებლად. სატრანსპორტო მომსახურების გეოგრაფიული და ტექნოლოგიური წვდომა 

განსაზღვრავს ეკონომიკის ტერიტორიული და სოციალური განვითარების შესაძლებლობებს. 

ტრანსპორტის მობილობა არის მისი ეფექტიანობის ერთ-ერთი კრიტერიუმი. საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი უზრუნველყოფს წვდომას სამუშაო ადგილებისა და ყველა სოციალური 

ინფრასტრუქტურისადმი - განათლების, სამედიცინო მომსახურების, კულტურის, ეკონომიკური 

საქმიანობისა და საზოგადოების სხვა სოციალურ-ეკონომიკურ სტრუქტურებთან. საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი უზრუნველყოფს მოსახლეობის მობილობას. მაგალითად, ერთი ავტობუსით ან ერთი 

ტრამვაით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა 30-ჯერ აღემატება პირადი ავტოტრანსპორტით 

გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობას [5,8]. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტს უპირატესობას ანიჭებს სოციალური ფენების ყველა წარმომადგენელი, მათი ფინანსური 

მდგომარეობის მიუხედავად, ვინაიდან პირადი ტრანსპორტი ვერ უზრუნველყოფს მობილობას გზებზე 

„საცობების“ გამო. ამდენად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ახდენს ქალაქის მოსახლეობის ყველა ფენის 

სოციალურ ინტეგრაციას. ამავდროულად, მსოფლიოში აღინიშნება მოსახლეობის ავტომობილიზაცია. 
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მოსახლეობის ავტომობილიზაციის დონე გაიანგარიშება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მიერ (მსოფლიო ბანკის, გაეროს) საერთაშორისო საგზაო ფედერაციის (International Road Federation – IRF) 
მეთოდოლოგიით მსოფლიო საგზაო სტატისტიკის (World Road Statistics) მონაცემების საფუძველზე. ამ 

მონაცემებით ავტომობილიზაციის დონით საქართველო 2007 წელს იყო 95 ადგილზე და შეადგენდა 116 

მსუბუქ ავტომანქანას 1,000 მცხოვრებზე, ხოლო 2012 წელს - 56 და 130, შესაბამისად [9]. 

სატრანსპორტო მომსახურების ხარისხობრივი მახასიათებლებია სიჩქარე, დროულობა, 

რიტმულობა, უსაფრთხოება, კომფორტი და ეკოლოგიურობა. ტრანსპორტის სიჩქარე გავლენას ახდენს 

ეკონომიკურ კავშირებსა და მოსახლეობის მობილობაზე. სიჩქარის ზრდა იძლევა ეკონომიკურ და 

სოციალურ ეფექტს - მოსახლეობის გადაადგილებისას დროისა და ძალის ეკონომია, 

გამოთავისუფლებული დრო შეიძლება იყოს მიმართული სხვა მიზნებზე (დასვენებაზე, დამატებითი 

შემოსავლების მიღებაზე, შვილების აღზდაზე, განათლებასა და სხვა სოციალურ მიზნებზე). მაგალითად, 

ერთ მილიონზე მეტი მოსახლეობის მქონე ქალაქში ფეხით მოსიარულეთა სიჩქარე შეადგენს 5 კმ/სთ, 

ხოლო ავტობუსის სიჩქარე შეადგენს 20 კმ/სთ, ანუ გადაადგილების სიჩქარე იზრდება 4-ჯერ [4].  

ქალაქის მოსახლეობის ზრდასთან ერთად იზრდება მგზავრობის ყოველდღიური დროითი 

დანახარჯები - მგზავრობის ხანგრძლივობა და ერთ მლნ. მოსახლეზე მეტი სიდიდის ქალაქებში აღწევს 2 

და მეტ საათს. მომუშავე ადამიანის თავისუფალი დრო დღეღამეში შეადგენს დაახლოებით 7 საათს (8 სთ. 

- სამუშაო დროა, 9 სთ. - ძილი და პირადი დროა). ამდენად, თუ საშუალოდ დღეღამეში მგზავრობაზე 

იხარჯება 1 საათი და 30 წუთი, ტრანსპორტი „იკავებს“ თავისუფალი დროის 1/5-ზე მეტს [5].  

დადგენილია, რომ ქალაქები, სადაც გადაადგილება უპირატესად ხორციელდება საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით, ველოსიპედებით ან ფეხით (მიუნჰენი, სინგაპური) 500,000 სამუშაო ადგილამდე 

მისასვლელად საჭიროა 20-25 წუთი, მაშინ როდესაც ქალაქებში, სადაც გადაადგილება უპირატესად 

ხდება პირადი ავტომანქანებით (ჰიუსტონი, მელბურნი), იგივე მაჩვენებელი შეადგენს 55-70 წუთს [1,3]. 

მგზავრობის ხანგრძლივობა და გადავსებული ტრანსპორტი იწვევს ე.წ. „სატრანსპორტო 

დაღლილობას“ და პირდაპირ მოქმედებს მგზავრთა შრომის ნაყოფიერებაზე. კვლევებით დადგენილია, 

რომ ყოველდღიური სატრანსპორტო დროითი დანახარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 1 საათს და 6 წუთს, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლებელია მგზავრებს გაუჩნდეს სხვადასხვა სახის ფიზიოლოგიური 

დარღვევები. ასევე დადგენილია, რომ ყოველი 10 წუთი, გატარებული გადავსებულ ტრანსპორტში იწვევს 

სანარდოდ მომუშავეთა შრომის ნაყოფიერების შემცირებას საშუალოდ 4%-ით, ხოლო დროითი 

სისტემით მომუშავეთა შრომის ნაყოფიერებას კი უფრო მეტით.  

კვლევებით ასევე დადგინდა, რომ მგზავრთა რაოდენობის შემცირებით 1მ2-ზე, შეიმჩნევა შრომის 

ნაყოფიერების ზრდა. მაგალითად, 6,5 ადამ./1მ2 შემცირებით 4 ადამ./1მ2-დე, შეიმჩნევა 2%-იანი შრომის 

ნაყოფიერების ზრდა. აღსანიშნავია, რომ ეს კავშირი არ არის წრფივი დამოკიდებულების. ვარშავის 

საწარმოებში კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ხანგრძლივი მგზავრობა გადავსებულ (10 წუთით მეტი 

ულიანდაგო და 15 წუთით მეტი ლიანდაგიან) ტრანსპორტში იწვევს შრომის ნაყოფიერების შემცირებას 

30%-დე მუშაობის პირველ საათში და დაახლოებით 10% - მეორე საათში.  

ქალაქის მუდმივი ურბანიზაცია იწვევს საცობების ზრდას. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პირად 

ავტოტრანსპორტთან შედარებით უფრო ეფექტურად იყენებს ქალაქის სივრცეს, ვინაიდან ახდენს არა 

მხოლოდ მოსახლეობის გადაადგილებას, არამედ ათავისუფლებს საგზაო სავრცეს. საცობებთან 

დაკავშირებული პირდაპირი დანახარჯები განვითარებულ ქვეყნებში აღწევს მთლიანი შიდა პროდუქტის 

(მშპ) 2%-ს, რაც ყოველწლიურად შეადგენს მილიარდობით ევროს.  

საგზაო საცობების თავიდან აცილება შესაძლებელია საგზაო სივრცის განთავისუფლებით. 

მგზავრობა სახლიდან სამსახურამდე საკუთარი ავტომობილით იკავებს 90-ჯერ მეტ ქალაქის სივრცეს და 

ინფრასტრუქტურას, ვიდრე იგივე მგზავრობა მეტროთი და 20-ჯერ მეტ ადგილს, ვიდრე იგივე 

მგზავრობა ავტობუსით, ან ტრამვაით [1,4]. 

ავტომანქანისათვის საჭიროა იგივე სივრცე, რაც საოფისე სივრცე ერთ თანამშრომელზე - 

დაახლოებით 20 კვადრატული მეტრი [1,5]. ყველამ რომ იმგზავროს სამსახურში მანქანებით, მაშინ 

ავტომანქანების პარკირებისათვის საჭირო სივრცე იქნება იგივე, რაც სივრცე, რომელიც საჭიროა იმავე 

რაოდენობის ადამიანებისათვის ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად.  

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის მიერ დადგენილია, რომ ერთ 

საათში 50,000 ათასი ადამიანის ერთი მიმართულებით გადასაყვანად საჭიროა შემდეგი საგზაო სივრცე 

(სიგანე):  

• პირადი ავტომანქანით - 175 მეტრი; 

• ავტობუსით - 35 მეტრი; 

• ლიანდაგიანი ტრანსპორტით - 9 მეტრი [1,5]. 
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მოსახლეობის „ავტომობილიზაცია“ იწვევს ქალაქის სივრცის დაკავებას. ასე, გაეროს გარემოს 

დაცვის პროგრამის მონაცემებით, პეკინში ყოველდღიურად რეგისტრირდება 1,000 ახალი ავტომანქანა, 

რომელთა პარკირებისათვის ყოველდღიურად საჭიროა საფეხბურთო მოედნის ტოლი ორი ახალი 

ფართობის დამატება. მაშინ როდესაც, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მობილობისა და წვდომისათვის 

ღონისძიებები მოითხოვს გაცილებით ნაკლებ დაბანდებებს, ვიდრე საცობების შედეგების დანახარჯები. 

მნიშვნელოვანი ადგილი სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში უკავია ტრანსპორტის 

უსაფრთხოებას. ითვლება, რომ პირადი ავტომანქანებით მგზავრობისას საგზაო შემთხვევების მოხდენის 

ალბათობა 10-ჯერ მეტია, ვიდრე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით[1,6]. ამდენად, საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი გადაადგილების უსაფრთხო ხერხია. 

გასული საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისიდან ენერგომოხმარება სატრანპორტო საშუალებების 

მიერ მსოფლიოში გაიზარდა 5-ჯერ. ევროკავშირის ქვეყნების ტრანსპორტის წილად მოდის მსოფლიო 

ენერგომოხმარების 30% და გამონაბოლქვი მავნე აირების დაახლოებით 19% [1,5]. აღსანიშნავია, რომ 

სატრანსპორტო სექტორის მავნე აირების ემისია უფრო მნიშვნელოვნად იზრდება, ვიდრე ეკონომიკის 

სხვა სექტორების. კერძოდ, ყველა ტრანსპორტის ემისიიდან 74-80% მოდის ავტოტრანსპორტზე [5]. 

ავტომანქანების გამოყენების საშუალო ვადის გათვალისწინებით ნაკლებად არის მოსალოდნელი, რომ 

2040 წლისათვის ახალი ტიპის სატრანსპორტო საშუალებები და სუფთა საწვავი რაიმეს არსებითად 

შეცვლის. ამიტომ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციას (UITP) მიაჩნია, რომ 

გარემოსდაცვით პოლიტიკაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის პრიორიტეტის მინიჭება უფრო 

ეფექტურია, ვიდრე სუფთა ტექნოლოგიების ძიება [1,4].  

საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მასიური და მდგრადი მობილურობის სქემებზე გადასვლა 

ეხმარება ეკონომიკას საწვავის დაზოგვაში. საშუალოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გადაზიდვების 

ერთ მგზავრ-კილომეტრზე მოიხმარს 3,4-ჯერ ნაკლებ ენერგიას, ვიდრე პირადი ავტოტრანსპორტი. ეს 

ფარდობა იზრდება პიკის საათებში. იმ ქალაქებში, სადაც ქალაქის მობილობის საერთო მოცულობაში 

უპირატესი ადგილი უკავია გადაადგილებას საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ველოსიპედებით ან 

ფეხით სიარულს, ყოველ მოსახლეზე წელიწადში მოდის 500-დან 600 ლიტრამდე საწვავის ეკონომია, ან 

15 სავსე ავზი [1,4].  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

პრიორიტეტებია: 

• ეკონომიკის განვითარება; 

• მოსახლეობის მობილობა - მგზავრთაბრუნვის ზრდა; 

• მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლება - საგზაო შემთხვევების შემცირება; 

• საგზაო სივრცის განთავისუფლება - საცობების შემცირება; 

• მგზავრობის ხარისხისა და სერვისის ამაღლება - კომფორტული მგზავრობა; 

• სატრანსპორტო დანახარჯების შემცირება და მგზავრობის ღირებულების ოპტიმიზაცია; 

• საწვავის მოხმარების შემცირება და ეკოლოგიის გაუმჯობესება - გარემოზე მავნე ნივთიერებების 

გავლენის შემცირება. 

• შრომის ნაყოფიერების ზრდა - სატრანსპორტო დაღლილობის შემცირება; 

• დროის გამოთავისუფლება - ჩქაროსნული სატრანსპორტო საშუალებებით; 

• სატრანსპორტო ოპერატორების შემოსავლების ზრდა. 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება განაპირობებს მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის, 

საქმიანი აქტივობის, ეკონომიკის პოტენციალისა და სოციალური შესაძლებლობების ზრდას, ხელს 

უწყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნას.  
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Socio-economic importance of public transport and its priorities 
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Abstract. The article is about the value of public transport in the economic development, population’s mobility 
and its social equality. The effect of transport on the mobility and ecology. The development of public transport ensures 
population’s safe, ecological and comfortable service. 

 

 

 

 

პაატა აროშიძე  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასოცირებული პროფესორი 

 

მილსადენი ტრანსპორტის განვითარების ეტაპები 

ნავთობპროდუქტები საუკუნის ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. ნავთობის საბადოები 

ხშირად საერთაშორისო კონფლიქტების გამომწვევი მიზეზი ხდება. მისი გამოყენება აბინძურებს და 

აზიანებს გარემოს. 

1862 წელს, ბაქოში დაიწყო ნავთობის მასიური მოპოვება, ხოლო 1878 წელს ძმებმა ნობელებმა ააგეს 

პირველი მილსადენი გადასატუმბი სადგურებით. 

მთლიანობაში, მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკური სისტემის სამი წარმომადგენელის - ამერიკის 

შეერთებული შტატების, იაპონიისა და ევროკავშირის მთლიანი ენერგეტიკის მოხმარებაში ნავთობსა და 

გაზს 65-70% უჭირავს. ამას ემატება ისეთი ქვეყნები, რომლებიც მიეკუთვნებიან სწრაფად მზარდი 

ქვეყნების რიგს - სამხრეთ კორეა, ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია და მექსიკა. 

მილსადენი სისტემების გამოყენება პირველად მეოცე საუკუნის 10-იანი წლების ბოლოდან დაიწყო. 

მისი უდიდესი ნაწილი მცირე დიამეტრიანი იყო და მის ძირითად დანიშნულებას წარმოადგენდა 

ნავთობის გადაზიდვა საბადოებიდან გადამამუშავებელ პუნქტებთან. აღსანიშნავია, რომ პირველი 

მილსადენის მშენებლები საკმაოდ სერიოზულ წინააღმდეგობას აწყდებოდნენ ნავთობის სხვა 

საშუალებებით გადამზიდველებთან. 

პირველი ნავთობ მაგისტრალის სიგრძე 6 კმ იყო. იგი ააგეს 1865 წელს აშშ-ში. ხოლო 1897_1907 წ. ვ. 

შუხოვის პროექტით გაიყვანეს იმ დროისთვის მსოფლიოში უგრძესი მაგისტრალი. პროდუქტსადენი 

ბაქო-ბათუმი (დიამეტრი -200 მმ. სიგრძე 835 კმ.) (გადასუტუმბი სადგური – 16) რომლის ექსპლუატაცია 

დღესაც გრძელდება. შემდგომ პერიოდში დაიწყო ფართოდიამეტრიანი ნავთობსადენების მშენებლობა 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში. განსაკუთრებული ტრანსპორტის ეს სახეობა ვითარდებოდა 1945 წლის 

შემდგომ. 1956 წ. სსრკ- ში მაგისტრალების საერთო სიგრძე იყო 11,5 ათ.კმ. 1966 წ. 29-ათ კმ, 1973 წ. 42, 9- 

ათ კმ. 1978 წელი 63,7 ათ.კმ. ხოლო 1981 წლის ბოლოსთვის- 60,8 ათ. კმ. აღსანიშნავია მსოფლიოში ერთ-

ერთი უგრძესი რომელიც მდებარეობს სსრკის, პოლონეთის, გდრ-ის, ჩეხოსლოვაკიის და უნგრეთის 

ტერიტორიაზე და უზრუნველყოფს ამ ქვეყნებს საბჭოური ნავთობით. ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების ნავთობსადენით გადატანაში მსოფლიოში აშშ პირველ ადგილზეა, სადაც 
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მაგისტრალური ნავთობსადენების ქსწელი შეადგენს მსოფლიოს კაპიტალისტური ქვეყნების 

მილსადენების საერთო სიგრძის დაახლოვებით 70%-ს. ნავთობსადენებს სრულყოფენ მილების 

დიამეტრის გადიდებითა და მათი ხარისხის გაუმჯობესებით. ნავთობსადენის მილების მაქსიმალური 

შიგა დიამეტრია 1000- 1200 მმ. ნავთობის ექსპლუატაციის დროს უმთავრესი ყურადღება ექცევა მისი 

გამტარუნარიანობი გადიდებას. მოქმედი სისტემების გასაფართოვებლად გაჰყავთ მეორე ხაზი, ზრდიან 

სატუმბი სადგურების სიმძლავრეს. 

რაც შეეხება ჩვენს დროს, ახლა მილსადენი ტრანსპორტის განვითარების ახალი ეტაპი 

მიმდინარეობს. ეს უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია ნავთობისა და გაზის მოპოვების 

გაფართოებასთან. 

დღეისათვის, მსოფლიოში შეიმჩნევა მილსადენი ტრანსპორტის არასაკმარისობა, რის მიზეზიც 

იმაში მდგომარეობს, რომ ყველანაირ გეოგრაფიულ გარემოში არაა მისი გაყვანის შესაძლებლობა. 

მილსადენები ძირითადად მაშინ იგება, როდესაც ხდება ტვირთების გადაზიდვის აუცილებლობა დიდ 

მანძილზე. 

კაცობრიობის განვითარების მოცემულ ეტაპზე, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ნავთობისა და 

გაზის მწარმოებელმა ასოციაციებმა მიიღეს უფლება დამოუკიდებლად დადონ ხელშეკრულება 

მომხმარებლებთან. შევეხოთ ევროპის ენერგომომარაგებასთან დაკავშირებულ ერთ მეტად მნიშვნელოვან 

ფაქტს: საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, ჩამოყალიბებულ იქნა ერთობლივი სამრეწველო 

საწარმოები უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით. ამ გარემოებებში, 1992 წელს ნავთობის 

ტრანსპორტირებაზე მომსახურების გადახდა დგინდებოდა ტარიფების მეშვეობით. საბჭოთა კავშირმა 

თავისი დანგრევით რუსეთს მემკვიდრეობით დაუტოვა ერთიანი ნავთობსადენი სისტემა. დღეისათვის 

რუსეთში სააქციო საზოგადოება „ტრანსნეფტის“ მაგისტრალური ნავთობსადენები უზრუნველყოფენ 

რუსეთში მოპოვებული ნავთობის 98%-ის გადაზიდვას. მაგისტრალური ნავთობსადენი სისტემა 

წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას და სრულიად კონტროლდება სახელმეიფოს მიერ. სააქციო 

საზოგადოება „ტრანსნეფტის“ მაგისტრალების სიგრძე, რომლებიც აერთიანებენ რუსეთის 

ნავთობმოპოვების პრაქტიკულად ყველა რაიონს, შეადგენს 48 500 კილომეტრს (2002წ). ამას გარდა, 

უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში მწყობრში ჩადგა 600 კილომეტრი მილსდენი. 

აშშ - ექსპლუატაციაში მყოფი და მშენებარე მაგისტრალური მილსადენების სიგრძით ამერიკის 

შეერთებულ შტატებს პირველი ადგილი უკავია მსოფლიოში. 1979 წლის ბოლოსათვის ა. შ. შ-ში 

მილსადენების საერთო სიგრძე 1120 ათასი კილომეტრიც იყო. მათ შორის ნავთობსადენების 710ათასი კმ, 

ხოლო გაზსადენების-410 ათასი კმ. მილსადენი ტრანსპორტის უსაფრთხოების ნაციონალური საბჭოს 

მონაცემებით, 1980 წელს ა. შ. შ-ში 1600 კმ-იანი გაზსადენი იქნა გაყვანილი, რომელიც ბუნებრივი აირით 

ამარაგებდა მილსადენი ტრანსპორტის განვითარების მიმოხილვა ცალკეულ ქვეყნებში 48 მილიონ 

მომხმარებელს. ამერიკელი ექსპერტის, ჯ. ევანსის მონაცემებით, 1982 წელს აშშ-ის ნავთობსადენების 

სიგრძე წარმოადგენდა 235 ათას კმ_ს, ხოლო თხევადი ნავთობგაზების-103 ათასს. ტრანსპორტირებული 

ნავთობპროდუქტების საერთო მოცულობამ შეადგინა 4,75 მილიონი მ. კუბი. უნდა აღინიშნოს, რომ 

სადღეისოდ აშშ-ის ნავთობსადენების საერთო სიგრძესთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ავტორებთან 

არსებობს სხვაობები ციფრებში, რაც იმით აიხსნება, რომ ზოგიერთ ავტორის ნაშრომებში 

გათვალისწინებულია არა მხოლოდ მაგისტრალური, არამედ ცალკეული მილსადენების სიგრძეებიც. 

გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როცა აღმოაჩინეს ნავთობი ტეხასსა და ოკლაჰომაში, გაყვანილი იქნა 

მილსადენები საბადოებსა და ნავთობგადმამუშავებელ საწარმოებს შორის, ასევე მექსიკის ყურემდე, 

ტანკერებში ჩასატვირთად. 

აშშ-ში ფართოდიამეტრიანი მილსადენების მშენებლობიდან მაგისტრალური მილსადენების 

მშენებლობაზე გადასვლისას, მოცულობა და გაყვანის ტემპები შეადგენდა 8-12 ათასკმ-ს წელიწადში. 

დღეს აშშ-ში ნავთობსადენების მშენებლობას კვლავ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ნავთობსადენების მშენებლობას ალასკიდან და კანადის 

არქტიკული რაიონებიდან. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ტრანსალასკური მშენებარე მილსადენი, 

რომლის სიგრძეა 7763 კმ. იგი უზრუნველყოფს ალასკური და კანადური გაზის მიწოდებას 48 

შტატისთვის. ის შედგება 4 ძირითადი მონაკვეთისგან: ალასკის, კანადის, აღმოსავლეთ და დასავლეთ 

მხარეებისგან. ძირითადი გაზსადენის ტრასა იწყება პრადხო-ბეიში (ალასკის შტატი), შემდეგ იუკონის 

(ბრიტანული კოლუმბიის პროვინცია) გავლით მიდის სამხრეთ-აღმოსავლეთში და უკვე შემდგომ, იყოფა 

2 შტოდ ალბერტის პროვინციაში (კანადა) 

მილსადენი ტრანსპორტის შემდგომი განვითარება აშშ-ში დაკავშირებულია იმ მილსადენების 

მშენებლობაზე, რომელთა უდიდესი წილი განკუთვნილი იქნება ქიმიური პროდუქტების 

ტრანსპორტირებისათვის. 
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კანადა - ნავთობისა და გაზის მრეწველობამ კანადაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ შეიძინა. 1963 წელს გაზის მოპოვება 28-ჯერ გაიზარდა და 28 მილიარდ მეტრ 

კუბს მიაღწია, ხოლო ნავთობის მოპოვება 34-ჯერ და 34 მილიონ ტონას მიაღწია წელიწადში. მომდევნო 

წლებში ნავთობისა გაზის მრეწველობა კანადაში უფრო დიდი მასშტაბებით იზრდებოდა. 90-იანი წლების 

მიწურულისთვის გაზის მოპოვება შეადგენდა 87 მილიარდ მეტრ კუბს, ხოლო ნავთობისა-69 მილიონ 

ტონას წელიწადში. 

აშშ-ის წყნარი ოკეანისპირა შტატების სამრაწველო ცენტრების კანადური ნავთობითა და გაზით 

მომარაგებისათვის აშენებულ იქნა კანადის სამი უდიდესი მილსადნი. 

სამომავლოდ კანადაში გათვალისწინებულია არქტიკული გაზსადენის მშენებლობა, გაზის სამხრეთ 

რაიონებში ტრანსპორტირებისათვის. 

ვენესუელა - ნავთობის მოპოვების მხრივ ვენესუელას მე-3 ადგილი უკავია მთელს დასავლეთ 

ნახევარსფეროში. 1982 წელს ქვეყანაში მოპოვებულ იქნა 107 მილიონი ტონა ნავთობი, 14 მილიარდი მეტრ 

კუბი გაზი, 1985 წელს ნავთობმოპოვება შემცირდა 88 მილიონ ტონამდე წელიწადში. 

1962 წელს ვენესუელის მილსდენი ქსელის საერთო სიგრძემ შეადგინა 9 ათასი კმ, მათ შორის 6 

ათასი კმ ნავთობსადენი და 3 ათასი კმ გაზსადენი. 

საუდის არაბეთი - ახლო აღმოსავლეთის ნავთობის მარაგების უდიდესი ნაწილი თავმოყრილია 

სწორედ საუდის არაბეთში. აქ მოპოვებული ნავთობი ტრანსარაბული ნავთობსადენით გადაიქაჩება 

ხმელთაშუა ზღვის საპორტო ქალაქ სიდონამდე, საიდანაც ტანკერებით იგი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს 

მიეწოდება. 

ტრანსარაბული ნავთობსადენის სიგრძე 1,2 ათასი კილომეტრია. იგი წელიწადში 23 მილიონი ტონა 

ნავთობის გატარების საშუალებას იძლევა. 60-იან წლებში გაყვანილ იქნა ნავთობსადენის კიდევ ერთი 

ქსელი. ტრანსარაბული ნავთობსადენისთვის ნავთობის მიწოდების მიზნით აშენდა ე. წ. აღმოსავლეთ 

არაბული ნავთობსადენი სისტემები, რომელთა საერთო სიგრძე შეადგენს 1,6 ათას კმ-ს. 

დღესდღეობით საუდის არაბეთი აქტიურად აგრძელებს მთავარი გაზსადენი სისტემისა და 

წყალმომმარაგების სისტემის მშენებლობას. მთავარი გაზსადენი სისტემა ამ ქვეყნის სამრეწველო 

განვითარების ერთ-ერთი საფუძველია, იგი არსებული რესურსები უფრო მეტად იქნენ გამოყენებული, 

მნიშვნელოვანი საწარმოები უზრუნველყოფილი იყოს გაზით. ამ გაზსადენის მშენებლობაში აქტიურად 

მონაწილეობენ სხვადასხვა ქვეყნების კომპანიები. 

მილსადენების მშენებლობაში, საუდის არაბეთისათვის დამახასიათებელია წყალმომარაგების 

სისტემების მშენებლობა, ვინაიდან, ამ ქვეყნის პრობლემები მტკნარი წყლის ნაკლებობასთან 

დაკავშირებით, ყველას მოეხსენება. 

რუსეთი - დღეს რუსეთი ყველაზე დიდი ნავთობექსპორტიორია ევროპის ბაზარზე, სწორედ იგი 

ფლობს ნავთობისა და გაზის უდიდეს მარაგს ევროპაში და ამიტომ ევროპის ყველა დიდი მილსადენი 

კონცენტრირებულია მის გარშემო. 

რუსეთში არა მხოლოდ მსოფლიოში უდიდესი გაზის მარაგია, არამედ აქ საუკეთესო პირობებია 

მისი დასავლეთ ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში ტრანსპორტირებისათვის. გარდა ამისა, რუსეთის 

ფედერაციის ტერიტორიაზე განლაგებული გაზსადენებით აქტიურად სარგებლობს მსოფლიოში გაზის 

მარაგით მეორე ქვეყანა — ირანი, რომელსაც ამ გზით თავისი გაზი გააქვს ევროპაში. გაზის 

ექსპორტირებისას, ასევე რუსეთის მილსადენებს იყენებენ ყაზახეთი და თურქმენეთი. რუსეთის 

გაზსადენი ქსელი შეადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ უმძლავრეს გაზსადენ სისტემას, რომლის 

მილსადენებიც უძლებენ 25 ატმოსფერულ წნევას, ასეთი სიმძლავრის გაზსადენ სისტემას მსოფლიოში 

ანალოგი არ მოეპოვება. 

ნავთობსადენები, სამომავლოდ ტრანსპორტის საკმაოდ პერსპექტიული სახეობაა, მაგრამ მის 

შემდგომ განვითარებას თან ახლავს უამრავი პრობლება, მაგალითად როგორიცაა თვითონ მილსადენების 

გაყვანის სირთულეები, ხშირად საეჭვო პერსპექტივები და არაგანსაზღვრული სტრატეგია. 

თავისი დანიშნულების მიხედვით, ნავთობსადენები და ნავთობპროდუქტმატარებლები იყოფა 

შემდეგ ჯგუფებად: 

- შიგა, რომელიც აერთებს სხვადასხვა ობიექტებს და დანადგარებს სარეწაოზე, 

ნავთობგდამამუსავებელ ქარხანაში ან ნავთობბაზაში; 

- ადგილობრივი, რომელიც შიგასთან შედარებით გრძელია (რამდენიმე ათეული კილომეტრი) 

და აერთებს ნავთობსარეწებს ან ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს მაგისტრალური ნავთობსადენის 

სათავო ნაგებობასთან, ტერმინალთან და საზღვაო ან სამდინარო ტრანსპორტთან. 

მაგისტრალური მილსადენები ხასიათდება ძალიან დიდი სიგრძით (ასეული და ათასეული 

კილომეტრები), ამიტომ გადატუმბვა ხორციელდება რამოდენიმე გადასატუმბი სადგურებით, რომლებიც 

განლაგებულია ტრასაზე. მილსადენების მუშაობის რეჟიმები უწყვეტია. 
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სადღეისოდ ექსპლუატაციაში მყოფი მილსადენების 35 % 20 წლის ასაკისაა. ამ ასაკის მილსადენები 

უკვე მოითხოვს დიდ ყურადღებასა და მოვლას, რათა გარანტირებულ იქნას მათი საიმედოობა და 

უსაფრთხოება. 

მაგისტრალურ ნავთობსადენებზე ეს პრობლემები უფრო მწვავედ დგას. დღეს მიუხედავად იმისა, 

რომ ნავთობსადენები დატვირთულია მათ შესაძლებლობებთან შედარებით ძალზე მცირედ, ავარიული 

სიტუაციები მაინც არ კლებულობს, რის გამოც გამუდმებით მიმდინარეობს სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოები. 

ამჟამად მსოფლიოში არსებული და ექსპლუატაციაში მყოფი ნავთობსადენები ასაკობრვად 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 

10 წელზე ნაკლები ასაკის — 7 % 

10-20 წლის ასაკის — 25 % 

20-30 წლის ასაკის — 34 % 

30 წელზე მეტი ასაკის — 34 % 

საიმედოობის მხრივ, მაგისტრალური ნავთობსადენები შეიძლება დავყოთ სამ ჯგუფად: 70-იან 

წლებში აშენებული, ისინი ექსპლუატაციაში შედიოდა კოროზიისგან თავდაცვითი სისტემის გარეშე, რაც 

ძალზე ართულებს მათ მდგომარეობას; 70-75-იან წლებში აშენებული ნავთობსადენები, უმეტესწილად 

დიდი დიამეტრის მქონე და ბოლოს 1975 წლის შემდეგ აშენებული ნავთობსადენები, სადაც უკვე 

გამოყენებულია ქარხნული წარმოების დეტალები. 

დღეისათვის ნავთობსადენი სისტემების დატვირთვა 40%-ს შეადგენს. როგორც თანამედროვე 

ნავთობპროდუქტების ანალიზი გვიჩვენებს, ტვირთბრუნვის გაზრდისათვის, ტექნოლოგიური დონის 

ასამაღლებლად და ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საჭიროა: ახალი შიდა ბაზრების 

მოზიდვა; ოპტიმალური ტექნოლოგიური რეზერვის შექმნა ნავთობის მიწოდების ვადების 

შესამცირებლად; სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მოცულობის ზრდა მოქმედ სისტემებზე, 

ნავთობპროდუქტების ნომენკლატურის ზრდა. 

ამ პრობლემების გადაწყვეტა ხელს შეუწყობს ეფექტურობის ზრდას, კონკურენციას და 

ნავთობპროდუქტების მიმზიდველობის გაზრდას. 

მსოფლიოში მოთხოვნა ნავთობპროდუქტებზე სულ უფრო იზრდება. ნავთობი დიდად 

განსაზღვრავს თანამედროვე მსოფლიო გეოპოლიტიკური გადანაწილების საკითხებს.  

გეოპოლიტიკური პრობლემები, რომლებიც წარმოიქმნება ენერგიის წყაროების გადანაწილებიდან 

ნათლად ჩანს მსოფლიო რუკის დაკვირვებით. 

ახლო აღმოსავლეთი, რომელიც წარმოადგენს ნავთობით უმდიდრეს რეგიონს, შედგება სხვადასხვა 

ეროვნებისა და მენტალიტეტის ხალხისაგან, რაც ზრდის კონფლიქტების რისკს. შემაკავებელ ფაქტორს 

წარმოადგენს ნავტობის ექსპორტიორთა კავშირი, რომელის დამფუძნებელთა უმეტესობა ახლო 

აღმოსავლეთის ქვეყნებია. 

ნავთობით მდიდარ მეორე ზონას წარმოადგენს რუსეთი და მისი მოსაზღვრე კასპიისპირა ქვეყნები: 

აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ყაზახეთი. ამ რეგიონში დომინირებას ცდილობს რუსეთი, რომელიც 

ესწრაფვის გაატაროს თავისი პოლიტიკა და კავკასია და კასპიისპირა რეგიონი მოაქციოს თავისი 

გავლენის ქვეშ. ეს რეგიონიც კონფლიქტების სიმრავლით გამოირჩევა (რუსეთ-საქართველოს 

კონფლიქტი, სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი, ფეთქებადსაშიში ჩრდილოეთ კავკასია). რეგიონში 

თავისი გალენის გაძლიერებას ცდილობს ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა, რაც რუსეტის 

მხრიდან უარყოფითად აღიქმება. კავკასიის რეგიონის წამყვანი ძალა, როგორც ეკონომიკური, ისე 

პოლიტიკური ფაქტორითაც საქართველოა, რადგან სომხეთის ეკონომიკა პრაქტიკულად მიბმულია 

რუსეთისაზე და ის არც ცდილობს რეინტეგრაციას ევროპასთან, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 

ყოველგვარი დახმარებები, რომლებიც ხორციელდება სომხეთის მიმართ, საქართველოს ტერიტორიის 

გამოყენებით ხდება. აზერბაიჯანის გეოგრაფიული მდებარეობა კიდევ უფრო დელიკატურია. მისი 

გეოგრაფიული მდებარეობა აიძულებს აზერბაიჯანს რუსეთის მიმართ გარკვეული დათმობები გააკეთოს, 

ანუ ის ვერ გაატარებს ისეთ ხისტ პოლიტიკას, როგორსაც საქართველო. ამიტომ აზერბაიჯანს ყოველთვის 

მოუწევს რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება. 

ისტორიული გამოცდილება მოწმობს, რომ ნავთობით მდიდარი ქვეყნები ყოველთვის აღმოჩნდება 

გავლენის გადანაწილების სფეროში, ამიტომ აუცილებელია ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომლითაც არ 

დაზარალდება არც ეროვნული ინტერესები და მოხდება მსოფლიო ნავთობის შეუფერხებელი 

ტრანსპორტირება საერთაშორისო ბაზარზე. 
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Stages of development of the global pipeline transportation 
 

Paata Aroshidze 
 

Abstract. The first local oil length of 6 km was constructed in the USA in 1825, and in Russia - in 1878 (from 
the fields to the Baku oil refineries). At the time of revolution in Russia it was built in 1147 km of pipelines. The first 
main pipelines with a diameter of 200 mm, a length of 831 km and 13 pumping stations were built in the years 1896-
1906. At that time it was the largest pipeline in the world. It was intended for export pumping kerosene from Baku to 
Batumi. The initiative belongs to the construction of this pipeline Mendeleev, who in 1877 demonstrated the necessity 
and feasibility of the construction of pipelines. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ 

 
Транспортная система Грузии представлена несколькими видами массового транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, морской, воздушный, трубо-проводный. Система сухопутных и морских коммуникаций с 
соответствующими видами транспортных средств, включая трубопроводный транспорт, функционирует в 
Грузии с 80-х годов XIX века. С начала 1930-х годов начал функционировать и воздушный транспорт.  

Все эти виды взаимодействуют, конкурируя и дополняя друг друга, на основе факторов объективного и 
субъективного характера.  

Факторами объективного характера являются предоставление пассажирам и владельцам грузов условий 
обеспечения безопасного, экономичного и комфортного перемещения в экологически чистой среде.  

Факторами субъективного характера являются искусственное создание необоснованных препятствий или 
предоставление незаслуженных привилегий какому-либо виду транспорта, подвижному составу или 
коммуникации на основе коррупции, непотизма и авторитарного правления. Эти отрицательные явления 
существовали еще до появления регулярного морского и железнодорожного сообщения на Кавказе, успешно 
развивались в период царизма и большевизма, достигли значительных масштабов после развала СССР и 
образования самостоятельных государств на его территории.  

Однако исследование причин, следствий и прогнозирование дальнейшего развития этих отрицательных 
явлений, выходит за рамки нашего исследования.  

Целью нашего исследования является определение путей обеспечения финансовыми и материальными 
ресурсами оптимального развития отдельных составляющих транспортной системы Грузии. Очевидно, что при 
этом надо учитывать особенности различных видов транспорта, выраженных возможностями приобретения 
подвижного состава, строительства коммуникаций, обеспечения материальными и финансовыми ресурсами. 
Немалую роль играет фактор формы собственности: кому принадлежат коммуникации и подвижной состав – 
государству, частным фирмам или являются смешанной формой владения.  

Самая крупная составляющая часть транспортной системы Грузии – автомо-бильный транспорт – 
обслуживает свыше 80% грузов и пассажиропотоки местного и транзитного назначения. Автомобильный парк 
страны, за исключением автотран-спортных средств специального назначения, принадлежащих 
государственным ведомствам и учреждениям, полностью приватизирован, вырос более чем в два раза после 
1989 г., целиком изменил структуру, достигнув 80%-го количества легковых автомобилей против прежних 20%. 
Доля автомобилей производства бывшего СССР или России не превышает 2-3%.  

Сеть дорог общего пользования в Грузии принадлежит государству, которое обеспечивает финансовыми 
и материальными ресурсами проектирование, строи-тельство и эксплуатацию всей автодорожной 
инфраструктуры.  
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Практически все проектные и строительные организации приватизированы, что является логичным и 
обеспечивает эффективное проведение проектных, строительных и ремонтных работ при умелом и 
добросовестном управлении со стороны государственных структур. Однако приватизация службы 
эксплуатации сети автодорог сыграла весьма отрицательную роль и существенно понизила эффективность 
выполнения работ по текущему ремонту и обслуживанию. Особенно пострадали работы превентивного 
характера, являющиеся важнейшими при эксплуатации дорог в условиях сложного рельефа, геологии и 
гидрологии.  

Автомобильный парк, запасные части, эксплуатационные материалы полностью импортированы, и 
налаживание их производства на месте, в условиях жесткой конкуренции и поощрения импорта, что, к 
сожалению, стало характерным за последние 25 лет, практически не представляется возможным. Обеспечение 
местными материалами строительства и эксплуатации дорог находится на уровне 90-95%, за исключением 
производства органических вяжущих и некоторого перечня оборудования и деталей обустройства дороги. 
Производство арматуры, металлических, железобетонных и других конструкций можно полностью возложить 
на местную промышленность Грузии, учитывая наличие квалифицированного и, одновременно, дешевого 
персонала, возможности воссоздания традиционных отраслей производства.  

Финансовое обеспечение дорожной сети Грузии формально целиком находится в руках 
правительственных структур. Они обеспечивают финансирование в объеме не менее 500-600 млн лари 
ежегодно. К сожалению, не менее 90% из этих средств получены в виде кредитов Всемирного банка, 
Европейского банка развития и других международных источников финансирования. Наряду со все большими 
темпами увеличивающимся государственным долгом Грузии эти структуры, в лице своих представителей, 
активно вмешиваются в вопросы проектирования, строительства, технологии, навязывают своих специалистов 
с оплатой, на порядок отличающейся от зарплаты местных специалистов, при одинаковой, а часто и гораздо 
высшей квалификации последних. Результаты таких недальновидных действий представителей правящих 
структур Грузии уже налицо. Никакой критики не выдерживают параметры трассы некоторых участков 
автомагистрали Натахтари-Самтредия, например, участок, Игоети-Свенети. Участие иностранных 
специалистов и преувеличенная вера в их рекомендации привела к катастрофическим последствиям при 
реконструкции пл. Героев и строительстве магистральной дороги в ущелье р. Вера в Тбилиси.  

Очередная экологическая и экономическая катастрофа возможна при прокладке участка автомагистрали 
Хашури-Зестафони в узком ущелье р. Дзирула, характеризующемся сложнейшим рельефом, геологией в виде 
оползневых участков и гидрологией в виде регулярно повторяющихся катастрофических значений паводковых 
вод и селевых потоков. Эксперты Всемирного банка настоятельно рекомендуют проложить всю 27,5 м-ую 
ширину земляного полотна в узком ущелье, где понадобятся многокилометровые эстакады, виадуки, тоннели и 
другие дорогостоящие сооружения общей стоимостью свыше 1 миллиарда лари. Кроме руководителей 
соответствующих ведомств Грузии, всем понятно, что международные финансовые организации продают свой 
товар, кредиты: чем больше их объем, тем больше показатель их успеха, а покупатель должен их брать, исходя 
их государственных интересов.  

Рекомендации известных грузинских специалистов – проложить встречное направление автобана по 
ущелью р. Чхеримела, которое снизит строительные и эксплуатационные расходы в несколько раз и обеспечит 
низкие транспортные расходы, экологию и спокойную социальную обстановку вдоль дороги, пока не находят 
понимания.  

Властями Грузии полностью проигнорированы другие методы финансирования, кроме иностранных 
кредитов. Автомобильный парк, в количестве свыше 1,1 млн, при умелой организации фискальной политики, в 
особенности с использованием системы дорожного фонда в виде акцизов на автомобильное горючее и 
эксплуатационные материалы, а также дифференцированного налога на владение автомобилей, восстановления 
обязательного страхования гражданской ответственности, обязательного периодического технического 
осмотра, распространения системы бонус-малус в масштабе всех организаций и участников движения, 
поощрения свободного рынка ценных бумаг (акции, облигации и т.д.), введения платных участков дорог и 
отдельных сооружений и т.д., позволит практически на 80-90% отказаться от иностранных кредитов и 
освободит от кабалы миллиардных долгов еще не родившееся поколение будущих жителей Грузии.  

Кроме коммуникационной сети автомобильного транспорта другие виды транспорта имеют относительно 
простую структуру финансирования. Железно-дорожные, морские, авиационные ведомства напрямую связаны 
с источниками финансирования: с владельцами грузов и с пассажирами; без предварительной оплаты 
стоимости перемещения эти виды транспорта не позволяют использовать свои коммуникации. При 
необходимости управляющие звенья этих видов транспорта могут повысить стоимость своих услуг и получить 
недостающую часть для сооружения коммуникаций или обновления парка транспортных средств. Получение 
дотаций из бюджета для этих видов транспорта имеет исключительный характер, когда средства для развития 
сети автомобильных дорог прямо зависят от поступлений из бюджета страны.  

Однако приобретение транспортных средств, развитие вагонного парка, тоннажа и 
пассажировместимости морских и воздушных судов значительно сложнее и дороже, чем развитие автопарка, 
что полностью возложено на частных владельцев. Приобретение грузового морского судна обходится не менее 
1 млн $ США на 1000т грузоподъемности, когда на грузовом автотранспорте его стоимость составляет от 300 
до 500 тысяч $. Разница еще более ощутима при сравнении стоимости пассажирских воздушных судов и 
автобусов при одинаковой пассажировместимости и дальности перемещения.  
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Такое положение заставляет экономически малоразвитые страны искать другие пути приобретения и 
увеличения количества воздушных и морских судов.  

В странах с развитой экономикой и высокой оплатой труда, еще с 1960-х годов прошлого века стали 
экономически невыгодны морские перевозки с использованием труда граждан высокоразвитых стран: США, 
ФРГ, Франции и т.д. Нанимать команды из иностранных специалистов оказалось также невыгодным, т.к. 
весьма низок был их профессиональный уровень и слаба дисциплина. В результате появилось множество прико 
лотых судов. В таких условиях бывший СССР стал успешно развивать морской транспорт, используя низкую 
оплату труда при высокой квалификации работников морского транспорта. Начали создаваться новые 
пароходства, в том числе и грузинское, увеличился тоннаж и количество судов, качество обслуживания.  

К середине 80-х годов прошлого века Грузинское морское пароходство имело в наличии десятки 
сухогрузов, танкеров и вспомогательных судов, которые успешно работали и приносили прибыль. С развалом 
СССР возникли немалые трудности в обеспечении фрахта, ремонта судов, резко повысилась стоимость топлива 
и смазочных материалов. Национальные пароходства начали испытывать трудности.  

В Грузии, вместо перехода на новые виды работ, введения новых форм управления решили просто 
избавиться от судов и вместо ремонта начали продавать их. В результате судна, которым требовался ремонт на 
1 млн $, после чего их стоимость составляла бы 20-25 млн $, часто продавались как металлолом стоимостью 
0,3-0,5 млн $. 

Начали резко сокращаться количество и тоннаж, были потеряны сотни рабочих мест, 
высококвалифицированные матросы и офицеры торгового флота Грузии стали вынуждены наниматься на 
низкооплачиваемую работу на иностранные суда.  

По нашему мнению, один из возможных путей возрождения морского торгового флота Грузии – 
использование испытанного механизма «Бербоут чартер», т.е. аренда с выкупом. Как известно, Мексика и 
южноамериканские страны, Филиппины и т.д., используя этот механизм, резко повысили тоннаж своего флота, 
создали тысячи дополнительных рабочих мест. Грузинские специалисты морского дела, известные капитаны 
дальнего плавания, например, Р. Джибладзе, А. Кецбая и др., еще в начале 1990-х годов предпринимали 
попытки получить один из сухогрузов типа «Советский художник» и взять в «Бербоут чартер» у Грузинского 
пароходства, после чего был бы открыт путь к иностранным судовладельцам с аналогичным предложением. 
Однако тогдашнее руководство пароходства ответило резким отказом, видимо, уже имея решение продать или 
списать весь имеющийся флот с немалой личной выгодой для себя.  

Через 25 лет после этих событий в Грузии все еще сохраняется мощный потенциал развития 
собственного торгового морского флота, т.к. имеются высококвалифицирован-ные кадры всех уровней и 
специальностей, идет подготовка специалистов нового поколения. Они готовы выполнять свои 
профессиональные обязанности за сравнительную меньшую оплату труда. Этот фактор, наряду с другими, 
одним их которых является «Бербоут чартер», позволит при соответствующей поддержке инициативных 
профессионалов управления морскими перевозками возродить Грузинский морской торговый флот, создать 
национальный регистр, привлекая удобными условиями иностранных судовладельцев, возродить предприятия 
по ремонту и судостроению, образовать тысячи новых рабочих мест. В результате единая транспортная система 
Грузии получит мощный стимул для развития, что, в свою очередь, окажет огромное положительное влияние 
на экономику страны.  

 
.  
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საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის ფინანსური და მატერიალური 
განვითარების უზრუნველყოფის ზოგიერთი პრობლემები  

 

კონსტანტინე მჭედლიშვილი, გიორგი არჩვაძე, ემზარ გეგეშიძე 
 

აბსტრაქტი. სტატიაში ჩამოთვლილია საქართველოს მასობრივი ტრანსპორტის ძირითადი სახეობები, და 
აგრეთვე ობიექტური და სუბიექტური ხასიათის ფაქტორები, რაც განაპირობებს მათ განვითარებას. 
მოცემულია საქართველოს საავტომობილო პარკის და საერთო სარგებლობის სავტომობილო გზების 
ქსელის ამჟამინდელი მდგომარეობის დეტალური ანალიზი. ნაჩვენებია მატერიალური და ფინანსური 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფა ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით. აგრეთვე ნაჩვენებია 
სახმელეთო, საჰაერო და საწყლოსნო ტრანსპორტის ზოგიერთი საერთო და განსხვავებული 
მახასიათებლები მათი შემდგომი განვითარების შესაძლებლობების თვალსაზრისით. 

 

SOME PROBLEMS OF FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF 
UNIFIED TRANSPORT SYSTEM OF GEORGIA 

 
Constantine Mchedlishvili, Giorgi Archvadze, Emzar Gegeshidze 

 
In the article are stated a list of the main modes of mass transport of Georgia, and the objective and subjective 

factors, resulting their development. Is given detailed analysis of the current state of the stock of cars of Georgia and the 
network of public motor-roads. Are shown the possibilities of the material and financial support with the use of local 
resources. Also are shown some of the common and different characteristics of land, air and water transport from the 
point of view of their further development possibilities. 

The article provides the analysis of the history and causes of the current state of the trade marine fleet of Georgia, 
it shows the possibility of its restoration and further development with the use of local human, material and financial 
resources, as well as some organizational character highly effective measures. 

 

 

ნინო ბერიძე, 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის 

 ასოცირებული პროფესორი 

 

მსოფლიო ვაჭრობა და საზღვაო ტრანსპორტი 

საერთაშორისო ვაჭრობასა და გლობალურ ეკონომიკაში საზღვაო ტრანსპორტი ითვლება -მთავარ 

,,სისხლძარღვთა სისტემად" საზღვაო ტრანსპორტს საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვებში მნიშვნელო-

ვანი ადგილი უკავია. ტვირთმფლობელები ფრახტის ხაზით გემთმფლობელებს ყოველწლიურად უხდიან 

დაახდლოებით 105-110 მლრდ. აშშ დოლარს, რაც მსოფლიო ექსპორტის ღირებულების დაახლოებით 7%-

ს შეადგენს. საზღვაო ტრანსპორტით ძირითადად წარმოებს თხევადი და ნაყარი ტვირთების გადაზიდვა, 

რკინის მადანი, ქვანახშირი, მარცვლეული. სხვა ტვირთებიდან კი - ტარიანი ცალობითი ტვირთები. ამ 

ჯგუფში შედის მზა სამრეწველო პროდუქცია, ნახევარფაბრიკატები და სურსათი. 

საქონლის ტრანსპორტირების ყველაზე ეკონომიური ხერხია კონტეინერული და პაკეტური 

გადაზიდვები. შერეულ გადაზიდვებში: ხმელეთი, ზღვა და ხმელეთი. ისინი განსაკუთრებულად 

მოხერხებულია. კონტეინერებთან ერთად ფართოდ გამოიყენება პაკეტური გადაზიდვების სხვა ფორმები. 

მაგ: ქვედები LASH ტიპის ბარჟები (კარპაჭები). 

მსოფლიოს ქვეყნებისათვის ტვირთბრუნვას ჯერჯერობით პირველ ადგილზე ევროპა დაჩრდილო 

ამერიკა ახორციელებს, რასაც მრავალი ხელოვნური, და არაბუნებრივი ფაქტორი განაპირობებს. 

მსოფლიოს წამყვანი პორტების მომსახურება დატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციები გაცილებით 

იაფია და უკეთაა მოწესრიგებული, ვიდრე სხვა განვითარებულ ქვეყნების პორტებში. საზღვაო 

ტრანსპორტი ტვირთების გადაზიდვას იმ შემთხვევაში ასრულებს თუ ტვირთის გადატანის შესაძებლობა 

ითვალისწინებს გარკვეულ დროის ხანგრძლივობას.საზღვაო გზებით ტვირთმონაცვლეობას ხშირ 

შემთხვევაში, ანალოგი არ ყავს გარდა ამისა, შესაბამისი ლოგისტიკური მომსახურება გაცილებით იაფი 

ჯდება. ასევე გამოირჩევა იმით, რომ თითქმის არ აწესებენ შეზღუდვების სატვირთო ზომა და წონაში 

დღემდე, 60% -ზე მეტი მსოფლიოს საერთო გლობალური ტვირთბრუნვა ხორციელდაბა ზღვებსა და 

ოკეანეებს შორის. 
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მსოფლიო ვაჭრობა არის საყოფაცხოვრებო ეკონომიკური საქმიანობა:საქონლის ბრუნვა, ყიდვა 

გაყიდვა. ვაჭრობა იყოფა შიდა დაგარე ვაჭრობად.მსოფლიო თანამედროვე ვაჭრობის მდგომარეობა 

ნაწილდება ძირითადად გეოგრაფიული მიმართულებით , ეკონომიკური რეგიონების მიხედვით იყოფა. 

ცხრილიდან ჩანს რომ თანამედროვე მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ სავაჭრო პარტნიორად ითვლება 

დასავლეთ ევროპა. ჩრდილო ამერიკა მეორე ადგილზეა მესამე ადგილი ეკუთვნის აზიას . გეოგრა-

ფიულად ისინი გამოყოფილია ერთმანეთისაგან ზღვებით და ოკეანეებით.მზა პროდუქციის ტვირთ-

ბრნვაში კონტინენტებსა და რეგიონებს შორის ეკუთვნის ძირითადი როლი საზღვაო ტრანსპორტს,ასევე 

საზღვაო ტრანსპორტი განსაკუთრებულ როლს თამაშობს კუნძულოვან სახელმწიფოებს შორის, რადგან 

პროდუქციის დიდი ნაწილი.მსოფლიოში საზღვაო მიმოსვლის განვითარება დამოკიდებულია მსოფლი-

ოში სტრუქტურულ, ეკონომიკურ, გეოგრაფიულ და პოლიტიკურ ცვლილებებზე.  

ბოლო ასი წლის განმავლობაში ჩანს რომ საზღვაო ვაჭრობა სწრაფად გაიზარდა მეორე მსოფლიო 

ომის შემდეგ 1950წლიდან დაწყებული ის ორჯერ მეტად იზრდება ყოველ 10 წელში საქონლის გადატანის 

მოცულობაზე გავლენას ახდენს პოლიტიკურ-ეკონომიკური, სამეცნიერო -ტექნოლიგიური, სამხედრო- 

პოლიტიკური და სუფთა ეკონომიკური ფაქტორები. 
 

(ცხრილი #1) 

მსოფლიო ნავსადგურებში ტვირთმონაცვლეობა გეოგრაფიული რეგიონების მიხედვით (მილიარდ. 

დოლარის ოდენობით.)1 

        სად მიდის 

 

         საიდან 

 

ჩრდ. 

ამერიკა 

 

ლათინ. 

ამერიკა 

დასავლეთ 

ევროპა 
სნგ. აფრიკა 

ახლო 

აღმოსავლეთი 
აზია 

მთელ 

მსოფლიოში 

ჩრდ. ამერიკა 

ლათინ. ამერიკა 

დასავლეთ ევროპა 

სნგ 

აფრიკა 

ახლო აღღმოსავლეთი 

აზია 

მთელ მსოფლიოში 

391 

211 

255 

12 

25 

39 

376 

1309 

164 

59 

58 

6 

5 

3 

40 

335 

188 

42 

1677 

158 

73 

39 

252 

2429 

7 

3 

147 

76 

1 

2 

17 

253 

13 

4 

63 

3 

11 

9 

24 

127 

21 

4 

65 

8 

3 

18 

45 

164 

207 

22 

195 

19 

21 

112 

722 

1298 

919 

345 

2460 

282 

139 

222 

1476 

5915 
 

ცხრილი #2 

თხევადი ტვირთი მშრალი ტვირთი ყველა ერთად. წელი 

მილ.ტ წლიური % 

ცვლილება 

მილ.ტ წლიური % 

ცვლილება 

მილ.ტ წლიური % 

ცვლილება 

1970 

1980 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1998 

1999 

2000 

2005 

1440 

1871 

1755 

1790 

1860 

1945 

2007 

2050 

2127 

2181 

2223 

2256 

2385 

13,1 

-6,6 

3,7 

2,0 

3,9 

4,6 

3,21 

2,1 

3,8 

0,4 

1,59 

1,5 

1,05 

1165 

1833 

2253 

2330 

2360 

2367 

2478 

2601 

2631 

2884 

2950 

3099 

3029 

13,0 

3,3 

2,5 

3,4 

1,3 

0,3 

3,9 

5,0 

1,1 

3,7 

2,3 

5,1 

-0,11 

2605 

3704 

4008 

4120 

4220 

4312 

4485 

4651 

4758 

5064 

5173 

5355 

5413 

13,0 

-2,0 

3,0 

2,8 

2,4 

2,2 

3,6 

3,7 

2,3 

2,2 

2,2 

3,5 

1,01 
 

ზემოთ მოცემულ ცხრილში გამოყენებულია მსოფლიო საზღვაო, თხევადი და მშრალი ტვირთბუნვა 

ბოლო მესამე ათწლეულში. 1973-74 წლეებში ნავთობის კრიზისის შედეგად ნავთობპროდუქტების 

გადაზიდვა საგრძნობლად შემცირდა. ასევე შემცირდა ზოგადი ტვერთების გადაზიდვა. 1995 წლის 

შემდეგ ყოველ წლიურად 7% -ით იზრდებოდა ნავთობ პროდუქტების გადაზიდვა, ხოლო სხვა 

ტვირთები გაიზარდა 4.6 % -ით. საზღვაო გადაზიდვების მოცულობა დღესდღეობით 5 მილიარდ ტონას 

შეადგენს. ამავდროულად გაიზარდა საზღვაო ტრანსპორტის მუშაობა 1.4 ჯერ.  

2005 წლის პროგნოზით ჯამური ტვირთის გადაზიდვების მოცულობა შეადგენდა 4-5 მილიარდ 

ტონას. 2010 წელს დაახლოებით 6 მილიარდ ტონას. თითქმის საზღვაო ტრანპორტის ვაჭრობის 

ტვირთმონაცვლეობა მოდის ენერგო პროდუქტებზე.  
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შესაძლებელია რომ ეკონომიკის მდგრადი განვითარების შემდეგ ნავთობის გამოყენება გაიზარდოს 

წელიწადში 2%-ით. ნავთობისა და ნავთობ პროდუქტების გარდა დიდი მოცულობით ზღვის მეშვეობით 

ხდება ნაყარი ტვირთის ბრუნვა.ყველაზე მსხვილი ტვირთბრუნვა წარმოადგენს რკინის ნედნეულს. 

აქედან ვიცით რომ რკინის ,მადანის მოპოვება მჭიდრო კავშირშია რკინის ფოლადის წარმოებასთან . 

რკინის, ფოლადის წარმოების სწრაფმა ზრდამ 80-იანი წლეების ბოლოს მიარწია რეკორდული 

მაჩვენებელს საზღვაო ტვირთბრუნვაში .1982 წელს მიაღწია 362მლ.ტონას. 

მეორე მსხვილი ნახშირის ნედლეულის გადაზიდვა გაიზარდა ნავთობის ნედლეულის შემცირების 

დროს. სადაც ნახშირის ნედლეული ითვლებოდა ყველაზე იაფ ენერგიის წყაროდ, ხოლო მარცვლეული 

კულტურების გადაზიდვა ემყარება საექსპორტიორი ქვეყნების მოსავლიანობას,მათ იმპორტსა და 

ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის ყველაზე დაბალი მოცულობის ტვირთმონაცვლეობა აღინიშნა 1986წელს --

165მილ.ტონა და შედარებით მაღალი 1999წ-2010 ტონა. 

 ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზოგადი ტვირთების გადატანა ყოველწლიურად იზრდება 7%-ით 

ხოლო კონტეინერებადი ტვირთის გადატანის კი 8,6%. 2006-2012 წლეებში-5,7 -დან - 7%-ით.კონტეინე-

რებადი ტვირთის ასეთი ზრდა მომავალში შესაბამისად ტვირთმონაცვლეობის ზრდას გამოიწვევს, 

მესამე ადგილი უკავია თხევადი გაზს რომელიც შეადგენს 10 % -ზე მეტს წლიურად.  
     

გადაზიდვების მიმართულება ყოველწლიური ტვირთბრუნვა მილიარდ მ3  გადაზიდვების მანძილი მილში. 

ალჟირი-დიდი ბრიტანეთი 

ალჟირი-საფალჟირი 

ალჟირი-იაპონია 

ლიბია-ესპანეთი 

ლივია -იტალია 

კალიმანტან-იაპონია 

ალჟირი-აშშ 

აბყ-დაბი-იაპონია 

ინდონეზია-იაპონია 

ალჟირი-დასავლეთ ევროპის 

ქვეყნები 

ტრინიდადი-აშშ 

ვენესუელა-აშშ 

ირანი-აშშ 

ნიგერია-აშშ 

ინდონეზია-აშშ 

ავსტრალია-აშშ 

1,6 

4,0 

1,8 

1,1 

3,0 

16,0 

20,7 

3,0 

10,0 

15,5 

 

4,0 

5,0 

7,0 

7,0 

10,0 

5,0 

1730 

400 

3300 

1050 

920 

2430 

3300 

6200 

- 

400...1840 

 

1880 

1700 

12500 

5600 

10200 

5000 
 

21-ე საუკუნეში, მსოფლიო ეკონომიკურ წარმოებაში იწყება ტექნოლოგიების ახალი ეტაპი. იცვლება 

მსოფლიო ვაჭრობის სტრუქტურა რომელსაც მიყავს ყველა სქემა გარდაქმნისაკენ. 

მსოფლიოში მოძრაობს 53000 სავაჭრო გემები რომლებსაც გადააქვს ყველა სახის ტვირთი და 

ფლოტში მოსამსახურე პერსონალს დაახლოებით მილიონ კაცი შეადგენს, საერთაშორისო საზღვაო 

ფლოტში დარეგისტრირებულია 150-ზე მეტი ქვეყანა. 

21/11/2014 - სამდივნო გაეროს კონფერენცია ვაჭრობისა და განვითარების (UNCTAD) ცნობით 

გადაზიდვის,სუსტი ზრდის დინამიკაა მსოფლიო ვაჭრობაში. გასულ წელს, საერთაშორისო გადაზიდვის 

ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო ბოლო 10 წლის განმავლობაში. გემების მიმოსვლა პორტებს შორის 

მსოფლიოში გაიზარდა მხოლოდ 3,8%, რომელიც უტოლდება 9.6 მლრდ. ტონას UNCTAD კვლევებით. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. В.Т. МартыненкоН. Н. Цымбал.б б география морского судаходства.Одеса ,,феникс,,2006 

2. http://maritime-zone.com/articles/shipping-industry-and-global-trade/ 

3. http://stslogistics.net/uslugi/multimodalnye_perevozki/morskie_perevozki/ 

4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/186/%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99 

5. http://fearnleyprojectfinance.no/ 

6. http://www.statista.com/statistics/264024/number-of-merchant-ships-worldwide-by-type/ 

 



 124

WORLD TRADE AND MARITIME TRANSPORT 
  

NINO BERIDZE 
 
Abstract. Shipping opens the way to the sources of materials and energy, it makes possible a rational division of 

labor and cooperation on a global scale, which is the material basis of human life and well-being. Therefore, maritime 
transport is very necessary for the human society. 

About 90% of world trade is carried out by the international shipping industry. Shipping import and export 
procedures are very needed in modern society of the would. 

Maritime trade continues to expand, bringing benefits to consumers all over the world due to low competitive 
costs for transportation. Thanks to the growing efficiency of shipping as a mode of transport and increasing economic 
liberalization, industry prospects remain bright in the future. 

 

 ნაირა ტაბიძე,  

 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო  

უნივერსიტეტის პროფესორი  

 

ბათუმის ნავსადგურის ისტორიიდან (პორტო-ფრანკო) 

ბათუმი და მისი ნავსადგური ერთმანეთისაგან განუყოფელი ცნებებია: მისმა ხელსაყრელმა 

გეოგრაფიულმა მდებარეობამ და ბუნებრივმა ღრმაწყლიანმა უბის არსებობამ მე-19 ს ბოლოს განაპირობა 

ბათუმის ნავსადგურის გარდაქმნა მსოფლიო მნიშვნელობის ნავსადგურად. ბათუმი კარგად იყო 

ცნობილი ჯერ კიდევ ანტიკური მსოფლიოსათვის, რასაც მოწმობს არისტოტელეს, ქსენოფონტეს, აპოლონ 

როდოსელის შრომები.  

ბათუმი იყო რუსეთ თურქეთის ოთხი ომის მიზეზი მე-19 საუკუნეში, რადგანაც იგი საუკეთესო 

ნავსადგური იყო შავ ზღვაზე. მეფისნაცვალი მიხეილ ვორონცოვი 1853 წელს ამის შესახებ წერდა: 

”ბათუმის მცირე ნავსადგური სამართლიანად ითვლება ერთ საუკეთესოდ ... ყოველგვარი ქარის დროს 

მასში თავის შეფარება შუძლია..დიდ სავაჭრო ხომალდებს” ბათუმის მცირე ნავსადგური საუკეთესოა შავ 

ზღვაზე. 

ყირიმის ომის (1853-1856წწ) ამბებთან დაკავშირებით, მსოფლიო პრესა სპეციალურად განიხილავდა 

ბათუმის ადგილს და როლს მებრძოლ მხარეთა გეგმებში და ყურადღებას ამახვილებდა რუსეთის 

დაინტერესებაზე ამ ნავსადგურით. კარლ მარქსის აზრით ” ბათუმის ნავსადგური იყო გემებისათვის 

ერთადერთი საიმედო თავშესაფარი შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში... ბათუმის დაუფლებით რუსეთი 

შავ ზღვას გადააქცევს რუსეთის ზღვად.-ამბობდა იგი.  

იაკობ გოგებაშვილს შეუნიშნავს ამ ქალაქის პერსპექტივები. იგი მაღალ შეფასებებს აძლევდა 

ბათუმს, როგორც სანავსადგურო ქალაქს. ” ქალაქი შესანიშნავია, მეტად მყუდრო და ფართო 

ნავსადგურით, რომელის სამკუთხის დაბალი მიწის ნაპირით არის შემოზღუდული და მხოლოდ 

დასავლეთის მხრიდან განიერი სრუტით დაკავშირებულია შავ ზღვასთან. ამ ნავსადგურში 

მშვიდობიანად და უვნებლად სდგას ხომალდები და გემები თვით დიდი ქარიშხლის დროსაც კი, 

როდესაც შავი ზღვა საშინლად ღელავს.”  
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გარდა აღნიშნული ღირსებისა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ბათუმი საყურადღებო პუნქტი 

შანს, აქ გადის სავაჭრო-სატრანსპორტო გზა, რომელიც ინგლისიდან ირანსა და რუსეთისაკენ 

მიემართებოდა. ბათუმი ანტერესებდათ სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისითაც, რადგანაც იგი 

აკონტროლებდა ამიერკავკასიის უმნიშვნელოვანეს გზებს(ბათუმი-ახალციხე, ბათუმი-ყარსსი-ერევანი, 

ბათუმი -თბილისი, ბათუმი -არტანუჯი-ართვინი). ამიტომ თუ რუსეთი შავ ზღვას დაეუფლებოდა, მაშინ 

ოსმალთა თითქმის ყველა სამიმოსვლო გზის გამგებელი იქნებოდა და საბოლაოდ გადაჭრიდა სამხრეთ-

დასავლეთი საზღვრების უშიშროებას, ამასთან ადვილად აღკვეთდა ოსმალთა მოქმედებას გურიაზე და 

მის მეზობელ სამეგრელოსა და იმერეთზე. 

ბათუმის ნავსადგურის ყველა ამ ღირსების გათვალისწინებით არ უნდა გვიკვირდეს, თუ რუსეთი 

რატომ ცდილობდა მუდამ მის დაუფლებას, რუსეთმა უარიც კი თქვა ბალკანეთში მაკედონიაზე, მცირე 

აზიაში-ბაიაზეთზე, ოღონდაც ბათუმი ჩაეგდო ხელში. ხელმოწერილი ტრაქტატის მე-2 პუნქტით ბათუმი 

რუსეთს პორტო-ფრანკოს ანუ თავისუფალი ქალაქ-ნავსადგურის სტატუსით გადაეცა. 

პორტო-ფრანკო იტალიური სიტყვაა და ეწოდება იმ ზღვისპირა ნავსადგურს, რომელიც 

სარგებლობს საზღვარგარეთული და ადგილობრივი საქონლის თავისუფალ, უბაჟოდ მიღება-გატანის 

უფლებით. 

პირველი პორტო-ფრანკო შეიქმნა იტალიის ქალაქ ლივორნოში 1547 წელს. იმისათვის რომ 

გავიაზროთ პორტო- ფრანკოს დადებითი და უარყოფითი როლი, თვალი გადავავლოთ რუსეთში 

კერძოდ, ოდესაში გახსნილ პორტო -ფრანკოს, რომელიც, ალექსანდრე პირველმა 1817 წლის 16 აპრილის 

მანიფესტით ოდესა ” თავისუფალ” ნავსადგურად გამოაცხადა. 

ორმოცი წელი იარსება ოდესაში პორტო-ფრანკომ. ამ ხნის განმავლობაში რუსეთის ეროვნული 

ძალები შეუნელებლად იბრძოდნენ მისი გაუქმებისათვის. 

მიაღწიეს კიდეც პორტო-ფრანკოს საზღვრების შემცირებას. აიკრძალა მარილის, რკინის, თუჯისა 

და სხვა სპირტიანი სასმელების შემოზიდვა. გატარებულმა ღონისძიებებმა შედეგი არ გამოიღო. 

ევროპული კაპიტალი რუსეთის მთელ ეკონომიკას საგრძნობ ზიანს აყენებდა. თანდათანობით ეცემოდა 

არა მარტო ოდესის, არამედ მთელი უკრაინის სამამულო მრეწველობა, რომლის ნაწარმსაც არ შეეძლო 

კონკურენცია გაეწია დასავლეთ ევროპის იაფი, უბაჟოდ შემოტანილი საქონლისათვის. აღნიშნული 

რეჟიმი მძიმე პირობებს ქმნიდა მკვიდრი მოსახლეობისათვის, რაც საფუძველი გახდა ოდესიდან 

აქტიური მიგრაციის პროცესის დაწყებისა. 

დიდი ბრძოლის შედეგად რუსეთის ეროვნული ბურჟუაზიის ინტერესების დამცველებმა მიაღწიეს 

ოდესის პორტო-ფრანკოს გაუქმებას რითაც იხსნეს თავიანთი ქვეყანა სრული სამრეწველო 

ჩამორჩენისაგან, ეროვნული ეკონომიკა კი გაკოტრებისაგან.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ოდესის პორტო-ფრანკოთი დიდი სარგებელი ვერ ნახა თვით 

რუსეთის იმპერიამაც. 

ბათუმში პორტო ფრანკოს რეჟიმი 1878-1886 წლებში არსებობდა. რუსეთი მსგავსად ბათუმის 

პორტო ფრანკომ საფრთხე შეუქმნა ამიერკავკასია და თვით რუსეთის მრწველობის განვითარებას. იგი 

გარკვეულწილად აბრკოლებდა ბათუმის ეკონომიურ წინსვლასაც. 

ბათუმში სამრეწველო კაპიტალი ძირითადად თავმოყრილი იყო უცხოელების ხელში, მარტო 

ნავთობპროდუქტების გადაზიდვით დაკავებული იყო 18 საზოგადოებრივი გაერთიანება, სადაც წამყვან 
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როლს ნობელების, მანთაშევების, ხაჩატურიანცების და როტშილდების გაერთიანებები ასრულებდნენ. ამ 

გვარების ჩამოთვლა ნათლად გვიჩვენებს თუ ვის ხელში იყო მაშინ თავმოყრილი ძირითადი სამრეწველო 

კაპიტალი. 

მიუხედავად ამისა, ნავსადგურში შემოსული გემების მომსახურეობა, საწყობის 

დაქირავება,ტრანზიტით საქონლის გატანა, გარკვეულ თანხებთან იყო დაკავშირებული. აქედან საკმაოდ 

სოლიდური შემოსავალიც შემოდიოდა. ამიტომ იყო, რომ ნავსადგურის მშენებლობა-კეთილმოწყობა 

ადმინისტრაციამ საკუთარი სახსრებით შეძლო. კიდევ მეტი, პორტო-ფრანკოს პერიოდში ბათუმში 

დაიწყო მთელი რიგი მშენებლობანი. 

აშენდა გემთმისადგომი, მოეწყო ადმინისტრაციული შენობები,გაიხსნა 4 თამბაქოს ფაბრიკა, 8 

სასტუმრო, 27 თონე, 21 სასადილო, 49 საბაყალო, 4 საკონდიტრო და 12 ტანსაცმელ ფეხსაცმლის 

მაღაზია.1883 წელს აშენდა როტშილდის ქარხანა. 1881 წელს საფუძველი ჩაეყარაქალაქის ბაღს 

(დღევანდელი მოსწავლეთა პარკი). ნაწილობრივ მოიკირწყლა ქუჩები. გაიზარდა ნავთობის ყუთების 

დამამზადებელ საწარმოთა რიცხვი. 1884 წელს შეიქმნა ნავსადგურის შემდგომი განვითარების პროექტი, 

რომლითაც საფუძველი ჩაეყარა ბაქო-თბილისის სარკინიგზო ხაზის მშენებლობას. ხოლო როდესაც 

ბაქოდან ნავთობის მოზღვავება დაიწყო ბათუმში შეუდგნენ რეზერვუარების მშენებლობას. 80-იანი 

წლების ბოლოსათვის მათი რაოდენობა 97 იყო, აქედან 25 როტშილდის ფირმას ეკუთვნოდა, 25 კი 

ნობელის ფირმას. როგორც ხედავთ ბათუმის ინდუსტრიული განვითარებით მოგებას ნახულობდნენ 

ძირითადად უცხოური კაპიტალისტები და საქართველოში დაფუძნებული სხვადასხვა რჯულის 

მილიონერები.  

ქალაქის გარეგან იერსახეში მომხდარი ცვლილებების გამო სერგეი მესხი წერდა: ”სად ახლანდელი 

ორ-სამ და ოთხ ეტაჟიანი უზარმაზარი ქვითკირის სახლები და სასტუმროები და სად მაშინდელი 

მინგრეულ-მონგრეული ხის ქოხები და უწმინდური ყავა-ხანები, სად ახლანდელი ნამდვილი ევროპული 

მდიდარი მაღაზიები, რომლებშიც, მგონი ჩიტის რძესაც იშოვის კაცი და სად მაშინდელი დუქნები”.  

პორტო-ფრანკოს პირობებში ბათუმი გადაიქცა კოტრაბანდის ცენტრად და ევროპის სახელმწიფოთა 

სავაჭრო საწყობად. აქედან რუსეთის რაიონებში ბაჟის გარეშე იგზავნებოდა რუსული მარკით 

დამშვენებული ყუთები, რომლებშიც სინამდვილეში უცხოური საქონელი იყო ჩატვირთული. ბათუმში, 

პორტო ფრანკოს გამოცხადებასთან დაკავშირებით, რუსეთის მთავრობამ ქალაქის გარშემო შემოიღო 

მკაცრი საბაჟო რეჟიმი, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა ო ლქის მოსახლეობის მდგომარეობა. დაიწყო 

მღელვარება აჭარაში იმერხევსა და ართვინში, მათ წერილითაც მიმართეს ქუთაისის სამხედრო 

გუბერნატორს. რომელშიც აღწერდნენ თავიანთ მძიმე მდგომარეობას და მოითხოვდნენ პორტო-ფრანკოს 

გაუქმებას. 

 

 
 

ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება ბათუმის პორტო-ფრანკოსადმი, ძირითადად, 

უარყოფითი იყო, რაც უმთავრესად განაპირობა მძიმე საბაჟო რეჟიმმა და მასთან დაკავშირებულმა 

მრავალრიცხოვან მოხელეთა უკეთურობამ და ბიუროკრატიზმმა. ბათუმის ამგვარ სტატუსს კოლონიური 

საქართველოსთვის რაიმე არსებითი როლის შესრულება არ შეეძლო, ჩანს ეს ქონდა მხედველობაში როცა 

ილია ჭავჭავაძე ერთ-ერთ საგაზეთო პუბლიკაციაში წერდა ”...რა იყო ეს პორტო-ფრანკო? ვისთვის 

რა?..ვისთვის რა ხეირი იყო? ორიოდ ვაჭრისათვის და თვით ბათუმში მცხოვრებთათვის. სხვას აქედამ არც 
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რგება ჰქონდა, არც მოგება. შეწუხება კი ბევრი იყო ბათუმის გარშემო მცხოვრებთათვის და ბათუმში გზად 

მიმავალ-მომავლისათვის. ქალაქიდან ორ ნაბიჯზედ ფეხის გადადგმა არ შეიძლებოდა ისე, რომ საბაჟოს 

მზვერავთა ხელში არ ჩავარდნილიყო კაცი, ერთი დავიდარაბა რა ატეხოდა, აქეთ-იქეთ არ ეთხოვათ, მანამ 

ნებას მიიღებდა ბათუმიდამ გასვლისას...”ჩვენ რომ ჩვენი საკუთარი ქვეყნის ინტერესებით შევხედოთ ამ 

გაუქმების საქმეს,შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც პორტო-ფრანკოს ყოფნას მოჰქონდა ჩვენთვის სარგებლობა 

და არც მისი არ ყოფნა ზარალს მოგვიტანს”  

პროფესორი აბელ სურგულაძე, როდესაც ეხება პორტო- ფრანკოს რეჟიმს ბათუმში წერს: ”მაინც რა 

არის პორტო-ფრანკოს რეჟიმის არსი? არსებობის 450 წლიანმა პრაქტიკამ აუცილებლად დაადასტურა ის 

ჭეშმარიტება, პორტო-ფრანკო თავის სავაჭრო-სასაწყობო ცენტრს აყენებს პრივილეგირებულ 

მდგომარეობაში და აჩქარებს საქონლის მიზიდვას ნებისმიერი ქვეყნიდან.ეს კი იწვევს ადგილზე 

კაპიტალის უსწრაფეს დაგროვებას, რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს ეკონომიკის ზრდაგანვითარებას... 

ამასთან,პორტო-ფრანკოს ტერიტორიის მოსახლეობა განიცდის რიგ შეზღუდვა-უხერხულობებს საბაჟო 

კონტროლისას, რაც, თავის მხრივ, თან სდევს ათასგვარი წვრილმანი სიმახინჯეები(უხეშობა,გამოძალვა, 

მექრთამეობა და ა.შ.)  

მიუხედავად აღნიშნული ნაკლოვანობებისა, პორტო-ფრანკოს რეჟიმი სასარგებლოა უპირატესად იმ 

ქვეყნებში, რომელთა მეურნეობა მოშლილია ან დაბალ დონეზეა. მათთვის ეს არის ერთადერთი 

საშუალება საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების ახალი გზების შექმნისა, განსაკუთრებით 

გარდამავალ პერიოდში. მსოფლიოში დღეს არსებული 700 თავისუფალი ეკონომიკური ზონიდან 500-ზე 

მეტი აზიის, აფრიკისა და სამხრეთ ამერიკის სუსტად განვითარებულ ქვეყნებშია. 

ბათუმის პორტო-ფრანკომ განსაკუთრებით ხელი შეუწყო მუხაჯირობას. შევიწროებული 

მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი თურქეთში გადაიხვეწა. ბათუმის ხშირი სტუმარი გახდა 

კონსტანტინეპოლის გემი, რომელსაც, ქართველები თურქეთში გადაჰყავდა. 1879 წლის 

კონსტანტინეპოლის ტრაქტატის მიხედვით საზღვრისპირა მოსახლეობას უფლება მიეცა 3 წლის 

განმავლობაში აერჩია საცხოვრებელი ადგილი რუსეთი ან თურქეთი. თურქეთის ხელისუფლებისა და 

რელიგიური მოღვაწეთა აგიტაციის შედეგად დაიწყო ქართველ მუსლიმანების გადასახლება თურქეთში. 

საქართველოდან წასულები თავიდან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე სახლდებოდნენ, 1880 წლიდან 

თურქეთის მთავრობამ ნება დართო მათ თურქეთის მხოლოდ შიდა პროვინციების დასახლებისა. 

ამ ეროვნული ტრაგედიით შეძრწუნებული ილია ჭავჭავაძე წერდა: ” ნუთუ ხალხი ჰტოვებს 

ყველაფერს, რაც კი მისთვის ძვირფასია, მამულს, დედულს, სახლ-კარს... რამ მიიყვანა საქმე აქამდის, ამ 

სასოწარკვეთილებამდე..” მიზეზი კი იყო ახლადშემოეთებულ მხარეში რუს ხელისუფალთა 

მმართველობის ბარბაროსული ფორმები, მათი მიზანი-ამ ხალხის ასიმილაცია.მუჰაჯირობას ხელ 

უწყობდა, აგრეთვე რელიგიური ფანატიზმი. 

 ”მუჰაჯირობა” ქართველი ხალხის ისტორიაში იყო ერთ-ერთი უმძიმესი პერიოდი. არც ერთ 

ბარბაროსს არ მიუყენებია იმდენი ზარალი ისტორიული ზემო ქართლისათვის, რამდენიც მუჰაჯირობამ 

მიაყენა. ძირძველი ქართული მიწა დაიცალა მოსახლეობისაგან. თითქმის დაცარიელდა კოლა, არტაანი, 

შავშეთი, კლარჯეთი, მაჭახელი, ტაო, აჭარა. ბევრი სოფლის სახსენებელი სამუდამოდ წაიშალა. იყო 

სოფლები, სადაც არც ეერთი სული აღარ დარჩენილა (კვირიკე-ქობულეთი, არსენალი-ქედა,ერეგუნა-

მურღულში. 

ზ. ჭიჭინაძის ცნობის მიხედვით, ზედა და ქვედა აჭარას ამ წლებში დაუკარგავს ოთხი ათას კომლზე 

მეტი. ოსმალეთში წასულთა რაოდენობა მილიონამდე ყოფილა. ეს რიცხვი უფრო დიდი იქნებოდა, რომ 

წასასვლელად გამზადებულ მოსახლეობაზე დადებითი ზეგავლენა არ მოეხდინა აქაურ პროგრესულად 

მოაზროვნე სასულიერო პირებსა და ბეგებს.  

ბათუმის ნავსადგურის უფროსი კონტრ-ადმირალი გრევე 1880 წლის 9 ივლისს კავკასიის არმიის 

შტაბის უფროსს გენერალ-ლეიტელნატ პავლოვს მოახსენებდა: ” საჭიროა კარგად იქნეს შესწავლილი 

ხალხის მიერ სამშობლოს დატოვების მიზეზები. სამშობლოს მიტოვება ძნელია ამაზე უნდა 

დავფიქრდეთ. გადასახლებაში მიმავალთ პირდაპირ ვკითხე, თჲ რა არის მთავარი მიზეზი? 

უმრავლესობამ თითქმის სიტყვა-სიტყვით მიპასუხა:’’როდესაც ქალაქი სულთანს ეკუთვნოდა, ჩვენ 

სოფლიდან მოვდიოდით იქ და ვყიდდით კვერცხს, რძეს თაფლს და ყველაფერს, რაც კი გაგვაჩნდა, ხოლო 

ვყიდულობდით ქალაქში რაც კი გვჭირდებოდა და ვბრუნდებოდით სახლში. არავინ ჩვენ არ 

გვეხებოდა.ახლა კი ყველას ისე გვჩხრეკავენ, როგორც ქურდებს და რაც უფრო ყველაზე 

შეურაცმყოფელია, ამოწმებენ ჩვენს ქალებს. ყველაფერი ეს იმდენად აუტანელია, რომ ჩვენ აქაურობას 

უნდა გავეცალოთ.” 

ხელისუფლება იძულებული გახდა ანგარიში გაეწია ბათუმში პორტოფრანკოს გამო შექმნილ მძიმე 

პოლიტიკური, ეკონომიური და სოციალური მდგომარეობისათვის. და ეშუამდგომლა იმპერიის კარის 

წინაშე მისი გაუქმების თაობაზე. კავკასიის სამოქალაქო საქმეთა მთავარმართებელი თავადი დონუკოვ- 
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კორსაკოვი მოახსენებს იმპერატორსა და ფინანსთა მინისტრს: ”...ბათუმის პორტო ფრანკო წარმოადგენს 

მთავარ მუხრუჭს ქალაქის შემდგომი ზრდისათვის...”ეს იდეა როგორც ჩანს მწიფდებოდა იმპერატორის 

კარზეც და ამიტომ დონდუკოვ-კორსაკოვის მოხსენებით ბარათზე იმპერატორმა მიაწერა: ”სრულიად 

ვიზიარებ ამ აზრს”.1886 წლის 23 ივლისს იმპერატორმა ალექსანდრე მესამემ ბრძანებით გააუქმა ბათუმის 

პორტო-ფრანკო.  

ქართველმა საზოგადოებამ სიხარულით მიიღო ეს ცნობა. ილია ჭავჭავაძე სტატიაში ”ბათუმის 

პორტო-ფრანკოს გაუქმება” წერდა: ” რაში ვარგოდა ეს პორტო -ფრანკო იქნება რაშიმე გამოსადეგი იყო 

ვისთვისმე, ხოლო თუ სახეში მივიღებთ იმ გაჭირვებას და შეწუხებას, რაც მის გამო ხალხს ედგა, ვგონებ, 

სიხარულით მივეგებოთ მაგ პორტო-ფრანკოს გაუქმებას, რომელიც მარტო სახელი იყო და არა სახრავი 

ქვეყნისათვის...”  

 როგორ განვითარდა ბათუმი პორტო-ფრანკოს გაუქმების შემდეგ.ე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის 

ბათუმში აშენდა ქიმიური, თუჯის ჩამოსასხმელი.მექანიკური ტყავისა და სხვა ქარხნები.თუ პორტო-

ფრანკოს პერიოდში ბათუმიდან გატანილი იყო 3 მილიონი ფუთი ნავთობი, მისი გაუქმების შემდეგ 1902 

წლისათვის ექსპორტმა 84 მილიონი ფუთი შეადგინა. მარტო 1896 წელს ბათუმიდან საზღვარგარეთ 

გაიტანეს 203256 ფუთი სიმინდი, 22114 ფუთი მათყლი, 8161 ფუთი აბრეშუმის პარკი, 1704 ფუთი 

გამხმარი ხილი და სხვა. თჲ ბათუმის ბიუჯეთი 1886 წელს 45 ათას მანეთს შეადგენდა, 11887 წელს ეს 

თანხა 150 ათას მანეთამდე გაიზარდა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ბათუმში მოქმედებდა 5 ბანკი,რომლის 

წლიურმა ბრუნვამ 1903 წელს 340 მილიონი მანეთი შეადგინა. 1904 წლისათვის ბათუმში აკრედიტებული 

იყო თურქეთის, ინგლისის, საბერძნეთის,იტალიის, იაპონიისა და სპარსეთის საკონსულოები. ბათუმში 

თავისი წარმომადგენელი ყავდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბელგიას, გერმანიას, ნიდერლანდებს, 

ავსტრია-უნგრეთს, ნორვეგიას. როგორც ვხედავთ, ბათუმის ინდუსტრიული ზრდის ტემპი არ 

შენელებულა. 

 ბათუმი რეალურად გადაიქცა მთელი ამიერკავკასიისათვის საგარეო ვაჭრობის უმნიშვნელოვანეს 

ნავსადგურად. 

ბათუმი და მისი ნავსდგური ერთმანეთისაგან განუყოფელი მცნებებია, ბათუმი საქართველოს 

საზღვაო დედაქალაქია და ინტერესი მისი გავლენის სფეროს დასაკავებლად დღესაც აქტუალურია. 
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From Batumi port history (ptonto-franco) 

 
Naira Tabidze 

 
Abstract. The paper gives the describtion of Batumi as a Port Town ( Porto Franco). Batumi Sea Port has 

become one of the best sea port on the Black Sea, because of its geographic location and natural deep water bay 
advantages. The paper includes Ancient philosophers’ (Aristotle, Qsenofonte, Apollon Rodisel) as well as I. 
Chavchavadze’s, I. Gogebashvili’s, Z. Chichinadze’s, G. Kazbegi’s, A. Surguladze’s points of view about Batumi and 
its port perspectives.  
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ბადრი გეჩბაია,  

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო  

უნივერსიტეტის პროფესორი 

ირმა მოლაშხია,  
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასისტენტ პროფესორი 

 
ბენჩმარკინგი - ბიზნესის განვითარების ახალი მიმართულება 

  
 

დღეისათვის ბიზნეს-ორგანიზაციებში (საწარმოებში) მკვეთრად იზრდება მართვის სისტემის 
როლი და მნიშვნელობა, მასზეა დამოკიდებული დროული და ადეკვატური გადაწყვეტილებების 
მიღება და მისი რეალიზაციისათვის ყველა პირობის (რესურსული, ფინანსური, საკადრო, 
საინფორმაციო, იმიჯისმქონის და ა. შ.) შექმნა. საწარმოს კომერციული წარმატების განმსაზღვრელ 

ძირითად ფაქტორს მისი კონკურენტუნარიანობა წარმოადგენს. კონკურენტუნარიანობა, როგორც 

კომპლექსური ცნება, ნიშნავს კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების 

შესაბამისობას საბაზრო პირობებთან, მომხამარებლის მოთხოვნილებებთან და არა მარტო მის 

მოლოდინთან ხარისხიბრივ, ტექნიკურ, ეკონომიკურ და ესთეტიკურ მახასიათებლებთან 

დაკავშირებით, არამედ მის კომერციულ და რეალიზაციის სხვა პირობებთან. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საწარმოს შიდასაფირმო მმართველობითი სისტემის 

მთავარ ამოცანას მისი სოციალურ-ეკონომიკური და ფინანსური ეფექტიანობის ამაღლება 

წარმოადგენს, რაც სავარაუდოდ სპეციფიკური მაჩვენებელების ნაკრების შემუშავებას, საწარმოო-

სამეურნეო საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტებისა და პერსპექტივების გამოაშკარავებას 

ითვალისწინებს. კონკურენტულ გარემოში ეფექტიანობის მაჩვენებლების შედარება ხდება იმავე 

დარგში (რეგიონში, ქვეყანაში) მოქმედი საუკეთესო კომპანიების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან, 

რომლებიც მოწინავე დარგების ბიზნეს - საწარმოო და ორგანიზაციულ - მმართველობით 

ტექნოლოგიებს განასახიერებენ და შეუძლიათ კლიენტების სპეციფიკური მოთხოვნილებები 

დააკმაყოფილონ. საწარმოს უპირატესობათა ყოვლისმომცველი ანალიზი კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების მიზნით ეტალონურ კომპანიებთან მიმართებაში, ურთიერთდაკავშირებული 

მაჩვენებლების ნაკრებს ეფუძნება, რომელიც „ბენჩმარკინგის“ სახელწოდებითაა ცნობილი. 

„ბენჩმარკინგის“ ტექნოლოგია ნებისმიერ საწარმოს საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად 

შეაფასოს თავისი სუსტი და ძლიერი მხარეები ძირითად კონკურენტებთან და მსოფლიო 

პრაქტიკაში არსებულ საუკეთესო მაგალითებთან შედარებით, დაადგინოს თავისი 

პროდუქციისათვის საბაზრო ნიშა, შექმნას აუცილებელი საბაზრო ინსტრუნეტები ფაქტიური და 

პოტენციური კონკურენტების დასადგენად, საწარმოო კოოპერირებისათვის საჭირო ბიზნეს-

პარტნიორების გამოსავლენად. 

ბენჩმარკინგი - სხვისი გამოცდილების შესწავლის მეთოდია აშკარა ლიდერისა და დარგში 

საქმიანობის საუკეთესო შედეგების გამოვლენის მიზნით. ამ მეთოდის სახელწოდება ინგლისური 

სიტყვებიდან მომდინარეობს : „bench’’ (დონე, სიმაღლე) და „ mark” (აღნიშვნა). ამ 

სიტყვათაშეხამებას სხდასხვანაირი განმარტება აქვს : „სიმაღლის აღნიშვნა“, „საყრდნობი 

აღნიშვნა“, „ეტალონური შედარება“. ტერმინი „ბენჩმარკინგი“ (benchmarking) ნიშნავს 

სისტემატიურ საქმიანობას,რომელიც მიმართულია საუკეთესო მაგალითების ძიებაზე, შეფასებასა 

და სწავლებაზე. ბენჩმარკინგის ობიექტები შეიძლება იყოს: პროდუქცია, დანახარჯები, ბიზნეს - 

პროცესები, სტრატეგია და ა.შ. ბენჩმარკინგი - კონკურენტული ანალიზის არამარტო მოწინავე 

ტექნოლოგიაა, არამედ ასევე კონცეფციაა, რომელიც გულისხმობს საწარმოს მუდმივ განვითარებას, 

მის სწრაფვას სრულყოფისაკენ, ასევე თავად სრულყოფის პროცესს. აღიარებულია, რომ 

ბეჩმარკინგის კონცეფცია (უპირატესობათა ანალიზი) იაპონიაში აღმოცენდა 1950-იან წლებში. 

იაპონელმა სპეციალისტებმა, რომლებმაც გულმოდგინედ შეისწავლეს აშშ-სა და დასავლეთ 

ევროპის წამყვანი კომპანიების გამოცდილება, გამოავლინეს მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები და 

შეისწავლეს ანალოგიური საქონლისა და მომსახურების წამოება შედარებით დაბალ ფასად. 

„ბენჩმარკინგის“ ცნება თავად იაპონიაში „ da ntot su” შეპირისპირებადი ცნებაა, რაც ნიშნავს 

ძალისხმევას, მოუსვენრობას, ზრუნვას საკუთარ ფირმაზე, იმაზე, რომ ფირმა უფრო საუკეთესო 

გახდეს (პრინციპი -საუკეთესოდან საუკეთესომდე). 

ბენჩმარკინგის თეორიული საფუძვლები წარმოდგენილია ხარისხის მართვის წამყვანი 

სპეციალისტების - ე.დემინგის (1900-1993); ჯ.ჯურანის (1904-1994) და სხვ. ნაშრომებში. 
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პირველად ბენჩმარკინგის მეთოდი შემუშავებულიქნა 1972 წელს აშშ-ში, კემბრიჯის 

სტრატეგიული დაგეგმვის ინსტიტუტში, კვლევითი კონსალტინგური ორგანიზაციის PIM8-ის 

მიერ ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასების მიზნით, ხოლო ეს მეთოდი პრაქტიკაში პირველად 1979 

წელს, უმძიმესი კრიზისის პირობებში ამერიკულამა კომპანიამ „Rank Xerox“-მა გამოიყენა 

დანახარჯების ანალიზისას და საკუთარი პროდუქციის ხარისხის იაპონურ პროდუქტებთან 

შედარებისას. როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ მარკეტინგის სფეროში, ბენჩმარკინგის 

მეთოდოლოგიის გამოყენება საწარმოებში შემდეგი მიზნებით ხდება: 

• შემოსავლიანობისა და ეფექტიანობის ამაღლების ; 

• ცვლილებათა პროცესიის დაჩქარებისა და მათი მართვის ; 

• მოქნილი მიზნების ჩამოყალიბების ; 

• ინოვაციის სფეროში ჩამორჩენის აღმოფხვრის ; 

• ორგანიზაციის თვითკმაყოფილების დაძლევის ; 

• ორგანიზაციის მსოფლმხედველობის (შემეცნებითი არეალის) გაფართოების ; 

•  მსოფლიო კლასის მიღწევების შეცნობისა და გაზიარების; 

• უფრო დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღების. 

კომპანიათა უმრავლესობისათვის ბენჩმარკინგი სიახლეს არ წარმოადგენს, ვინაიდან ის 

კონკურენტული ანალიზის ჩარჩოებში ხორციელდება, თუმცა ბენჩმარკინგი უფრო დეტალურ, 

ფორმალურ და მოწესრიგებულ ფუნქციას წარმოადგენს, ვიდრე კონკურენტული ანალიზის მეთოდი 

ან მიდგომაა, ფაქტიურად ბენჩმარკინგი-სტრატეგიული დაგეგმვის ალტერნატიული მმეთოდია, 

რომლის ტექნოლოგია ერთიან სისტემაში თავს უყრის სტრატეგიათა შსემუშავებას, კონკურენტების და 

დარგობრივ ანალიზს. ეს ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატების აუცილებელი ფუნქციაა. 

ბენჩმარკინგი დიდი ხანია პოპულარობით სარგებლობს და წარმატებით გამოიყენება პრაქტიკაში 

იაპონელი, ამერიკელი, დასავლეთ-ევროპელი და სკანდინავიელი ბიზნესმენებისა და მეცნიერების 

მიერ. მისი პოპულარობის მიზეზები შეიძლება აიხსნას გლობალური კონკურენციით, ხარისხის 

ლიდერების დაჯილდოებით, საყოველთაო ადაპტაციის აუცილებლობითა და წარმოებისა  

და ბიზნეს-ტექნოლოგიების სფეროში მსოფლიო მიღწევების გამოყენებით. 

საწარმოს შეუძლია პრაქტიკულად განახორციელოს ნებისმიერი სახის საქმიანობის 

„ბენჩმარკინგი“, რომელიც გაზომვას ექვემდებარება (საქონლის წარმოება, ცალკეული ფუნქციები, 

სტრატეგიები, პროცესები და ა.შ.). განასხვავებენ ბენჩმარკინგის შემდეგ სახეებს: კონკურენტული, 

საერთო, შიდა, სტრატეგიული, ოპერატიული, ფუნქციონალური და სხვ. ბენჩმარკინგის პროცესის 

წარმატებას შემდეგი ფაქტორები განსაზღვრავენ: 

• ობიექტური ფაქტორები (მკაცრი) - მოიცავენ: პროექტის მკაფიო ჩარჩოების განსაზღვრას, 

დროის ზუსტად დაგეგმვას, ხარისხობრივი სტანდარტების დაცვას; საბიუჯეტო შეზღუდვების 

გათვალისწინებას. 

• სუბიექტური ფაქტორები (რბილი)-მოიცავენ: სასიამოვნო კლიმატის (ატმოსფეროს) 

შექმნას თანამშრომლობისათვის; შედეგზე (დადებითად განწყობას) ორიენტაციას; ხარისხის 

მნიშვნელობის აღიარებას; დაინტერესებას; შემოქმედებით მიდგომას; მეწარმეობის ეთიკას 

(ბენჩმარკინგი-არასამრეწველო შპიონაჟია). 

ბენჩმარკინგმა შეიძლება სასარგებლო გამოყენება პოვოს საწარმოს საქმიანობის ყველა 

სფეროში: ლოგისტიკაში, მარკეტინგში, პერსონალის მართვაში და ა. შ. 

ბენჩმარკინგის ძირითადი ეტაპებია: 

• ბენჩმარკინგს იწყებენ საკუთარი თავიდან, კომპანიის „შიდა “ გარემოს შესწავლით. 

(შედარებისათვის ირჩევენ პროდუქტს, მომსახურებას ან პროცესს). 

• პირველი ნაბიჯი - არის წარმატების ფაქტორების გამოვლენა. უნდა გავიგოთ თუ რა 

წარმოადგენს მომხმარებლისთვის ყველაზე მნიშველოვანს კომპანიის საქონელში 

(მომსახურებაში). (შეფასების ძირითადი კრიტერიუმების განსაზღვრა). 

• შემდეგ აუცილებელია შეიკრიბოს ნებისმიერი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია იმაზე,თუ 

რას და როგორ აკეთებენ სხვები, რათა მაქსიმალურად მოხდეს იმავე წარმატების ფაქტორების 

რეალიზება. (ინფორმაციის შეკრება). 

• წყარო -კონკურენტები.თუ ისინი გართმევენ ბაზრის წილს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი 

რაღაცას თქვენზე უკეთ აკეთებენ.უპირატესობათა ანალიზის საგანია: მარკები; ასორტიმენტის 

სტრუქტურა; გასაღების მეთოდები; გაყიდვების სტიმულირება;  

წარმოების ორგანიზაცია და ა. შ. ძირითად როლს ამაში მარკეტოლოგები - ანალიტიკოსები 

თამაშობენ. (კომპანიის ან შიდასაფირმო სფეროს შერჩევა შედარების მიზნით ).  
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• შესაძლოა ასევე სასარგებლო იყოს მონაწილეობის მიღება პროფესიონალურ 

ასოციაციებში, რისი წყალობითაც შეიძლება მივიღოთ ინფორმაცია საუკეთესო დარგობრივ 

მიღწევებზე. (მაჩვენებელთა ანალიზი და მიღწეული შედეგების გამოყენების შესაძლებლობების 

განსაზღვრა). 

• ხშირად გაუმჯობესების შესაძლებლობები შეიძლება დავინახოთ, შევისწავლით რა იმ 

პროცესებს,რომელიც არაპროფილურ დარგებში მიმდინარეობს. (კონტროლი პროცესზე და 

ანალიზის განმეორება). 

დღეისათვის საქართველოში ნაკლებადა არის შესწავლილი და გამოყენებული 

მარკეტინგული კვლევის მიმართულება - ბენჩმარკინგი, რაც გარკვეულ მიზეზებთანაა 

დაკავშირებული, მაგალითად, მცირე საწარმოებში ფინანსური რესურსების, დროისა და 

პერსონალის უკმარისობასთან, ერთი და იმავე დარგში ანალოგი საწარმოების შერჩევის 

სირთულეებთან და ა.შ.  

მსოფლიო ბიზნესის პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ კონკურენტული უპირატესობების 

მისაღწევად აუცილებელია შევისწავლოთ, ვიცოდეთ და გამოვიყენოთ ჩვენი კონკურენტების 

გამოცდილება, რომლებმაც უკვე მიაღწიეს წარმატებებს სხვადასხვა სახის საქმიანობაში. დღეს 

მსოფლიოში არსებული უამრავი წარმატებული კომპანია იყენებს ბენჩმარკინგს და მას 

განიხილავენ, როგორც ბიზნესის სრულყოფის ინსტრუმენტსა და კონკურენტული 

უპირატესობების მიღწევის საშუალებას. 

 
 

Benchmarking is a new direction of business development 
 

Badri Gechbaia, Irma Molashkhia 
 

Abstract. Benchmarking – a technology for studying and establishment the best methods of business. It has long 
been used in practice by Japan, American, West-European and Scandinavian businessmen and scientists. 

The work presents the sense, motifs, problems, the basic stages and fields of application of benchmarking. Also 
the cause of current popularity of benchmarking is defined in the work. 

The article indicates that actually benchmarking is an alternative method of strategic planning. Its technology 
provides development of strategies, competitors and field analysis in the common system. Benchmarking is considered 
to be one of the best methods among the famous business methods. Its usage has a positive impact on the results of the 
company. 
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გრიგოლ ზუბიაშვილი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

ლოჯისტიკის როლი და მნიშვნელობა ბიზნესის ფუნქციონირებაში 

 
სატრანსპორტო გადაზიდვების ეფექტიანი სისტემა წარმოადგენს ნებისმიერი წარმატებული 

ეკონომიკის მნიშვნელოვან კომპონენტს. სხვადასხვა მკვლევარებისა და მეცნიერების მიერ წარმოთქმული 

ვარაუდის მიხედვით, მსოფლიოს მასშტაბით საქონლის ტვირთბრუნვის ზრდა მნიშვნელოვნად 

გადააჭარბებს ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხარისხს, რამაც შესაძლოა 

პრობლემები შექმნას ბაზრის კონტრაგენტებს შორის ურთიერთობაში. მსოფლიო მოსახლეობის 

რაოდენობის ზრდის პირობებში, როდესაც აღნიშნულ სფეროში ჯერ კიდევ არსებობს მნიშვნელოვანი 

სირთულეები, დამატებითი დატვირთვა სისტემის მუშაობას საგრძნობლად შეაფერხებს. 

თანამედროვე ლოჯისტიკის წინაშე არსებული ძირითადი გამოწვევებია: 

1) ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა ლოჯისტიკურ პროცესებზე, 

2) ლოჯისტიკის მენეჯმენტის ახალი ტრენდები. 

ლოჯისტიკის კვლევის სფეროს წარმოადგენს ნედლეულის და მასალების, დაუმთავრებელი 

წარმოების და მზა პროდუქციის ეფექტიანი გადაადგილება მიმწოდებლისგან მომხმარებლისაკენ. 

ლოჯისტიკა მოიცავს სხვადასხვა სახის საქმიანობებს, როგორებიცაა შენახვა, ტრანსპორტირება, 

დაფასოება, ორგანიზება, დისტრიბუციის პროცესი და ინფორმაციული ქსელის მართვა. კაპიტალისტური 

ეკონომიკის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ლოჯისტიკას გააჩნდა სხვადასხვა მნიშვნელობა და 

მრავალფეროვან მეთოდები. ყველაზე უფრო ადრინდელი ლოჯისტიკის ტექნოლოგიებში მოიაზრებოდა 

მხოლოდ საქონლის ტრანსპორტირება. მოგვიანებით ლოჯისტიკურმა კომპანიებმაც შექმნეს თავიანთი 

საწყობები, სადაც ხდებოდა კლიენტის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვა და საბოლოო 

მომხმარებლამდე ტრანსპორტირება. 

ბიზნესის გლობალიზაციამ წარმოშვა ახალი ტიპის გლობალური მიწოდების სისტემების 

წარმოშობის აუცილებლობა, რომლებიც უფრო კომპლექსური, მრავალეტაპიანი და, რათქმაუნდა, 

ძვირადღირებულია. ლოჯისტიკის ასეთმა ტრანსფორმაციამ გაზარდა მოთხოვნა ლოჯისტიკურ-

აუტსორსინგულ კომპანიებზე, რომლებსაც შეუძლიათ მომსახურების სრული სპექტრი შესთავაზონ 

მომხმარებელს, მათ შორის - ტრანსპორტირებაც. ლოჯისტიკის განვითარებამ ბიძგი მისცა ასევე 

თანამედროვე და ეფექტიანი ტრანსპორტირების ინფრასტრუქტურის შექმნას, რომელიც ხელს უწყობს 

ოპერატიული დანახარჯების შემცირებას ძირითად სავაჭრო მარშრუტებზე.  

„Jusi-in-Time“ მენეჯერულ სისტემაში ძირითადად მოთხოვნა არის სწრაფ და საიმედო სახის 

ტრანსპორტზე. ამიტომაც მწარმოებელები ხშირ შემთხვევაში შემთხვევაში ირჩევენ მხოლოდ 

საჰაერო და სწრაფ მიწისზედა გადაზიდვებს. განსაკუთრებით არასასურველია გადატვირთული 

ტრანსპორტის გამოყენება, რომლის ოპერატიულობა დაბალია და გამოიყენება ძირითადად დიდი ოდენობით 

ტვირთის გადაზიდვის მიზნით. ამასთან, მნიშვნელოვანი არის თვით გადაზიდვის პროცესის ტრანსპარე-

ნტულობის უზრუნველყოფა მობილური კომუნიკაციის, e-კომერციის და სხვა ტექნოლოგიების მეშვეობით. 

თუ ადრე ლოჯისტიკის აუტსორსინგში მოიაზრებოდა მხოლოდ ტრანსპორტირება, მას დაემატა ისეთი 

სერვისები, როგორიცაა მთლიანი ლოჯისტიკური პროცესის დაგეგმვა და კონტროლი. დღეისათვის 

ტრანსპორტირების ფირმები დილემის წინაშე დგანან: განავრცონ თავიანთი ფუნქციები და იქცნენ 

სრულყოფილ ლოჯისტიკურ კომპანიებად, თუ დარჩნენ ერთ-ერთ შუალედურ რგოლად მწარმოებელსა და 

ლოჯისტიკურ კომპანიას შორის. ტრანსპორტირების ფირმებთან კონკურენციის თავიდან აცილების მიზნით, 

დღეს ლოჯისტიკური კომპანიები ხშირ შემთხვევაში ყიდულობენ ტრანსპორტირების კომპანებს და მათ 

აბარებენ ტრანსპორტირების ფუნქციას, ხოლო თვითონ მთლიანი მიწოდების ჯაჭვის მართვაზე და მისი 

ეფეტიანობის ზრდაზე ამახვილებენ ყურადღებას.  

ასევე სასურველია კოოპერაციის გაღრმავება და ალიანსების შექმნა მწარმოებლებსა და 

ლოჯისტიკურ ფირმებს შორის. ლოჯისტიკური კომპანიები გაღრმავებული თანამშრომლობის შედეგად 

უფრო ეფექტურად შეძლებენ თავიანთი ფუნქციების შესრულებას, ხოლო მწარმოებლები ხელში 

ჩაიგდებენ მსყიდველობით ძალაუფლებას და შეძლებენ ფასწარმოქმნის პროცესის მართვას. 

ლოჯისტიკური კომპანიების თანამშრომლობა შეიძლება განიხილებოდეს ასევე სხვა ლოჯისტიკურ 

კომპანიებთან შედარების კონტექსტშიც. მხოლოდ ასეთი შეთანწყობილი და ნდობაზე აგებული ალიანსის 

მეშვეობითაა შესაძლებელი გლობალური კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება. 

ამჟამად ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს ლოჯისტიკაში და 

სავარაუდოდ ეს როლი სულ უფრო გაიზრდება. საინფორმაციო ტექნოლოგიურ სისტემებზე ფასების შემცი-
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რების პარალელურად, საწარმოო ხარჯების შესამცირებლად და მომსახურების დონის გაზრდის მიზნით, 

მწარმოებლების მხრიდან სულ უფრო იზრდება დაინტერესება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართ. 

საინფორმაციო სისტემების გამართულობა და მდგრადობა განაპირობებს ნდობას თვით 

გადაზიდვის პროცესის მიმართ, რაც მოლაპარაკებისათვის საჭირო დროს მინიმუმამდე ამცირებს. გარდა 

ამისა, გაზრდილი საერთაშორისო ტვირთბრუნვა ინფორმაციული ნაკადების ეფექტურად მართვას და 

დაინტერესებულ მხარეებთან დროულ კომუნიკაციას საჭიროებს. როდესაც შეკვეთა ხდება 

ელექტრონულად და გადაზიდვის დოკუმენტები ელექტრონულად არის წარმოდგენილი, სულ უფრო 

მცირდება დოკუმენტებში ციფრებით მანიპულირების შესაძლებლობა. თანამედროვე ელექტრონული 

კომერციის სისტემის სულ უფრო აქტიური ინტეგრირება გამოიწვევს გადაზიდვების მასშტაბების 

შემცირებას და სამაგიეროდ მათი სიხშირის ზრდას, სადაც მთავარი მიზანი ტვირთის დროულად და 

უსაფრთხოდ მიწოდება იქნება. 

თანამედროვე საინფორმაციო სისტემებს დროისა და ფულადი სახსრების მხრივ მუდმივად 

შეზღუდულ ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი დახმარების გაწევა შეუძლიათ ლოჯისტიკური პროცესების 

ყველა სტადიაზე. ლოჯისტიკური საინფორმაციო სისტემები მოიცავს მონაცემთა ელექტრონული გაცვლის, 

ტრანსპორტისა და კონტეინერების ავტომატური იდენტიფიკაციისა და მართვის, ნავიგაციის მდგენელებს, 

გარდა ამისა ისინი იყენებენ მობილური კომუნიკაციის ტექნოლოგიებს, მონაცემთა ბაზების მართვისა და 

მონაცემების უსაფრთხოების დაცვის გლობალურ კიბერსისტემებს. თუ ინფორმაციის სანდოობის ხარისხი 

მაღალია და მისი მოპოვება საჭირო დროს და საჭირო ადგილას არის შესაძლებელი, ცალკეული კონტროლის 

ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა და, შესაბამისად, ხარჯებიც მცირდება. 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად შეიქმნა მენეჯმენტის ახალი 

კონცეფციები, რომლებიც ბიზნესს კომპიუტერული ტექნოლოგიების ბიზნეს საქმიანობაში 

ინტეგრირების მეშვეობით ხარჯების შემცირების ახალ და ინოვაციურ გზებს სთავაზობენ. „Just-in-Time“ 

წარმოებისა და დისტრიბუციის თეორია ეფუძნება ინფორმაციული ნაკადების უწყვეტობას და 

საიმედობას. ამ თეორიის მიხედვით, დამატებითი ხარჯების თავიდან ასაცილებლად სასურველია 

საწყობში მინიმალური ოდენობის მარაგების ფლობა, ანუ შენახვის ხარჯების მინიმიზაციის მეშვეობით 

სრული დანახარჯების შემცირება. თუ შესაბამისი მენეჯერებისათვის ინფორმაციის დროულად და 

სწორად მიწოდება არ ხდება, მათ მიერ შეიძლება არასწორი გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული, რაც 

საწარმოო პროცესის შეფერხებას და შედეგად მომხმარებელთა ნდობის დაკარგვას გამოიწვევს. 

განსაკუთრებით გაძნელდება ლოჯისტიკური პროცესების მართვა იმ შემთხვევაში, თუ ლოჯისტიკური 

პროცესების მართვა გარე კონტრაქტორს ევალება. 

გლობალიზაციამ ტრანსპორტირების საკითხი მნიშვნელოვნების გაზრდა გამოიწვია როგორც 

ლოკალურ, ისე რეგიონულ, ნაციონალურ და საერთაშორისო დონეზე. ბიზნესისა და მომხმარებლების 

ინტერესების მაქსიმალური დაცვის მიზნით ლოჯისტიკის სფეროში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო და 

კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაზრდა. დღეს, ისე როგორც არასდროს, ვაჭრობამ გლობალური 

ფორმები შეიძინა და გაჩნდა საერთაშორისო, კომპლექსური და მრავალეტაპიანი გადაზიდვების 

საჭიროება. ყოველივე ამის ფონზე გლობალურმა მწარმოებლებმა ან თვითონ უნდა შექმნან მძლავრი 

ლოჯისტიკური დეპარტამენტები, ან ამ საკითხში ფუნქციების შესრულება უნდა დააკისრონ 

სპეციალიზებულ და პროფესიონალურ ლოჯისტიკურ კომპანიებს. ამდენად, იცვლება მწარმოებლების, 

გადამზიდავებისა და ბიზნესის დამგეგმავი სუბიექტების როლი და ფუნქციები, რაც განპირობებულია 

თანამედროვე ეკონომიკების დინამიურობითა და ეკონომიკური ინტეგრაციული პროცესების 

გლობალური ხასიათით. 

 
 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF LOGISTICS IN THE OPERATION OF THE BUSINESS 
 

GRIGOL ZUBIASHVILI 
 

The article concerns the impact that logistics has on the financial performance of private enterprise, being a 
connecting link businesses and consumers. At the beginning of this article introduced the concept of logistics and 
appreciated its role in the functioning of the business. Also discussed several current issues related to logistics. Next we 
consider the role of information technology in improving the logistics processes and enhancing their stability. At the 
end of the article describes the main trends that are typical of modern logistics. 
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უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების შუქ-ჩრდილები 

 
ყველასათვის ცნობილია, რომ მომავალი მხოლოდ იმ ქვეყანას აქვს, რომელსაც ეკონომიკური ზრდა 

შეუძლია. ასეთი საფრთხის წინაშე დგანან განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნები. მათ 

შორისაა საქართველოც.  

საქართველო ღარიბი ქვეყანაა. ამ მიზეზით მას ქვეყნის სათანადო დონეზე ეკონომიკური 

ზრდისთვის საკუთარი რესურსები, მხედველობაში გვაქვს ინვესტიციები, არ გააჩნია. ღარიბ ქვეყანაში, 

არც მოსახლეობას აქვს დანაზოგები და არც იურიდიულ პირებს.  

ასეთ სიტუაციაში ”მაშველი რგოლი” უცხოეთია, ანუ უცხოური ინვესტიციები. არაერთმა ქვეყანამ 

უშველა თავს მისი მეშვეობით. მისით გაძლიერდნენ და აყვავდნენ ე. წ. ”აზიის ვეფხვები” (სინგაპური, 

ტაილანდი, ჰონკონგი, სამხრეთ კორეა) და რამდენი სხვაც. მაგრამ უცხოური ინვესტიცია ყველა ქვეყანაში 

არ შედის, იგი ზომაზე მეტად ფრთხილია, ეშინია დანაკარგის. ამიტომ მისი მეპატრონე აკვირდება 

ქვეყნების სტაბილურობას და ბიზნეს-გარემოს მიმზიდველობას. ის ირჩევს საინვესტიციო სფეროსაც. 

ვერაფერს ვიტყვით, ინვესტიცია მისია. ქართული ანდაზა კი გვეუბნება: ”მუსიკას ის უკვეთავს, ვინც 

იხდის”. 

1991 წლიდან, ე. ი. დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საქართველომ, ფართოდ გაუღო კარი 

უცხოელ ინვესტორებს. თავდაპირველად, ქვეყანაში გამეფებული ქაოსის და შიდაომების გამო, მათი 

მხრიდან თავშეკავება იყო. შემდეგ ქვეყნის თანდათანობითი დალაგების კვალდაკვალ, იწყო 

ინვესტიციების შემოსვლამ და 2008 წლის აგვისტომდე, ანუ რუსეთ-საქართველოს ომამდე, მას ზრდის 

ტენდენციაც კი ქონდა. მაგალითად, 2006 წელს შემოვიდა 1190,4 მლნ აშშ დოლარი ანუ 2,6-ჯერ მეტი, ვიდრე 

2005 წელს, ხოლო 2007 წელს - 2014,8 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 1,7-ჯერ მეტი, ვიდრე 2006 წელს 

[www.GeoStat]. 2008 წელს შემოვიდა მხოლოდ 1564 მლნ აშშ დოლარი, 2009 წელს კიდევ უფრო ნაკლები - 

658,4 მლნ და ა. შ. (ცხრილი 1). 
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ცხრილი 1 

უცხოური ინვესტიციები საქართველოში (მლნ აშშ დოლარი) 

 

დინამიკა (%-ად)  უცხოური ინვესტიციები 

მლნ აშშ დოლარი წინა წელთან 2008 წელთან 

2005 449,8 - - 

2006 1190,4 263,1 - 

2007 2014,8 175,2 - 

2008 1564 77,6 - 

2009 658,4 42,1 42,1 

2010 814,5 123,7 52,0 

2011 1117,2 137,2 71,4 

2012 911,6 81,7 58,2 

2013 914,4 100,3 58,3 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, განხილულ პერიოდში საქართველოში პრიდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ყველაზე დიდი შემოდინება დაფიქსირდა 2007 წელს, როდესაც შემოვიდა 2014,8 მლნ აშშ 

დოლარი, ხოლო ყველაზე მცირე 2009 წელს - 658,4 მლნ აშშ დოლარი. არც ამ ბოლო წლებშია უკეთესი 

მდგომარეობა. 2014-2015 წლების გასულ პერიოდში დოლარებში გამოხატულმა უცხოურმა 

ინევსტიციებმა იმ დოზით იკლო, რომ ეს კატასტროფულად დაეტყო ლარის კურსს დოლართან 

მიმართებაში. ამან გააძვირა საქონელი და ისედაც ღარიბი მოსახლეობა კიდევ უფრო მძიმე 

მდგომარეობაში ჩააყენა. ამას დაემატა უცხოეთში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების 

სამშობლოში ფულადი გზავნილების შემცირებაც, რაც დასაქმების სირთულეებმა და იქ არსებულმა 

ფინანსურმა კრიზისმა გამოიწვია. 

ასე რომ, ამჟამად საქართველოს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით დიდი 

კრიზისი უდგას. მთავრობამ, კერძოდ, ეკონომიკის სამინისტრომ მიმდინარე წელს შეიმუშავა ღონისძიებათა 

სისტემა (მაგალითად, შეღავათიან ფასებში სახელმწიფო საკუთრების ობიექტების პრივატიზება და სხვა), 

რომლის გატარების შემდეგ საქართველოში საჭირო რაოდენობის ინვესტიციების შემოდინების იმედი 

ჩნდება. მაგრამ დადებითთან ერთად ამ საკითხს აქვს მეორე მხარეც. უცხოური ინვესტიციების მიმღები 

ქვეყნისთვის, მოცემულ შემთხვევაში, საქართველოსთვის ეს მხარე არასახარბიელოა, მიუღებელია. მისი 

შინაარსი იმაშია, რომ უცხოელი ინვესტორი იმ სფეროში კი არ ახორციელებს ინვესტირებას, რომელიც 

საქართველოს განვითარებას ან იმპორტჩანაცვლებას სჭირდება, არამედ იგი თვითონ ირჩევს ობიექტებს 

და ეს ობიექტები ძირითადად უძრავი ქონებაა (შენობა-ნაგებობა, მიწა), სტრატეგიული დანიშნულების 

ობიექტებია (ელექტროსადგურები, წიაღისეულის საბადოები), საფინანსო სექტორი (ბანკების დაფუძნება) 

და ა. შ. ასეთ დროს, თუ ჩვენ ეს ქონება სულ გავყიდეთ, ანდა 99-წლიანი იჯარის ხელშეკრულებებით 

გადავეცით იგი მათ, ისე როგორც თავის დროზე გადავეცით ნავთობ-გაზმომპოვებელი რაიონები და 

მთელ ამ პერიოდში მათ სტაბილურად მოგების გადასახადის 10%-იანი განაკვეთი დავუფიქსირეთ, 

გაყიდვის შემდეგ, ანუ როცა დამთავრდება პროცესი - ”იყიდება საქართველო ნაწილ-ნაწილ, მთლიანად...” 

და როცა ამის ფასად ”ბევრი” ფულიც შემოვა და კიდევაც დაიხარჯება, მაშინ რა დარჩება საქართველოს? 

საქართველოს დარჩება პირწმინდად გაყიდული მიწები, სტრატეგიული ობიექტები და სხვა 

მნიშვნელოვნად ფასეული უძრავ-მოძრავი ქონება და ისიც კი საუთოო იქნება, როგორც დღეს უკვე არის, 

დაასაქმებენ თუ არა მათზე ქართველებს. 

ასე რომ, უცხოურ ინვესტიციებს შუქიც აქვს და ჩრდილიც. დღეს ჩვენ მხოლოდ მის შუქს ვხედავთ, 

ჩრდილს მომავალში დავინახავთ, როცა ყველაფერს გავყიდით მაშინ. მაგრამ სამწუხაროდ, გვიანი იქნება, 

დაკარგულს აღარაფერი ეშველება. ამიტომ უკვე ახლავე, უკვე დღეიდანვე სხვის იმედზე კი არ უნდა 

ვიყოთ და ტოტალურ უცხოურ ინვესტირების პოლიტიკას ვახორციელებდეთ, არამედ შინაურებშიც 

მოვძებნოთ პოტენციალური ინვესტორები და მათ შევთავაზოთ უფრო მეტი შეღავათებიც კი, რასაც 

უცხოელებს ვპირდებით. კი, იმდენი შესაძლებლობები ”ახალ ქართველებს” არ ექნებათ, რამდენიც 

უცხოელ ინვესტორებს აქვთ, მაგრამ ვაკეთებთ რამეს მათ აღმოსაჩენად და საქართველოში მათი ფულის 

დასაბანდებლად? 

ყველა ეკონომისტი ერთად აღიარებს, რომ უცხოური ინვესტიციის შემოდინება კარგია. იგივე 

აზრის ვართ ჩვენც, მაგრამ ჯერ ერთი, ამ შემოდინების დოზა არ უდნა შეგვეშალოს, და, მეორე მათი 

ინვესტიცია იქ კი არ უნდა ჩაიდოს, სადაც მათ უნდათ, არამედ იქ, სადაც ჩვენ გვინდა. ჩვენ საექსპორტო 

პოტენციალის გაზრდა და იმპორტჩანაცვლების პრობლემა გვაწუხებს. პირველი მოხმარების საქონლის 80-
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90% უცხოეთიდან შემოდის. სასურსათო პროდუქციის ბაზარი 85%-ით უცხოური ნაწარმით არის 

გაჯერებული [გაბაიძე გ., 2014, გვ. 73]. თანაც, არასაიმედო, გენმოდიფიცირებული და 

ფალსიფიცირებული ნაწარმით. ასეთ დროს საქართველოს შეუძლია უცხოეთს თვითონ შესთავაზოს 

ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, მაღალი გემური თვისებების ბოსტნეული, ხილი, 

მათი გადამუშავების პროდუქტები. პრობლემა მხოლოდ იმაშია, რომ უცხოელები ჩვენ სოფლის 

მეურნეობაში ინვესტიციებს არ ახორციელებენ (შედარებისთვის: 2013 წელს საქართველოს სოფლის 

მეურნეობაში დაბანდდა 31,9 მლნ დოლარი უცხოური ინვესტიცია, საფინანსო სექტორში კი 169,9 მლნ 

დოლარი). მართალია უცხოელებს ამ დარგში არსებული ბუნებრივი რისკები (გვალვა, სეტყვა და სხვ.) 

აშინებთ, მაგრამ ალბათ საფიქრალია მეორე გარემოებაც, კერძოდ ის, რომ ჩვენი ქვეყანა (ისე როგორც 

ყველა სხვა გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა) მათი პროდუქციის გამსაღებელი ბაზარია და, რაღა 

თქმა უნდა, ისინი ”იმ ტოტს არ მოჭრიან, რომელზეც ზიან”. 

ასეთივე მდგომარეობა იყო 1998-2006 წლებში პოლონეთში, ჩეხეთში და უნგრეთში. მაგრამ ამჟამად 

ჩეხეთში ქვეყნის ექსპორტის თითქმის 70%-ს უზრუნველყოფენ ის საწარმოები, რომლებიც შექმნილია 

უცხოური კაპიტალით [შენგელია ნ., 2014, გვ. 94]. იგივე ითქმის უნგრეთზე. უნგრეთში 2006 წლის 

მდგომარეობით დარეგისტრირებული იყო 30 ათასამდე უცხოური ერთობლივი კომპანია, რომლებიც 

ნაწილობრივ ან მთლიანად მუშაობდნენ ექსპორტზე და უშვებდნენ ქვეყნის საექსპორტო პროდუქციის 
3

2
-

ზე მეტს [გვარუციძე ა., გვაჯაია ლ., 2008, გვ. 156]. თუ ეს მოახერხეს ამ ქვეყნებმა, რატომ ვერ ვაკეთებთ 

ამას ჩვენ, რატომ არ ვიზიარებთ მათ გამოცდილებას? 

დასავლეთ ევროპის ყოფილმა დემოკრატიულმა ქვეყნებმა სოციალისტური ბანაკის დაშლის 

შემდეგ, ჯერ თავიანთი ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია შეიმუშავეს, 

რომელშიც ჩაიდო მათი უზენაესი მიზანი - ეროვნული პოლიტიკურ-ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და 

შემდეგ მას, ამ საკრალურ მიზანს მოარგეს ყველა სხვა პოლიტიკა, მათ შორის საინვესტიციოც. ამ 

ქვეყნებმა ზოგან შეზღუდვები და ბარიერები დაუწესეს უცხოელებს, ზოგან პირიქით - დიდი შეღავათები. 

უცხოელებმაც იქ დააბანდეს თავისი თავისუფალი კაპიტალი, სადაც დიდი შეღავათები ჰქონდათ. ასე 

მიიღეს ამ ქვეყნებმა ის ეფექტი, რაც დღეს აქვთ. ჩვენ ქვეყნის ხანგრძლივვადიანი სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია დღესაც არა გვაქვს შემუშავებული და ფაქტიურად ”უკომპასო 

გემივით” მივცურავთ საბაზრო ეკონომიკის აბობოქრებულ ზღვაში. ჩვენ უცხოელებს თავიდანვე 

მხოლოდ შეღავათები შევთავაზეთ, ყოველგვარი ბარიერების გარეშე (2014 წელს შემოვიღეთ ბარიერები 

მიწების ყიდვაზე, მაგრამ 2015 წელს ისიც გავაუქმეთ) და რაღა თქმა უნდა, მათაც, არა მაღალრისკიანი 

სოფლის მეურნეობა, არამედ უძრავი ქონების არჩევანი გააკეთეს. ეს ის ქონებაა, რომელიც ისტორიულად 

მუდმივად ძვირდება და რისკი ფაქტიურად ნულის ტოლია). 2014 წელს უცხოელებმა საქართველოს უძრავ 

ქონებაში 112,846 მლნ აშშ დოლარი დააბანდეს, აგრარულ მეურნეობაში კი მხოლოდ 14,6 მლნ [შენგელია ნ., 

2014, გვ. 96]. 

თუ ვითარება არ შეიცვალა და თუ არ ვისწავლეთ ჩეხეთ-უნგრეთ-პოლონეთის დარად ინვესტი-

ციების მართვა, საქართველოში მივიღებთ უცხოელების მიერ დაკაბალებულ ეკონომიკას. ადრეც და 

დღესაც არაერთი ქართველი ეკონომისტი (ნ. ჭითანავა, ე. ბარათაშვილი, მ. კაკულია, ნ. შენგელია და სხვები), 

გამოთქვამენ აზრს, იმის შესახებ, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა დაადგინოს საკუთარ 

(ადგილობრივი) და უცხოურ ინვესტიციებს შორის ოპტიმალური თანაფარდობა. ჩვენ მთლიანად 

ვიზიარებთ მათ მოსაზრებას და სასურველად მიგვაჩნია ამ თანაფარდობის განსაზღვრისას საქართველოს 

მთავრობამ ეკონომიკის განვითარების საყრდენად საკუთარი ინვესტიციები აირჩიოს, უცხოური კი 

მხოლოდ დეფიციტის შევსების წყაროდ განიხილოს. 

ქართველ ხალხს უკეთესი ცხოვრება უნდა, მაგრამ არა უცხოელების მხრიდან ბატონობის ფასად. ეს 

კი ნამდვილად მოხდება (აფრიკის ქვეყნების დარად) თუ ყველაფერი ეროვნული წინ არ წამოვწიეთ და 

ყოველივე დანარჩენი მას არ დავუქვემდებარეთ. 

და ბოლოს ერთი, საკუთარი ინვესტიციების გასაზრდელად საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ ძნელად 

განსახორციელებელი წინადადება: საქართველოს მოსახლეობა რომ ხედავდეს, რომ ჩვენი ქვეყნის 

მთავრობა ისეთივე გაჭირვებით ცხოვრობს, როგორც თვითონ, მაშინ მთავრობის ერთი დაძახილიც 

საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ თითოეულ დასაქმებულს ერთი თვის ხელფასი, როგორც 

ქველმოქმედება, შეეწირა ქვეყნის საინვესტიციო ფონდისთვის, რათა ამ ფულით ნაწილობრივ მაინც 

შველოდა ქვეყანას, კრიზისიდან გამოსულიყო ქვეყანა. 1724000 დასაქმებულზე 773 ლარი საშუალო 

ხელფასის ანგარიშით ეს თანხა - 1332652000 ლარი, ანუ 579,4 მლნ აშშ დოლარი - არ არის ცოტა, მაგრამ 

სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყნის მთავრობას ამ მოწოდების მორალური უფლება არა აქვს. 
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THE REFLECTIONS OF FOREIGN AND DIRECT INVESTMENT 
  

Zaira Gudushauri, Elisabed Baliashvili 
 
Abstract. In the article “The Reflections of foreign and direct investment” is discussed the positive and negative sides 
of foreign and direct investments for recipient country. It is mentioned in the article that investing foreign investments 
encourages widespread economical prosperity of the country, but before starting this process, it should be work out the 
strategy of social-economical development with its national priorities and any other politics, like investment’s. Poland, 
Czech and Hungary did the same and increased too much. 
You can see the negative side of the fact in the article, that foreigners invest their investments not for the proper fields 
of Georgia, for example, for agriculture, but for estate property, for financial sector and etc. 
The author of the article raises the question that government should consider the local investments as a fundament of 
economics and fill its deficiency with foreign investments. 
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РАСЧЁТ ШАРНИРНО СВЯЗАННЫХ ПЛИТ НА СЖИМАЕМОМ ОСНОВАНИИ 

Во многих случаях по своему удельному весу дорожные покрытия из бетонных и железобетонных плит 
занимают одно из главных мест среди других видов покрытий. По сравнению с другими видами покрытий они 
отличаются прочностью, устойчивостью и долговечностью. Поэтому при их расчёте важное значение имеет 
правильный выбор расчётной схемы и метода расчёта. Дорожные плиты покрытий в большинстве случаев 
рассчитываются как конструкции на упругом основании. По предложенной нами методике расчёта дорожные 
плиты рассматриваются как плиты шарнирно связанные друг с другом в местах их соединения, лежащие на 
линейно-деформируемом основании. Уравнения для нахождения неизвестных сил Yn возникающих в шарнирах 
имеют следующий вид: 

Ω11Y0+ Ω12Y1+ Ω13Y2 = η02Φ1
(12) - Φ1

(01) 

-Ω21Y1- Ω22Y2- Ω23Y3= η13Φ2
(23) - Φ2

(12) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

(-1)n+1 (Ωn1Yn+1+ Ωn2Yn + Ωn3Yn+1)= 

= η(n-1)(n+1)Φn
n(n+1) – Φn

(n-1)n 

 

После нахождения неизвестных Yn каждая плита рассчитывается, как отдельная с приложенными на 
неё нагрузками [1-3]. 
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В качестве примера рассмотрим дорожные плиты размерами 3,00×1,10×0,16 м. Нагрузка от автомобиля 
на каждое колесо Р=37,5кН. Расстояние между колёсами - 2 м. Интенсивность на каждую плиту от их 
собственного веса: 

( ) 22 5,335,0
1,100,3

2,216,010,100,3
MkHMcTq =⋅=

⋅
⋅⋅⋅=  

 

 Рис.1 

Расчётные схемы плит с возможным расположением колёс. 

Для данного случая уравнения (1) упрощаются и имеют вид: 

 Ω12Y1== η02Φ1
(12) - Φ1

(01) (2) 

От сюда:
( ) ( )

12

01
1

12
02

1 Ω
−= φφη

Y   (3) 

Показатель гибкости плиты α : 

Определим 500
16,0

3

20000000

40000
14,31212

33

≈⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛⋅⋅=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛==
h

L

E

E
a oπ  

Определим ( ) ( )232102131112 ωωηωω +++=Ω  (4) 

Для α=500 из таблицы [1] : 

53,57037,31216,2581311 =+=+ωω  

53,57037,31216,2582321 =+=+ωω  
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Определяем 1
19,71
19,71

00,31,1
00,31,1

2

1

22

11
02 =⋅

⋅
⋅=⋅=

ρ
ρη

Lb

Lb
  

При α=500 из таблицы ρ1= ρ2=71,19 

Подставляем найденные значения в формулу (4): 

43,114153,57053,57012 =+=Ω  

Неизвестные Φ1
(01) и Φ1

(12) определяем по формулам:  

( )
( )
( )

( )

nn

n
n

n
n

n Lb

pφφ =  (5) 

( )
( )
( )

( )

11

1
11

++

+
++ =

nn

n
n

n
n

n Lb

pφφ  (6) 

Из таблиц [1] для α=500, β1=0 и β2=0,7 где 
x

xi
xi L

l=β    

- значения отвлечённых абсцисс места приложения нагрузок, находим: 

( ) 216,54101
1 −=φ           

И        

( ) 571,113 201
1 =φ  

( ) 522,570112
1 =φ           

И      

( ) 212,2 212
1 −=φ    

из формул (5) и (6) находим: 

( ) ( )
( )

( )
( )

MHk
Lb

P

Lb

P
5,67

31,1
5,73

216,54
11

1
201

1
11

1
101

1
01

1
21 ==

⋅
⋅−=+= φφφ   

( ) ( )
( )

( )
( )

MHk
Lb

P

Lb

P
8,645

31,1

5,73
212,2

31,1

5,73
522,570

22

2
212

1
22

2
112

1
12

1
21 ==

⋅
⋅−

⋅
⋅=+= φφφ  

Из формулы (3) имеем: 

MkHY 5
46,1141

5,678,6451
1 =−⋅=  

Для 2) схемы загружения: (рис.1) 

102 =η              46,114112 =Ω  

При α=500 β1=0,2 и β2=0,8 по таблице [1] 

( ) 969,24101
1 −=φ           

И        
( ) 465,260 201

1 =φ  

Вычисляем: 

( ) MkH2675
1,1

5,37
465,260

31,1

5,37
969,2401

1 +
⋅

−=φ  



 140

При α=500 β1=0,2 и β2=0,8 по таблице [1]  

 
Рис.2. 

Значения “M” даны в кН.м, “Q” – кН, “P”- Мпа 
Эпюры “M”, “Q” и “P” для 1) схемы загружения. 
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Рис.3. 
Значения “M” даны в кН.м, “Q” – кН, “P”- Мпа 
Эпюры “M”, “Q” и “P” для 2) схемы загружения. 

( ) 465,260112
1 =φ           

И      
( ) 969,24 212

1 −=φ    

Поэтому 
( ) ( ) MkH01

1
12

1 φφ =  

И по формуле (3) Y1=0 
Приложив найденные значения Y к плитам каждая из них рассматривается и рассчитывается 

самостоятельно, как отдельная балка лежащая на линейно-деформируемом основании. Построенные эпюры 
изгибающих моментов поперечных сил и реактивных давлений грунта (рис.2, рис.3) позволяют наглядно 
оценить действительную работу дорожных плит и рационально подобрать их размеры. 
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THE ANALYSIS OF PAVEMENT SLABS LYING OF THE LINEAR DEFORMED BASE 

TENGIZ KIKAVA  

Abstract. The method for the analysis of pavement slabs which are considered as hinged communicated each 
with other construction lying on the linear deformed base is proposed. The formulas for the calculation of the unknown 
powers appearing in the hings are given. 

Given is the concrete example of the calculation. Constructed are the diagrams of bending moments, horizontal 
forces and reaction pressures of the ground which clearly represent a real work of pavement slabs. 
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INNOVATION STRATEGIC MANAGEMENT 
 

Biomedical Innovation Strategic Management This is an exciting time for bioengineering. Advances in the 
understanding of basic biological and cellular mechanisms are accelerating, and are being translated into practical 
applications that directly affect the public well-being—and that in some cases may lead to fundamental changes in our 
way of life. At the same time, academic programs in bioengineering are developing rapidly to supply engineering 
talents, and the bioengineering industry is starting to show its potential through the introduction of health-care products 
that have high value to the public. Even governmental funding agencies are awakening to the increasing prominence of 
bioengineering. These concerted developments bode well for the employment and career prospects of bioengineers.  
Advances in health care and improved population health are driven by scientific and technological progress, and 
mediated by BME. Health in turn drives employment, innovation, sustainable development, and growth. The 
improvements in living conditions and life expectancy enjoyed in the developed world result from achievements in 
medicine and engineering during the past 150 years. 

Despite assertions of the potential of science, technology, and innovation to improve the fate of the global poor, 
the literature on innovation contains little reference to the poor and to mechanisms for poverty reduction.  

Biomedical Engineering is currently considered amongst the most reputable fields within the global arena, and 
will probably be the primer for any future breakthroughs in Medicine and Biology.  

According to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) between 2010 and 2020, the number of biomedical engineers 
is projected to rise by about 72%. The popularity of biomedical engineering—an area of life sciences that combines 
engineering techniques with biology to develop medical devices—can be seen around the world. Australia, for example, has 
become home to a thriving biomedical industry, with companies such as Cochlear (developer of the cochlear implant), 
Resmed (which makes devices to treat sleep apnea), and Ventracor (developer of artificial hearts), all in Sydney. 

The luxury of debating universal access to health care has not yet hit most developing countries, as there is a glaring 
absence of the technology and infrastructure required to provide their entire populations with improved health.Consistency of 
the paper is based on the Triple Helix model, to bring innovation, creativity and business strategies to meet. Research 
methodology concludes using of Triple Helix model and SWOT Analysis with the aim of explaining the importance of 
collaboration between government, companies and university: three propellers of economic growth. 

Biomedical Engineering has evolved since the late 1950s and is now advancing in leading academic institutions 
worldwide. It finds itself at the intersection of the emerging disciplines of humanitarian engineering and global health, through 
its role in developing sustainable technological solutions to improve health and addressing health disparities. It provides a 
framework within which to educate future leaders to design and implement health technologies that are appropriate and useful 
in their social context, particularly because of its multidisciplinary and design-oriented nature. Debates about the nature of 
development form the background to the emergence of humanitarian engineering, which is also referred to as “engineering for 
development”. This new discipline represents a transition in engineering education in two directions. First, engineers are being 
educated to address issues of human development and to regard engineering as a service to humanity. Second, they are being 
prepared to work in a global context to ensure global competitiveness, cultural inclusivity and sustainable design. 

Probably the reader is cautioned about the use of the terms bioengineering and biomedical engineering. There 
exist some discrepancies concerning these two terms. Some authorities use the term bioengineering as a “broad 
umbrella” that encompasses biological engineering, biomedical engineering, medical engineering (commonly referred 
to as clinical engineering), as well as biochemical engineering. Others define bioengineering as “a basic-research-
oriented activity that is closely related to biotechnology and genetic engineering”, whilst biomedical engineering is 
considered, by these authorities, to be the “broad umbrella” term that encompasses the above areas, among others. 
Bioengineering is a broad field because most people involved in biological endeavors function as engineers from time 
to time, regardless of their formal educational training, as opportunities to pursue practical applications appear. 
Scientists observe nature with the goal of developing a deeper understanding of biological laws by testing hypotheses. 
A scientist may function as an engineer, with the goal of using the established laws of nature as design rules to 
synthesize, build, invent, and create. Science and engineering are complementary, but quite different, activities.  
The working definition of Bioengineering according to the National Institutes of Health (NIH, Bethesda, MD, USA) is: 
“Bioengineering integrates physical, chemical, or mathematical sciences and engineering principles for the study of 
biology, medicine, behavior, or health. It advances fundamental concepts, creates knowledge for the molecular to the 
organ systems levels, and develops innovative biologics, materials, processes, implants, devices, and informatics 
approaches for the prevention, diagnosis, and treatment of disease, for patient rehabilitation, and for improving health.” 
Bioengineering/Biomedical Engineering is currently considered amongst the most reputable fields within the global 
arena, and will probably be the primer for any future breakthroughs in Medicine and Biology. The bioengineering 
industry is growing. Recruiters from industry claim that the one characteristic that distinguishes bioengineers from other 
engineering professionals is their keen interest in the end product. 
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The Federal Bureau of Labor Statistics recently released its forecast of employment projections for 2010-2020, where 
Bioengineering has the highest projected 10 year increase in workers of 72%. Triple Helix model and SWOT Analysis New 
Biotechnology products and services based on new research and development provide economic growth opportunities that do 
not depend on exploiting natural resources. Therefore, its potential for growth is unlimited – there is, in essence, no limit to 
new ideas. Biotechnology is the ultimate knowledge-driven industry: its key success factors are an active research community 
combined with a highly skilled, educated workforce. Below shown SWOT analysis for summarizing 

STRENGTH WEAKNESSES 

Rapid growth in information technology Expensive 
Skilled Labor Time and Money  
Good R&D base and Quality Human Resource Lack of intellectual property management 

Cross-border merger and acquisition Lack of professional management structure 
Cooperation with industry, SMEs and spin-off – 
innovation and entrepreneurship 

No current marketing plan 

Large diversity, complementary skills and unique 
experimental infrastructures 

Low critical mass in some areas 

Integrated manufacturing and International connections No investors interest 

High potential researchers, including high quality 
graduate education 

Lack of Supporting Technology/Infrastructure 

Largest English speaking country and young workforce Lack of Medical Device Management Systems 
Unique and multi-purpose  
Partner with Foreign Institutions and Companies  

OPPORTUNITIES THREATS 

Increasing relevance of multidisciplinary research 
portfolio 

Continuous reduction of R&D budget, together with 
increasing international competition to hire talented 
researchers 

Agility and empowerment of young research team Emerging geography of innovation, with increasing 
concentration of technology-based industry in central and 
north of EU 

Increasing relevance of Lithuanian engineers and 
scientists 

Increasing brain drain 

Lower costs of research and availability of talent Reduced budget, potential rescission, low success rate  
The convergence of technologies  
Establish and build multi-scale modeling as a new 
frontier of science, engineering, computing, and 
mathematics 

 

Triple Helix model used for the systematic promotion of learning in the region. The basic subsystems supporting 
creating of innovations: Subsystem of knowledge (supporting infrastructure – public and private research institutions, 
universities, centers for technology transfer, specialized education institutions). Success of regions depends on ability to 
become the central point of national and transnational flows of information, communications, investments and 
production. The knowledge-based economy consists from the open innovation, education, knowledge management, 
creativity. The major percentage of knowledge economy is covered by 21% of healthcare and 21% of education. 
 

Fig.1 Poznan model of knowledge transfer 
 

 
University-industry-government relations provide institutional dynamics among three spheres. Three competing 
selection environments with different functions:  
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1. Wealth generation (industry);  
2. Organized knowledge production (university); 
3. Normative control and legislation (governance). 
It’s necessary to refine products as technological, as its innovational way. Innovation of technologies, novelty of 

productions, partnership with foreign institutions and companies, new approaches for education is the good 
precondition for decreasing unemployment rate, poverty level and social-economic growth of the Siauliai region. It’s 
important to develop science, and with new investments, or according science and modern technologies improve the 
resource productivity. What by its way, will help as fulfil internal market, so increasing of export and in final case, 
economic growth. 
 

Fig.2. Triple Helix model: Three clusters involved in Biomedical engineering effort. 

 
In order to confront the numerous factors that have led to the current lack of medical devices and innovative capacity in 
BME, a truly systemic approach must be taken. The cornerstone of this approach needs to be increasing local capacity 
for BME, both in terms of education and practice of the discipline. Greater endogenous BME has the potential to 
narrow the medical device chasm while simultaneously building the capacity of local people. Solving the medical 
device dilemma will result in much improved public health and greater global equity. 
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IRMA DIKHAMINJIA, MARIKA MIMINOSHVILI 

Abstract Advances in health care and improved population health are driven by scientific and technological progress, 
and mediated by Biomedical Engineering. Health in turn drives employment, innovation, sustainable development, and 
growth. BME is currently considered amongst the most reputable fields within the global arena. Innovation of technologies, 
novelty of productions, partnership with foreign institutions and companies, new approaches for education is the good 
precondition for decreasing unemployment rate, poverty level and social-economic growth. It’s important to develop science, 
and with new investments, or according science and modern technologies improve the resource productivity. What by its way, 
will help as fulfil internal market, so increasing of export and in final case, economic growth.  
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ლუარა გვაჯაია,  

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს  

ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ინოვაციური პროექტების რეალიზაციის მართვა 

ინოვაციური პროექტი წარმოადგენს ღონისძიებათა რთულ სისტემას, რომლის ამოცანაა 

კონკრეტული მიზნების მიღწევა მეცნიერებისა და ტექნიკის პრიორიტეტულ მიმართულებებში.  

იდეებს, ჩანაფიქრებს და ტექნიკურ გადაწყვეტებს, აგრეთვე მათი სარეალიზაციო პროექტებს 

გააჩნიათ სხვადასხვა დონის სამეცნიერო-ტექნიკური მნიშვნელობა, კერძოდ: 1- სამოდერნიზაციო, 

როდესაც პროდუქციის კონსტრუქცია ან საბაზო ტექნოლოგია კარდინალურად არ იცვლება, 2- 

ნოვატორული, როდესაც კონსტრუქცია არსებითად განსხვავდება ადრინდელისაგან, 3 - წინმსწრები, 

როდესაც კონსტრუქცია ეფუძნება წინმსწრებ ტექნიკურ გადაწყვეტებს, 4 - პიონერული, როდესაც საქმე 

გვაქვს ადრე არარსებულ მასალებთან, კონსტრუქციებთან და ტექნოლოგიებთან, რომლებიც ასრულებენ 

სრულიად ახალ, გაუმჯობესებულ ფუნქციებს. პროექტის მნიშვნელობის დონეს განსაზღვრავს სირთულე, 

რეალიზაციის ხანგრძლივობა, შემსრულებელთა შემადგენლობა, ინოვაციური პროცესის მიმდინარეობის 

ხასიათი, რაც გავლენას ახდენს საპროექტო მმართველობის შენახვაზე.  

ინოვაციური პროექტის სასიცოცხლო ციკლი შედგება წინასაინვესტიციო და საინვესტიციო 

ფაზებისაგან. ჩვენ განვიხილავთ საინვესტიციო ფაზას, რომელიც მოიცავს პროექტის რეალიზაციის, მისი 

საბოლოოდ დასრულების სამუშაოებს, ზოგადად პროექტის რეალიზაციის მართვის საკითხებს. 

ინოვაციური პროექტების რეალიზაციის მართვის ფუნქციების შესასრულებლად გამოიყენება 

მართვის სხვადასხვა ორგანიზაციული ფორმები, როგორიცაა, ხაზობრივ-პროგრამული, საკოორდინაციო, 

მატრიცული და საპროექტო. 

მართვის ხაზობრივ-პროგრამული ფორმა ითვალისწინებს პროექტის ყველა შემსრულებლის ერთი 

მართვის ორგანოზე დაქვემდაბარებას (კომიტეტი, საბჭო, სამმართველო); საკოორდინაციო მართვის არსი 

მდგომარეობს იმაში, რომ ხელმძღვანელობის მაღალი ორგანოები კონტროლისა და სამუშაოთა 

კოორდინაციის ცალკეულ ფუნქციებს გადასცემენ პროექტის აქტიურ შემსრულებლებს; მატრიცული 

ფორმით მართვის დროს მოვალეობებისა და ფუნქციების გადანაწილება ხდება მართვის მთელ სისტემაში 

და საკოორდინაციო მართვა გარდაიქმნება მატრიცულ ფორმად; საპროექტო მართვა კი გულისხმობს 

შრომითი , ფინანსური, მატერიალური და ენერგეტიკული რესურსების მართვის ერთობლიობას; 

კონკრეტული ინოვაციური დავალების შესასრულებლად საპროექტო სტრუქტურაში იქმნება 

სპეციალური მუშა-ჯგუფი, რომელიც სამუშაოების დამთავრების შემდეგ უქმდება. 

ინოვაციური პროექტების რეალიზაცია წარმოებს ეტაპობრივად.პირველ ეტაპზე ხდება 

პრიორიტეტული მიმართულებების და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი წინადადებების ფორმირება, 

რომელიც მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს: 1 - მიზნის მისაღწევად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

კრიტერიუმების ჩამონათვალის შექმნა; 2 - პრიორიტეტული მიმართულებების სარეალიზაციო 

თითოეული პროექტის მიხედვით არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით თითოეული მაჩვენებლის 

გაუმჯობესების დონის შეფასება; შეფასებები წარმოებს გაანგარიშებათა საფუძველზე ან ექსპერტულად; 

ტექნოლოგიები, რომელთა შეფასებაა „საშუალოზე დაბალი“გამოირიცხება შემდგომი განხილვიდან. 

მაღალი შეფასების მქონე პარამეტრების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს პრაქტიკული პრობლემების 

გადაწყვეტის პროცესში. 

მეორე ეტაპზე ხდება ფინანსების განაწილება პროექტებს შორის პროგრამის შიგნით. ამ 

მიმართებით გადაწყვეტილებების მიღების ძირითადი საფუძველია სქემა „დანახარჯები-ეფექტიანობა“. 

პირველ რიგში ფულადი სახსრები გამოიყოფა პროექტისათვის მაქსიმალური ეფექტიანობით. ამასთანავე 

ხდება ყველა პროექტის რანჟირება პრიორიტეტულობის ხარისხისა და ეფექტიანობის დონის 

შესაბამისად; შემდგომ ეტაპზე გადადის განსაკუთრებით პრიორიტეტული ტექნოლოგიები (პროექტები). 

მესამე ეტაპზე მიმდინარეობს პრიორიტეტული მიმართულებებისა და კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიების წინასწარი შერჩევა; მისი ძირითადი დანიშნულებაა: 1- წინასწარი 

შეფასებების გაკეთება, გამოყოფა იმ ძირითადი მიმართულებებისა, რომლებიც შეძლებენ მთავარი 

წვლილის შეტანას საკვანძო პრობლემების გადაწყვეტაში; 2 - პროექტების ჩამონათვალის დეტალიზაცია 

მიმართულებების მიხედვით; 3 - საკვანძო პრობლემების გადაწყვეტაში ტექნოლოგიის წვლილის 

შეფასება; 4 - პროექტების კონკურსისათვის მოთხოვნების ფორმულირება, კონკურსის დებულების 

შემუშავება; 5 - პროექტების კონკურსების ჩატარება; 6 - ექსპერტიზის სამუშაო მეთოდიკის შემუშავება, 

საექსპერტო ჯგუფის ორგანიზება, ექსპერტიზის ჩატარება; 6 - პროექტების შეფასება გაანგარიშებათა და 

ექსპერტიზის საფუძველზე. 
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წინასწარი შერჩევის ეტაპზე ფორმირდება სამი კლასის პროექტები (ტექნოლოგიები): 

განსაკუთრებით პრიორიტეტული (კრიტიკულად მნიშვნელოვანი), პრიორიტეტული და უარყოფილი. 

პირველი ორი კლასის პროექტები ექვემდებარებიან დამუშავებას პროცედურების მომდევნო ეტაპებზე. 

თითოეული კლასის შიგნით პროექტების რიგითობა (რანჟირება) დგინდება ეკონომიკური ეფექტიანობის 

კრიტერიუმით - „დანახარჯი - შედეგი“. იგი წარმოადგენს ფინანსების განაწილების ნებისმიერი 

მექანიზმის აუცილებელ პროცედურას. ეს აიხსნება იმით, რომ თავისი სიმარტივის მიუხედავად ამ წესის 

(პროექტების რანჟირება ორი მაჩვენებლის ფარდობით - „შედეგი/დანახარჯი“ და საჭირო სახსრების 

გამოყოფა პირველ რიგში მაქსიმალური რანგის პროექტებისათვის) პრაქტიკული გამოყენება 

უზრუნველყოფს პროექტების ისეთი პორტფელების შერჩევას, რომელიც იძლევა მაქსიმალურად 

შესაძლებელ ეფექტიანობას სახსრების შეზღუდული მოცულობების პირობებში და მინიმალური 

დანახარჯებით შედეგებისა და ეფექტიანობის საჭირო დონის მიღწევას. 

აღნიშნული წესი გვაძლევს რესურსების განაწილების მექანიზმის თაობაზე საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას. თუ კი შეირჩევა ერთი არსებითად მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, 

მაგალითად ისეთი პროექტებისათვის, რომელიც გათვლილია უახლოეს პერიოდში ბაზარზე 

გასვლისათვის, ასეთი კრიტერიუმი იქნება მომგებიანობა, ეკონომიკური ეფექტიანობა. იმ შემთხვევაში 

როდესაც არსებობს რამდენიმე არსებითი კრიტერიუმი, თითოეულის შეფასება უნდა მოხდეს 

დანახარჯისა და შედეგის შედარებით და ამ გზით შეფასდეს თითოეული მაჩვენებლის მნიშვნელობა 

პროექტის განხორციელებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიების შერჩევის ეტაპზე ხარისხობრივი მახასიათებლების 

ექსპერტული შეფასებისათვის აუცილებელი საწყისი მონაცემები მოცემულია ისეთ დოკუმენტებში, 

როგორიცაა პროექტის წინასწარი ბიზნეს-გეგმა ბაზარზე ორიენტირებული ტექნოლოგიების 

დამამთავრებელი დამუშავებებისათვის და ტექნოლოგიების მოკლე დახასიათება სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე ორიენტირებული დამუშავებებისათვის. წინასწარი ბიზნეს-გეგმა შეიცავს 

მონაცემებს, რომლებიც საკმარისია უცხოელი ინვესტორისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად. ბიზნეს-

გეგმა ინვესტორს აძლევს პროექტის კომპლექსური შეფასების საშუალებას: პირველ რიგში იგი უნდა 

დარწმუნდეს იმაში, რომ შეთავაზებული საქონელი იქნება კონკურენტუნარიანი მასზე საკმარისი 

გადახდისუნარიანი მოთხოვნით, რომ არსებობს საწარმოო და რესურსული შესაძლებლობები და რომ 

პროექტის რეალიზაცია შესაძლებელია მისთვის მისაღებ ვადებში. ყოველივე აქედან გამომდინარე 

პროექტის ინვესტირება სარგებლიანი იქნება ინვესტორისათვის. 

ბიზნეს-გეგმა მუშავდება და კორექტირდება სამ ეტაპად: პირველ ეტაპზე წარმოდგენილია 

წინასწარი ვარიანტი პროექტების შეფასებისა და შემდგომი გადამუშავებისათვის შესარჩევად. 

პროექტების შემსრულებლებისა და ექსპერტების მიერ მზადდება მოკლე ბიზნეს-გეგმა, რომლის 

ძირითადი დანიშნულებაა წინადადებათა წინასწარი შეფასება და პროექტების შერჩევა შემდგომი 

დამუშავებისათვის ინვესტირების მიზნით.. მეორე ეტაპზე შერჩეული პროექტებიდან მუშავდება 

საბოლოო ვარიანტი; მესამე ეტაპზე შესაძლოა მოხდეს ბიზნეს-გეგმის ნაწილობრივი კორექტირება. 

სრული ბიზნეს-გეგმა მუშავდება კონსულტანტების ჩართვით ინვესტირებისათვის წინასწარ 

შერჩეული პროექტებისათვის. მისი დანიშნულებაა ინვესტორისათვის საბოლოო დასაბუთების მიწოდება 

ინვესტიციაზე და პროექტის რეალიზაციისათვის სამოქმედო სამუშაო გეგმის ფორმირება. სრული და 

მოკლე ბიზნეს-გეგმების შედგენილობა ერთნაირია, მაგრამ განსხვავებულია დეტალიზაციის ხარისხით, 

დამუშავების სიღრმითა და სიზუსტით. 

ქვემოთ წარმოგიდგენთ მოკლე ბიზნეს-გეგმის ნიმუშს სათანადო განყოფილებებით. 

1. პროდუქციის (მომსახურების) დახასიათება:  

• საქონლის (მომსახურების) მოკლე აღწერილობა, სახელწოდება, სამომხმარებლო თვისებები; 

• დანიშნულება და გამოყენების სფერო, მათ შორის მოდიფიკაციის შესაძლო სპექტრი, რაც 

აფართოებს გამოყენების წრეს, ალტერნატიულ სფეროს; 

• ძირითადი განსაკუთრებულობები, რაც განაპირობებს, კომერციულ წარმატებებს. მოკლედ უნდა 

იქნეს წარმოდგენილი ძლიერი მხარეები და უპირატესობები, კონიუნქტურული და სხვა ფაქტორები. 

ნათლად უნდა იყოს ნაჩვენები ის, რაც შემოთავაზებულ საქონელს ხდის ახალს; 

• ტექნიკური მახასიათებლები ანალოგებთან შედარებით; 

აუცილებელია ჩამოთვლილი იქნეს ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები, განსხვავება 

ფუნქციონალურად უფრო ახლოს მდგომი საქონლისაგან; 

• საქონლის დაცულობა (პატენტი, ლიცენზია, პუბლიკაციები) 

• ნაწარმის სტრუქტურა, ძირითადი პრობლემები. ნაწარმის ტექნიკური აღწერილობა ახალი 

ტექნიკური გადაწყვეტების ჩვენებით. საკვანძო პრობლემების გამოყოფა აუცილებელია საქონლის 

ტექნიკური რეალიზებადობის, სიახლის და ეფექტიანობის საკვანძო პრობლემების გამოყოფა. 
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სასურველია, გაირკვეს თუ რა პრობლემები არ არის ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი შემმუშავებლის მიერ, 

რამდენად სერიოზულია ეს პრობლემები, რა დროში იქნება შესაძლებელი მათი გადაწყვეტა; 

• ტექნიკური განუსაზღვრელობის ფაქტორები და მათი შემცირების გზები. აუცილებელია 

მიღებული იქნეს მონაცემები, რომელიც საშუალებას იძლევა გაირკვეს შემმუშავებლის დაჯერებულობის 

ხარისხი, განსაკუთრებით ტექნიკურ მაჩვენებლებში. 

2. რისკის შეფასება 

• ბაზრის მოცულობა (პოტენციური გადახდისუნარიანი მოთხოვნა): მიახლოებით ხასიათდება 

პოტენციური მყიდველები (ტიპი, ტერიტორია, ქვეყანა), ფასდება მოთხოვნის მოცულობა ნატურალურ 

და ღირებულებით მაჩვენებლებში; 

• კონკურენცია (კონკურენტი ორგანიზაციებისა და საქონლის დასახელება და მოკლე 

დახასიათება). სასურველია კონკურირებადი საქონლის სუსტი და ძლიერი მხარეების შედარებითი 

ანალიზი, ასევე ინფორმაცია კონკურენტების საბაზრო წილის შესახებ; 

• სავარაუდო საბაზრო ფასი: ნაჩვენები უნდა იყოს პროგნოზირებადი ფასები როგორც შიდა, ისე 

საგარეო ბაზრებზე; 

• გაყიდვების მოცულობა და სავარაუდო ბაზრის წილი; 

• კომერციული რისკის ფაქტორები და ძირითადი მარკეტინგული ღონისძიებები. პროექტის 

ავტორების მოსაზრებები მარკეტინგული ღონისძიებების გატარების მიმართულებით; 

3. წარმოების გეგმა (შესაძლებლობები) 

• გეგმის შემუშავების მდგომარეობა, წარმოების საკვანძო პრობლემები, რა პრობლემები შეიძლება 

წარმოიშვას მასიურ (სერიულ) წარმოებაზე გადასვლისას. რა არის უკვე გაკეთებული წარმოების 

ორგანიზაციის კუთხით, როგორია წარმოების არსებული შესაძლებლობები (ფართი, რესურსები და ა.შ.); 

• ძირითადი ეტაპები და საცდელი პარტიის გამოშვების, მასიური წარმოების დაწყების სავარაუდო 

ვადები; 

• რესურსებით უზრუნველყოფის მდგომარეობა (დანადგარები, კადრები, მასალები). ვიწრო 

ადგილების აღმოფხვრის შესაძლებლობა; 

• წარმოების გაფართოების შესაძლებლობები (მოცულობები დინამიკაში). საწარმოო ბაზის 

არსებობა და დახასიათება, მისი რეკონსტრუქციის, ახალი საწარმოო ფართების შექმნის აუცილებლობა. 

ასეთი ღონისძიებების გატარებით წარმოების მოცულობების გაზრდის შესაძლებლობა; 

4. პროექტის რეალიზაციის ორგანიზაცია. 

• პროექტის რეალიზაციის გათვალისწინებული ფორმა (იქმნება ახალი ფირმა, თუ არსებულ 

ფირმაში ხდება ინოვაციური პროექტის რეალიზაცია); 

• შემსრულებელთა კოოპერაცია. შესაძლო კავშირების ანალიზი. აუცილებელია გაანალიზდეს 

პროექტის შემმუშავებელი კოლექტივის შემადგენლობა და კვალიფიკაცია; შემსრულებელთა რაოდენობა, 

ადრინდელი ერთობლივი მუშაობის შედეგები; 

• პროექტის სარეალიზაციოდ გასატარებელი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, მათი ფორმულირება, 

შესრულების თანამიმდევრობა და ვადები; 

• პროექტის განხორციელების დაწყება. 

 პროექტის სარეალიზაციოდ პირველი რიგის ნაბიჯების ფორმულირება. აუცილებელია გაირკვეს, 

რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას პროექტის შემმუშავებელმა დამოუკიდებლად, ფინანსირების 

გახსნამდე: შესაძლებელია თუ არა მოცემულ მომენტში სამუშაოს დაწყება, არსებობს თუ არა სხვა 

წყაროები სამუშაოს დაფინანსებისათვის; 

5. ფინანსური ანალიზი. 

• საქონლის თვითღირებულება სტრუქტურის ჩვენებით; 

• საერთო დანახარჯები და მათი სტრუქტურა; 

• ფინანსური ნაკადები: შემოსავლები, გასავლები; 

• პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური მაჩვენებლები (რენტაბელობა, მოგების ნორმა, ინვესტიციის 

გამოსყიდვის ვადა) 

• ფინანსირების საჭირო მოცულობა. ფინანსების ნაკადების გაანალიზება. 

6. მონაცემები პროექტის შემმუშავებლებზე. 

• მონაცემები პროექტის პასუხისმგებელი შემსრულებლის შესახებ (ოფიციალური მისამართი, 

საკონტაქტო ნომრები) 

• მონაცემები პროექტის ხელმძღვანელობის შესახებ. 

პროექტზე მუშაობის დროს შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მრავალ გარეშე და შიგა 

მადესტაბილიზებელ ფაქტორს, რაც ქმნის საანგარიშო პარამეტრების შეცვლის აუცილებლობას. ამიტომ 

აუცილებელია პროექტის რეალიზაციის მიმდინარეობაზე დაწესდეს მუდმივი კონტროლი სამი 
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ასპექტით: დადგენილი ვადების დაცვა, ბიუჯეტის დაცვა და შესრულების ხარისხის მოთხოვნილ 

მახასიათებლებთან შესაბამისობა. ვადების კონტროლი ყველაზე მნიშვნელოვანია, იგი წარმოადგენს 

წარმატების გასაღებს ზემოთაღნიშნული სამი მაჩვენებლისა: ვადები, ღირებულება, ხარისხი. როდესაც 

სამუშაოები განსაზღვრულ ვადებში არ სრულდება, ადგილი ექნება სახსრების გადახარჯვებს და 

პრობლემებს მუშაობის ხარისხში. ამიტომ პროექტებზე მუშაობის მართვისას მთავარი აქცენტი უნდა 

გაკეთდეს სამუშაოთა კალენდარულ დაგეგმვაზე და გრაფიკების დაცვაზე. 

პროექტზე სახსრების ხარჯვის კონტროლი მდგომარეობს ფაქტიური დანახარჯების ბიუჯეტთან 

მუდმივად შედარებაში. იმ შემთხვევაში როდესაც ფაქტიური დანახარჯები არ შეესაბამება ბიუჯეტის 

მაჩვენებლებს, აუცილებელია განსხვავების მიზეზების დადგენა და არსებული გადახრის დაფარვის 

წყაროს გამოძებნა. 

პროექტის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სამუშაოთა 

შესრულების ხარისხი, პროექტის მაღალხარისხოვნად შესრულება ნიშნავს დამკვეთის მოლოდინების 

გამართლებას რაც ყველა პროექტის მიზანს შეადგენს. 

ვადების, დანახარჯების და ხარისხის კონტროლი მოითხოვს პროექტის ხელმძღვანელისაგან 

პროექტის სამუშაოთა მიმდინარეობის დეტალურ და ზუსტ ცოდნას, რაც მან უნდა მიიღოს პროექტის 

სამუშაოთა მიმდინარეობაზე მიღებული საანგარიშო ინფორმაციებით, თათბირებით. 

პროექტის დამთავრების ძირითად ეტაპად ითვლება პროექტის ჩაბარება დამკვეთისათვის და 

კონტრაქტის დახურვა. ხდება პროექტის საესპლოატაციო გამოცდა, პროექტის მოთხოვნების შესრულების 

შემთხვევაში კომისიის მიერ ფორმდება მზა ობიექტის მიღების აქტი, რითაც პროექტი დამთავრებულად 

ითვლება. 
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Management of Realization of Innovative Projects 
 

Luara Gvajaia 
 
Abstract. The article considers the basic forms and techniques of management of realization of innovative projects. 
Investment stage of lifecycle of project is analyzed. This stage includes activities for project realization and finalization, 
as well as general problems of project realization. Diverse organizational forms of management of innovative projects 
are considered, such as linear-programmatic, coordination, matrix and lay-out forms. Criterions of estimation of step by 
step realization of projects are considered. It's noted that for estimating each criterion, comparison of "expenses and 
results" is essential, because on the basis of such comparison decisions are made about the realization of project. At the 
stage of selection of critically important technologies, expert estimation of qualitative properties requires initial data. 
This data can be found in documentation, such as preliminary (short) business plan and brief description of 
technologies. Purpose of complete business plan is to ensure businessmen in need of investments and develop working 
plan for project realization. The article includes sample of short business plan with corresponding chapters.  
The article considers necessity of carrying out commitments and constant control of expenses and quality of works. It 
also considers the process of delivery of project to customer at the final stage of project realization.  
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სატრანსპორტო კომპანიის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტი 
 

ამჟამად ნებისმიერი კომპანიის ბიზნესის განვითარების საერთო ტენდენციაა წარმოების 

პრიორიტეტიდან კლიენტის მოთხოვნილებების პრიორიტეტზე გადასვლა. პირველი მათგანი მიზნად 

ისახავდა დანახარჯების შემცირებას, მეორის მთავარ მიზნად კი პროდუქტის ხარისხობრივი 

მახასიათებლების ამაღლება და ბაზარზე წარმატების მოპოვებისთვის ძალის–ხმევის გაძლიერება 

გვევლინება. ბიზნესის პრიორიტეტების შეცვლას კომპანიის მენეჯმენტი მხარს უნდა უჭერდეს მისი 

ბიზნეს-პროცესების ორგანიზების დონეზე. 

იმ კომპანიებისათვის, რომელბიც აქცენტს ტექნოლოგიურად რთულ პროდუქტებზე აკეთებენ, 

მთავარი დაბრკოლებაა ორგანიზაციული სტრუქტურა და კლიენტების მოთხოვ–ნილბებზე სწრაფი 

რეაგირების უუნარობა. ამ ნაკლის დასაძლევად თანამედროვე კომპანიების იყენებენ ე.წ. პროდუქტულ 

მიდგომას, რომელსაც დასავლეთში IPPD-ის (Integrated Product abd Process Development) სახელით 

იცნობენ.[1] პროდუქტული მიდგომის ძირითადი თავისე–ბურებებია: 

• კომპანიის ბიზნეს-პროცესრების სტრუქტურის შესაბამისობა პროდუქტის სასიცოცხლო 

ციკლთან; 

• სრული პროდუქტული ციკლის რეალიზება ერთიანი პროგრამის ფაარგლებში; 

• პროდუქტების ჯგუფის გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა საჭირო სპეციალისტის 

კონცენტრაციას ერთ გუნდში, რესურსების რაციონალურად განაწი–ლებასა და კონტროლს, 

თანამშრომელთა მოტივაციასა და ორიენტირებას შედეგზე. 

ამგვარად, პროდუქტულ ორგანიზებად გადასვლით ხდება კომპანიის ბიზნეს–პროცესების 

რეორგანიზება პროდუქების სასიცოცხლო ციკლის შესაბამისად. გარდა ამისა, იცვლება კომპანიის 

თანამდებობორივ პირთა პასუხისმგებლობის სტრუქტურაც: ჩნდება პროდუქტებთან დაკავშირებული 

მუშაკები, რომელთა მოვალეობაა ამ პროდუქტების გაუმჯობესება-სრულ–ყოფა; სწრაფი ტექნოლოგიური 

ცვლილებების განხორციელება; კომპანიის ოპერინატაციისა და კორდინაციის საკითხების მოგვარება 

პროდუქტის მთელ სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. 

პროდუქტული მიდგომის სწორად გამოყენების შემთხვევაში, როგორც მისი ავტორები ამტკიცებენ, 

მცირდება ახალი პროდუქტების დამუშავებისა და ბაზარზე მათი გატანის ვადები, პროდუქტების 

წარმოების ხარჯები, მთელი რიგი რისკები; უმჯობესდება პროცესებისა და თვით პროდუქტების 

ხარისხი. თვალში საცემია იმ უპირატესობათა დამთხვევაც, რომლებსაც აღწევენ პროდუქტულ და 

საპროექტო მიდგომების გამოყენებით [2, 123]. 

სატრანსპორტო კომპანიის პროდუქტად უნდა განვიხილოთ მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთის 

გადაზიდვისათვის ორგანიზებული მომსახურება, რომელსაც ზუსტად განსაზ–ღვრული სამომხმარებლო 

თვისებები და მისი გაწევის კონკრეტული პირობები აქვს. კომპანიის პროდუქტული სტრუქტურა 

საკმაოდ რთული შეიძლება იყოს. გარე ელემენტისთვის განკუთვნილი ბიზნეს პროდუქტების გარდა 

მასში შესაძლო ვხვდებოდეთ შიდა გამოყე–ნებისათვის დანიშნულ პროდუქტებსაც – პროგრამულს, 

ტექნოლოგიურს და ტექნიკურს. 

ბიზნეს–პროდუქტის პროდუქტულ ჯგუფს ძირითადად უნდა შეადგენდნენ ის სპეციალისტები, 

რომლებიც პროდუქტის თანხლების შინაასობრივ მხარეს ფლობენ. მათ გარდა ჯგუფში ტექნიკური 

სამსახურების სპეციალისტებიც არიან ჩართული; ამისგან განსახვავებით, შიდა პროდუქტის ჯგუფში 

ძირითადად ტექნიკური სპეციალიტების უნდა შედიოდნენ, დამატებით კი – შინაარსობრივი მხარის 

პერსონალი. ამის შედეგად ჩნდება პროდუქტების ჯგუფების თანაკვეთა, რომელიც სურათზე ასე 

შეგვიძლია ვაჩვენოთ: 
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სურათზე ნაჩვენებია ე.წ. „ვერტიკალური“ პროდუქტების სატრანსპორტო კომპანიის მიერ 

ძირითადი საქმიანობის ფარგლებში დამზადებული ის პროდუქტებია, რომლებიც გარე 

კლიენტებისთვისაა განკუთვნილი (ბიზნეს–პროდუქტები), ამ შემთხვევაში „ვერტიკალურს“ ეკუთვნის 

სხვადასხვა მიმართულების მარშრუტები. 

„ჰორიზონტალურია“ კომპანიაშივე შემუშავებული ან გარედან მიღებული ტექნოლო–გიური 

გადაწყვეტები, რომლებიც სატრანსპორტო კომპანიის ბიზნეს–პროცესების საინფორ–მაციო მხარდაჭრას 

უზრუნველყოფენ. ასეთებია სეზონური განრიგები, კორპორაციული ანგარიშგებები, Front-Office–

სისტემები და ა.შ. 

სატრანსპორტო კომპანიის პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი შემდეგ სტადიებს მოიცავს: 

1. მარკეტინგული კვლევები; 

2. დაპროექტება – დამუშავება და მოდერნიზება; 

3. პროდუქტების დანერგვა; 

4. პროდუქტის „ჩვენება“ (სხვადასხვა კონტრაგენტებისათვის წარდგენა); 

5. პროდუქტის გაყიდვა; 

6. წარმოება და თანხლება (გაყიდული მომსახურების გაწევა და თანმხლები ვალდებულებების 

შესრულება). 

პირველ სტადიაზე დიდი ყურადღება ექცევა გადაზიდვების ბაზრის მდგომარეობის ანალიზს, 

ახალი ტექნდენციების გამოვლენას, მგზავრთა ახალი მოთხოვნილებების დადგენას. ამის საფძველზე 

იქმნება ახალი მარშრუტების იდეები ან ხდება ძველის მოდერნიზება. 

მეორე სტადიაზე უკვე „დაცული“ მარშრუტები შეაქვთ საზონურ განრიგში და დაჯავშნის 

სისტემაში, ადგენენ ტარიფებს, ფასებსა და მარშრუტის პირობებს. 

მესამე სტადიაზე იგეგმება პორტებსა და აეროპორტებში შესათავაზებელი სერვისები, 

მიმდინარეობს სატრანსპორტო კომპანიის პერსონალის მომზადება და ა.შ.  

მეოთხე ეტაპზე პარტნიორებს წარედგინება აუცილებელი ინფორმაცია მარშრუტების შესახებ და 

კონსულტაციებს უწევენ აგენტებს. 

მეხუტე ეტაპზე აფორმებენ გადაზიდვებთან და მგზავრთა გადაყვანასთან დაკავშირებულ 

დოკუმენტებს, კონტროლს უწევენ, აღრიცხავენ და აანალიზებენ გაყიდვათა შედეგებს. 

მეექვსე სტადიაზე ამზადებენ ინფორმაციას ხომალდის გეგმიური დატვირთვის შესახებ, რეისის 

მზადყოფნი, ნებართვის შესახებ და სხვა, იღებენ საბორტო დოკუმენტაციას, ემსა–ხურებიან მგზავრებსა 

და ტვირთებს, ეცნობიან მგზავრთა პრეტენზიებს და სხვა.  

ბუნებრივია, პროდუქტულ მიდგომას თავისი ნაკლოვანებებიც აქვს:  

• დამატებითი ხარჯების გაწევა რესურსების გამოყენებიოს აღრიცხვასა და კონტროლზე; 

• საპროდუქტო ჯგუფში შემავალი მუშაკების კვალიფიკაციის მიმართ გაზრდილი მოთხოვნები; 

• კონფლიქტების გაჩენა საპროდუქტო ჯგუფის ხელმძღვანელობასა და მთელი სატრან–სპორტო 

კომპანიის ხელმძღავნელობას შორის და სხვა. 

 მარშრუტი 

გადაზიდვის 

 სახეობა 

პრაღა კიოლნი ტალინი ათენი

√ √ √  მგზავრთა გადაყვანა √ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ √ 

√  ტვირთის გადაზიდვა 

 ბიზნეს გადაზიდვები

პროდუქტი გადაზიდვის სახეობა 
პროდუქტი– მარშრუტი 

სატრანსპორტო გადამზიდი კომპანიის პროდუქტების ფორმირების 

ვარიანტები 
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ყოველივე ზემოთქმულისა და, აგრეთვე, იმის გათვალისწინებით, რომ პორდუქტული მიდგომის 

დანერგავა კომპანიის ბიზნეს პროცესებისა და ორგანიზაციუყლი სატრუქტურის სერიოზულ 

რეორგანიზებას იწვევს, კომპანიები მიზანშეწონილად თვლიან დანერგვის საპილოტე ვადის გამოყოფას. 

 
 

SOME ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF TRANSPORT COMPANIES 
 

MAIA KAPANADZE, MERAB KVANTALIANI 

 
Abstract. from prodaction priority to the priority needs of the client's current trend of business of any company. Such a 
change in priorities should be maintained at the level of institutions of business processes companies. 
The main limitations for those companies who focus on complex products are the organizational structure and business 
processes are ill-adapted to respond quickly to customer requests. For lack of such overcomes accepted grocery 
approach. When used properly, reduces development time of new products reduces the cost of development and 
production of the product and improves the quality of a number of risks as a process and the end product. 
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გუგული ყურაშვილი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

 მაია ყიფიანი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

ბიზნეს - ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, პროფესორი 

 

დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში 

დასაქმების პოლიტიკის რეალიზაცია ბევრადაა დამოკიდებული დასაქმების სფეროში საბაზრო 

ურთიერთობების სუბიექტებთან სახელმწიფო დასაქმების და ამ სამსახურის ორგანოების 

ურთიერთქმედებაზე. ეს სუბიექტებია-დამსაქმებლები და დაქირავებული მუშაკები, რომელთა ინტერესებს 

წარმოადგენენ შესაბამისად დამსაქმებელთაა სოციაციები და პროფკავშირული გაერთიანებები 

საკოორდინაციო კომიტეტების საშუალებით. მიმდინარე პერიოდში დასაქმების სამსახურის ორგანიზაციის 

სუსტი წერტილია მისი ორგანოების არასაკმარისად შეთანხმებული ქმედება აღმასრულებელიხ 

ელისუფლების ჰორიზონტალურ სტრუქტურებთან, რომლებიც რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ 

განვითარებაზე არიან პასუხისმგებელნი. მიმდინარე პერიოდში საქართველოში დასაქმების სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავებისა და რეალიზაციის პოლიტიკის განხორციელებაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს 

ასევე, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და განათლების სამინისტროებს. 

მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა უნდა ეყრდნობოდეს დასაქმების 

სახელმწიფო პოლიტიკას. პოლიტიკის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ დასაქმების არჩეული პოლიტიკა 

იყოს სრული, პროდუქტიული და თავისუფალი, ეს უნდა ხდებოდეს პროფესიული მომზადების 

უზრუნველყოფით, სამუშაოდან განთავისუფლებული მოქალაქეების კვალიფიკაციის ამაღლებით და 

გადამზადებით, მასიური ხანგძლივი უმუშევრობის შემცირებით, სახელმწიფო დასაქმების სამსახურების 

ეფექტიანობის ამაღლებით ა და შრომის ბაზარზე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის 

სხვა ღონისძიებების რეალიზაციით. 

დასაქმების რეგულირების სფეროს მთავარი ამოცანაა სრული დასაქმების მიღწევა. ასევე ერთ-ერთი 

ძირითადი ამოცანაა რეგისტრირებული დასაქმების დონის ამაღლება, უმუშევრობის ხანგრძლივობის 

შემცირება და უმუშევრობის მიერ სამუშაო ადგილის აქტიური ძებნის სტიმულირების ზრდა. 
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კადრების პროფესიული მომზადება და გადამზადება ასრულებს ორ ძირითად ურთიერთდაკავშ-

ირებულ ფუნქციას: პირველი, გარდაქმნის მუშაკთა კვალიფიციურ-პროფესიულ შემადგენლობას ეკონომიკის 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მეორე -ამით ხელს უწყობს უმუშევრობის მაშტაბების შემცირებას, გან-

საკუთრებით ტექნოლოგიური და სტრუქტურული უმუშევრობის შემცირებას. ეს საქმიანობა არის დასაქმების 

რეგულირების ძირითადი ელემენტი სამუშაო ძალის ბაზარზე, როგორც მიკრო ასევე მაკროეკონომიკურ 

დონეზე. პირველ შემთხვევაში, საუბარია მომუშავეთა პროფესიულ-კვალიფიციური შემადგენლობის 

ფორმირების პროცესებზე სახელმწიფო ზემოქმედების შესახებ, უმუშევრობის შემცირების ან მისი მასობრივი 

გამოვლინების აღკვეთის მიზნით (ეს არის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების ფუნქცია მართვის ყველა 

დონეზე). მეორე შემთხვევაში მხედველობაში მიიღება სახელმწიფო და არასახელმწიფო ერთეულების საკად-

როპ ოლიტიკა, რომელიც მიმართულია კვალიფიციურ კადრებზე წარმოების მოთხოვნების დაკმაყოფილ-

ებისაკენ (საკადრო სამსახურების, წარმოების დ აორგანიზაციების ფუნქცია). აუცილებელია პროფესიული 

დასაქმების პროცესების მართვის კომპლექსური სისტემის შექმნა, რომელიც საშუალებას იძლევა წარმატებით 

გადავჭრათ უმუშევრობის დონის რეგულირების ამოცანა პროფესიული სწავლებისა და გადამზადების გზით.  

უმუშევრობასთან ბრძოლაში პასიური მეთოდებიდან აქცენტი გადადის აქტიური ხასიათის 

მეთოდებზე. უმუშევრებზე შემწეობის გაცემასთან ერთად უნდა ჩატარდეს აქტიური ღონისძიებები 

შრომის ბაზარზე მათი ვარგისიანობის ასამაღლებლად. დიდი როლი ენიჭება ადგილობრივ 

ინიციატივებს შრომით მოწყობაში, ინოვაციური სამეწარმეო საქმიანობის წახალისებაში. მაგალითად, 

რეგიონული მობილურების წახალისებისათვისშ ესაძლებელია ანაზღაურდეს ახალ სამუშაო და 

საცხოვრებელ ადგილამდე მგზავრობის ხარჯები.  

ასე, რომ გარდამავალი პერიოდის დასაქმების პოლიტიკაში პირველ ადგილს იკავებს დასაქმების 

სოციალურად მისაღები დონის უზრუნველყოფა. ეს განპირობებულია იმით, რომ შენარჩუნებულია 

სამუშაოზე მოსახლეობის მაღალი მოთხოვნა. რადგან რიგ შემთხვევაში მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს 

არ გააჩნია შემოსავლის ძირითადი წყარო ცხოვრების დაბალი დონის პირობებში და იმ პირობებში, როცა 

არარსებობს შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი საქმიანობის 

სახეების: - პროფესიული შრომა, სწავლა, საშინაო მეურნეობა-მიხედვით განაწილების სტრუქტურის 

ოპტიმიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური წინამძღვრები. 

აქედან გამომდინარეობს სამუშაო ძალის გადენის და შრომის ნაყოფიერების ზრდის ისეთი ხელშ-

ეწყობის აუცილებლობა, რომელიც ყოველ განსაზღვრულ მომენტში კონტროლირდება უმუშევრობის 

მასშტაბებით და დონით, განსაკუთრებით ტერიტორიულ ჭრილში. რადგან სამუშაო ძალა ჯერ კიდევ არ 

წარმოადგენს ძირითად რეგულატორს დარგებისა და საქმიანობის სახეების მიხედვით პოზიტიურ გად-

ინებაში, და ამავე დროს შენარჩუნებულია მოძველებული დარგობრივი სტრუქტურა, ე.ი. საწარმოებში 

გროვდება ზედმეტი სამუშაო ძალა, გარდამავალი პერიოდის დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა 

მიმართული უნდ აიყოს გარდამავალ პერიოდში სტრუქტურული ცვლილებების დაჩქარებისაკენ, შრომის 

ნაყოფიერების ზრდისაკენ რის გარეშეც პრაქტიკულად შეუძლებელია ეკონომიკის გაჯანსაღება და 

მომავალში მყარი ეკონომიკურიზრდა. 

კრიზისიდან გამოსვლისას და ეკონომიკურ ზრდაზე გადასასვლელად აუცილებელია დასაქმების 

სახელმწიფო რეგულირების აქტიური პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც მიმართული იქნება უახლოეს 

დროში შემდეგი ამოცანების გადასაწყვეტად:  

1. სოციალური, დემოგრაფიული და მიგრაციული პოლიტიკის შეთანხმება დასაქმების პოლიტიკის 

მიზნებთან და პრიორიტეტებთან. კვალიფიკაციური კადრების საზღვარგარეთ დენადობის მინიმიზაცია, 

მიგრანტების, მათ შორის დევნილების და იძულებით გადაადგილებულების შემოსავლების, როგორც 

შრომის ფასის რეგულირება, შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის ხარისხის (ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა და სხვ.) რეგულირება.  

2. კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება და განახლება იმ საწარმოებში , სადაც მოსალოდნელია 

ეკონომიკური ზრდა-მის პროდუქციაზე მოთხოვნის ზრდის და მისი ფინანსური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების გამო. 

3. შრომითი პოტენციალის კვალიფიციური ნაწილის დასაქმების შენარჩუნება საქმიანობის იმ 

სფეროებში, რომლებიც დაკავშირებულია სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესთან და მოწინავე 

ტექნოლოგიების გამოყენებასთან, მაგრამ, რომლებიც დროებით კრიზისულ მდგომარეობაში იმყოფებიან.  

4. სამუშაო ადგილების გარეშე დარჩენილი მუშაკების სწრაფი შრომითი მოწყობისათვის 

ხელისშეწყობა, რათა აღიკვეთოს კვალიფიკაციი სდანაკარგები;  

5. დასაქმების ხელის შეწყობა იმ რაიონებში, სადაც ეკონომიკა არასაკმარისად არის 

განვითარებული და მოსახლეობის დაუსაქმებლობის საერთო დონე მაღალია;  

6. საშუალო სულადობრივი შემოსავლის დაბალი დონის მქონე ოჯახის წევრების სოციალური 

მხარდაჭერის გაძლიერება. უმუშევართა სოციალური მხარდაჭერა-ეს არსებითად არის დასაქმების 
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პოლიტიკის მუდმივი მიმართულება. მხოლოდ გარდამავალი პერიოდის დასაქმების პოლიტიკაში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მის კავშირს საზოგადოების ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან.  

ამ პრობლემების გადაჭრაში დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გამოყენებას 

საკმაოდ დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლია, მაგრამ ამასთან, აუცილებლად გათვალისწინებული 

უნდაიქნას საქართველოს სპეციფიკა, ჩვენი ქვეყნის მრავალწლიანი სოციალურ -პოლიტიკური და 

კულტურული ტრადიციები. 

იმისათვის, რომ დავაკმაყოფილოთ ნორმალური დასაქმების მიღწევის მოთხოვნა, მეტად 

მნიშვნელოვანია მოვახდინოთ ღია შრომის ბაზარზე ყველა მუშაკის კონკურენტუნარიანობის 

მაქსიმალური ამაღლება. მუშაკის არაკონკურენტუნარიანობის უმთავრესი მიზეზები უნდა ვეძებოთ 

არასაკმარის კვალიფიკაციაში ან პროფესიის არსებობაში, რომელიც არ ექვემდებარება მიმდინარე და 

პერსპექტიულ მოთხოვნას. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია კადრების პროფესიული მომზადების და 

გადამზადების სისტემის სრულყოფა. ამიტომ სახელმწიფო მიისწრაფვის არ დაუშვას მუშაკის დაბალი 

კვალიფიკაციის კონსერვაცია, რამდენადაც ეს შეიძლება იქცეს სერიოზულ დაბრკოლებად როგორც 

დასაქმების სტაბილიზაციისათვის, ასევე ეკონომიკური ზრდისათვის.  

ამრიგად, სახელმწიფოს მიერ არჩეული პრიორიტეტი უნდა ხორციელდებოდეს ისეთი აქტიური 

ღონისძიებებით, როგორიცაა პროფესიული მომზადება, შრომითი მოწყობა და სარეაბილიტაციო 

პროგრამა უმუშევრებისათვის, ეკონომიკურად პასიური მოქალაქეთათვის, რომლებიც იმყოფებიან 

სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეთა მხარდაჭერიდან მიღებულ შემოსავლებზე და საბოლოოდ 

მთლიანად მოხდეს მათი მოღვაწეობით ფერხულში ჩაბმა. ეს ძირითადად შეეხება მათ, ვინც ხანგრძლივი 

დროის განმავლობაში იმყოფება უმუშევარი და მათ ვინც უმუშევრობის გახანგრძლივებული პერიოდის 

გამო კარგავს შრომითი მოწყობის პოტენციალს.  

დასაქმების აქტიური ღონისძიებების გასატარებლად მიზანმიმართული ქმედებებზე 

გადასვლისათვის დიდი როლი ენიჭება ადგილობრივ ინიციატივებს შრომითი მოწყობისა და 

საინოვაციო-სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობაში.  

უმუშევრობის დაძლევისა და დასაქმების ეფექტიანი პოლიტიკის გატარებისათვის დიდი 

სარგებლობის მოტანა შეუძლია დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას 

საქართველოს სპეციფიკის, ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული 

ტრადიციების გათვალისწინებას. 

შრომის ბაზარზე დასაქმების პოლიტიკის ყველაზე ეფექტური სტრატეგია უნდა ეფუძვნებოდეს 

გონივრული ბალანსის შენარჩუნებას კრიზისიდან გამოსვლის აქტიური და მკაცრი ეკონომიკური 

პოლიტიკის აუცილებლობასა და შრომით სფეროში მოსახლეობის დაცვასა და მხარდაჭერაში სოციალურ 

უპირატესობას შორის. 
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EMPLOYMENT STATE POLICY IN GEORGIA 
 

GUGULI KURASHVILI, MAIA KIPIANI 
 

Abstract. Employment policy depends on the sale of market relations in the sphere of employment and interacts 
with the agencies service. State service program of the employment should be based on the employment policy. Its aim 
lies in the fact that the employment of elected politics must be full, productive and free; it should be support with 
professional training software, with the retired citizens with qualification and training, reducing massive long-term 
unemployment, by state employment services efficiency increased and the labor market of social protection in other 
measures sale. 

In order to satisfy the requirement of achieving a normal employment is very important in the open labor market 
to raise all workers competitiveness. The main reasons of non-competitiveness workers we must be search in lack of 
professionalism, which doesn’t depend on and current and prospective demand. In this regard it is important to improve 
the system of vocational training and retraining of staff. Therefore, the state seeks to prevent low-skilled workers in 
conservation, as far as it can become a serious obstacle to the stabilization of employment and economic growth. 
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ციალა ლომაია,  

 ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი, კსუ-ს პროფესორი 

ეკა დარჩიაშვილი 

 

ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში 

 

თანამედროვე აქტიურად განვითარებადი ეკონომიკა ფირმებს და ორგანიზაციებს მუდმივად 

კარნახობს ევოლუციონირებად პირობებს, რათა არ გახდეს აუტცაიდერი მეცნიერულ-ტექნიკური 

პროგრესისა და ბიზნესის სფეროებში. 

ახალი ტექნოლოგიები ვერ გამოტოვებს ისეთ უმნიშვნელოვანეს პროცესს, როგორიცაა 

ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში. ადრე შესწავლილი და გამოყენებული 

მეთოდები მალე ძველდება, ზოგი კი საერთოდ წყვეტს მოქმედებას, რის შედეგადაც სისტემები 

არაეფექტიანად მოქმედებენ. ჩვენი კვლევა აქტუალურად მიგვაჩნია, რამეთუ ყოველდღიურად 

წარმოიქმნება მმართველობის გაუმჯობესებული, ინოვაციური მეთოდების კვლევის, ძიებისა და 

დანერგვის აუცილებლობა, რომლის მეშვეობითაც უნდა მოხდეს მართველობითი ინოვაციების 

სრულყოფა, დახვეწა და თანამედროვეობასთან ადაპტირება. 

სოციოლოგიურ ლექსიკონში „ინოვაცია“ არის ცვლილების, გარდაქმნის, რეფორმის და 

ტრანსფორმაციის პროცესი, რომელიც დაკავშირებულია სოციალისტურ სისტემაში მატერიალური და 

არამატერიალური კულტურის ახალი მოდელების შექმნასთან, აღიარებასთან და დანერგვასთან. უცხო 

სიტყვათა განმარტების ლექსიკონის მიხედვით „ინოვაცია“- განახლებაა. თანამედროვე ეკონომიკური 

ლექსიკონის მიხედვით „ინოვაციები“-ეს არის სიახლეების შემოღება ტექნიკის, ტექნოლოგიის, შრომის 

ორგანიზაციისა და მართვის სფეროში, რომლებიც დაფუძნებულია მეცნიერებისა და მოწინავე 

გამოცდილების გამოყენებაზე, აგრეთვე ამ სიახლეების გამოყენება ხდება საქმიანობის სხვადასხვა 

სფეროსა და დარგში. ამ დარგში მომუშავე პ.დრულერის ნაშრომში: „ეფექტიანი მართვა, ეკონიმური 

ამოცანები და ოპტიმალური გადაწყვეტილებები“ მოყვანილი აქვს ინოვაციის შემდეგი განსაზღვრება: 

„ინოვაცია-ახალი, ადრე არ არსებულის შემუშავება და დანერგვა, რომლის დახმარებითაც ძველი 

ცნობილი ელემენტები ანიჭებენ მოცემული ბიზნესის ეკონომიკას ახალ მოხაზულობებს. აქ 

მიზანშეწონილია გავამახვილოთ ყურადღება განსხვავებაზე ტერმინებს „გამოგონებასა“ და „ნოვაციას“ 

შორის. გამოგონება არის ახალი პროდუქტი, ხოლო ინოვაცია-ახალი სარგებელი.  

მმართველობითი ინოვაციების ქვეშ, ტერმინის შინაარსის განსაზღვრებისადმი მიდგომების 

ანალიზის საფუძველზე, ვგულისხმობთ: 1.ინოვაციური ინფრასტრუქტურის შექმნას და განვითარებას; 

2.ინოვაციური საქმიანობის დაფინანსების ორგანიზაციას; 3.ინოვაციური საქმიანობის შემსრულებელი 

პერსონალის შერჩევას, მომზადებას, გადამზადებას და კარიერის მართვას; 4.სამეცნიერო კვლევითი 

საქმიანობის გამოყენებას ორგანიზაციულ მმართველობით ინოვაციებში. 

ორგანიზაციისათვის ნებისმიერი ინოვაცია უნიკალურია, ხოლო მათი დანერგვა ამცირებს 

დანახარჯებს პროდუქციის წარმოებაზე. ამიტომაც არის ინოვაცია ისეთი ღონისძიებების ერთობლიობა, 

რომელიც ზრდის შრომისნაყოფიერებას, ამაღლებს კონკურენტუნარიანობას და უზრუნველყოფს 

დამატებითი მოგების მიღებას. ჩვენი აზრით ინოვაცია გამოიყენება ყველა სიახლის მიმართ საწარმოო, 

ორგანიზაციულ, ფინანსურ, სამეცნიერო-კვლევითი და ბიზნესის სხვა სფეროებში, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მაქსიმალურ-ეკონომიკურ ეფექტს ინტელექტუალური პოტენციალის გამოყენების 

ხარჯზე. 

ცნობილი ფაქტია, რომ ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები არატექნოლოგიურ 

ინოვაციებს მიეკუთვნება. ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები მიმართულია ორგანიზაციის 

მართვის სისტემის ცვლილებებზე, მისი ფუნქციონირების სრულყოფისა და განვითარების მისაღწევად. 

თანამედროვე ეტაპზე, მხოლოდ ბიზნესის მართვისადმი მიდგომების რეფორმირებას და 

რესტრუქტურიზაციას შშეუძლია გაზარდოს ინოვაციური ათვისების უნარი და აქტიურობა 

ტექნოლოგიის დარგში. სხვადასხვა კომპანიებში ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციების 

სტიმულირება ხდება ინოვაციური განვითარების მოთხოვნილებებით საწარმოო-ტექნოლოგიურ 

სფეროში. ახალი, თანამედროვე პროცესების მართვა, ორგანიზაციებში ძველი მეთოდებით დაუშვებელია. 

ჩვენის აზრით ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციების სპეციფიკა მდგომარეობს იმაში, რომ 

ხშირად შეუძლებელია მათი ეფექტიანობის ტრადიციული ხერხებით შეფასება, რამეთუ, რადგან ეფექტი 

მათი რეალიზაციიდან ირიბ გავლენას ახდენს ბიზნესის შედეგებზე და შეუძლებელია ყოველთვის მათი 

გამოცალკევება. საქართველოში ინოვაციური ბიზნესზის განვითარების პერსპექტივები დაკავშირებულია 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დარგში სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის რეალიზაციასთან და 
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მეცნიერებატევადი პროდუქციის ექსპორტზე რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების ხარჯზე. 

გადაწყვეტილებებს, ორგანიზაციულ-მმართველობით ინოვაციებთან მიმართებაში, იღებს ორგანიზაციის 

მენეჯერი, რომელიც პასუხისმგებელია ამ უკანასკნელზე და მოითხოვს მმართველობით ხელოვნებას. 

ბიზნესის სფეროში ინოვაციების ჯაჭვში სუსტ რგოლს წარმოადგენს არამარტო მცირედი დაფინანსება, 

არამებ ინოვაციური პროცესების მართვის უნარების უქონლობა. 

ბიზნესისათვის ინოვაციებს სასარგებლო ეკონომიკურ ღირებულებებად აქცევს ბიზნეს-მოდელი 

ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ლიდერობა, ბიზნეს-პროცესები, პერსონალის მართვა, მარკეტინგი, 

მყიდველების მომსახურება და მათთან ნაყოფიერი თანამშრომლობა. თანამედროვე ბიზნესში 

დაჩქარებულია ბიზნესის სამოქმედო გარემოს ცვალებადობა და ცოდნის დაძველება, რის გამოც წინა 

პლანზეა წამოწეული ახალი ცოდნითა და ინოვაციებით ნასაზრდოები მეწარმეობა. ამიტომაც, 

წარმატების მეტი შანსი აქვს იმას, ვინც მეტ ძალისხმევას ახმარს სამეწარმეო შემოქმედებას.  

კონკურენციის მამოძრავებელი ძალა სიახლეების დანერგვაა, რომლის არსსაც ნოვაციების ძიება და 

რეალიზება შეადგენს. 

ბოლო ოცი წლის მანძილზე, ეკონომისტებს შორის, შეინიშნება ბიზნეს-ორგანიზაციების მიმართ 

ინტერესის აშკარა განახლება. თუ ფირმა მიჩნეული იყო ცარიელ რიტორიკულ მცნებად, რომელიც 

ფასების სისტემაზე მსჯელობას „აადვილებდა“, რ.ქოუზმა ძირფესვიანად შეცვალა ეს მიდგომა. მან 

ყურადღება გაამახვილა ისეთი სიტუაციის არსებობაზე, როცა საბაზრო გარიგებების დადება იმდენად 

ძვირია, რომ უმჯობესია სხვა შეთანხმებების გამოყენება. ტრანსაქციური ხარჯების ცნებების შემოტანით 

ქოუზმა ის მძლავრი იარაღი მოგვცა, რომელიც აუცილებელია შეთანხმებათა ანალიზისა და მათ შორის 

იმ არჩევანის კეთების პრინციპების გაგებისათვის, რასაც მუდმივად ახორციელებენ ფირმის აგენტები. 

ორგანიზაციების ფარგლებში მიმდინარეობს აქტივების კოორდინაცია და კომბინირება ისეთი 

ადმინისტრაციული პროცედურების მეშვეობით, რომლებიც გულისხმობენ დისკრიმინაციულ წესებს. 

ბაზრებისაგან განსხვავებით, ინტეგრირებული ორგანიზაცია შეგვიძლია განვმარტოთ, როგორც 

აგენტების მიერ ერთობლივად მიღწეული შეგნებული შეთანხმება მათი მოქმედებათა მუდმივი და 

თანმიმდევრული კოორდინირების მიზნით. 

ტერმინი „ჰიბრიდული“ კარგად უსვამს ხაზს სხვადასხვა პოლუსებზე მყოფი ორი ფირმის-

ბაზრებისა და იერარქიების „გენების“ კომბინაციას. ისეთ შეთანხმებებს, როგორიცაა ფრანჩაიზინგი, 

ფორმალური ქსელები და არაფორმალური ქსელები. 

აშკარაა, რომ ორგანიზაციების შესახებ დღეს არსებული ლიტერატურა ამტკიცებს საბაზრო 

ეკონომიკის რთულ ბუნებას, რომელშიც ბაზრები მნიშვნელოვან როლს კი თამაშობენ, მაგრამ 

კომპლემენტარულები არიან ტრანსაქციების ორგანიზების სხვა ხერხების მიმართ. ამიტომ, 

ორგანიზაციების თეორიაში საკითხების ფართო წრე ჯერაც არასაკმარისადაა გამოკვლეული, რაც ამ 

პრობლემატიკას მეცნიერთათვის განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის. 

ორგანიზაციებში ადამიანების ინოვაციური მართვის დროს მუდმივად იბადება შემდეგი კითხვები: 

ვინ რას აკეთებს, როგორ უნდა დაჯგუფდეს საქმიანობა მართვის სხვადასხვა იერარქიაზე; კომუნიკაციის 

რა მიმართულებები და საშუალებები უნდა შეიქმნას; როგორ უნდა გავაგებინოთ ადამიანებს 

ორგანიზაციის მენეჯერის და მათი კოლეგების ქცევა როლებთან მიმართებაში; ვაკეთებთ კი ყველაფერს, 

რაც უნდა გაკეთდეს და ხომ არ ვაკეთებთ იმას, რაც არ უნდა გაკეთდეს; მმართველობის ბევრი 

უსარგებლო ფენა ხომ არ არის ორგანიზაციაში? 

ეს ის კითხვებია, რომელიც ადამიანებს აწუხებს და რომელიც უნდა აინტერესებდეს მენეჯერს, 

რათა მიზნობრივად დაასაქმოს თავისი ადამიანები. ამ ადამიანებმა კარგად უნდა იცოდნენ ის 

ფაქტორები, თუ რომელ ორგანიზაციულ ქცევაზე მოქმედებენ. მათ თავისი მდგომარეობის გამო უნდა 

შეეძლოთ მთლიანად შეაფასონ ბიზნესის ორგანიზებულობა. 

ორგანიზების პროცესი ინოვაციებზე დაყრდნობით შესაძლოა აღვწეროთ, როგორც 

კოორდინირებული საქმიანობის სისტემის დაგეგმვა, განვითარება და შენარჩუნება. ორგანიზაცია ხომ 

სისტემაა, რომელზედაც მოქმედებს გარემო პირობები და რომელსაც გააჩნია, როგორც ოფიციალური, 

ასევე არაოფიციალური ელემენტები.  

ორგანიზაციაში ცვლილებები მუდმივად მიმდინარეობს თვით ბიზნესში, და იმ ხალხშიც, 

რომელიც ამ ბიზნესში მუშაობს. დღევანდელ სიტუაციაში არ არსებობს „იდეალური“ ორგანიზაცია. 

ყველაზე დიდი, რაც შეიძლება გაკეთდეს, არის მასში ჩართული პროცესების ოპტიმიზაცია. საინტერესოა, 

გვახსოვდეს, რომ რაც არ უნდა განვითარდეს სტრუქტურა, ის ყოველთვის იქნება დამოკიდებული 

გარემო პირობებზე და ამიტომ, მისი მთავარი მიზანი გამოიკვეთება უკეთ „შეათავსოს“ სტრუქტურა და 

გარემოებები. სასურველია, ფიქრობდეთ იდეალურ სტრუქტურაზე. მიზანი უნდა განისაზღვროს, 

როგორც ბიზნესის სფეროს მაოპტიმიზებელი ღონისძიება, რისთვისაც აუცილებელია: 
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− გავარკვიოთ ორგანიზაციის ყოვლისმომცველი მიზნები-სტრატეგიული ბიძგები, რომელიც 

მართავს იმას, თუ რას და როგორ აკეთებს ორგანიზაცია; 

− ამ მიზნის მისაღწევად, რაც შეიძლება ზუსტად განვსაზღვროთ ძირითადი საქმიანობები; 

− ლოგიკურად დავაჯგუფოთ ეს საქმიანობები, რათა თავიდან ავიცილოთ უსარგებლო განმეორება 

და პარალელიზმი; 

− საქმიანობების ინტეგრირების, ერთიანი ძალისხმევა, მიღწევისა და ჯგუფური მუშაობის 

უზრუნველყოფა საერთო მიზნის განსახორციელებლად; 

− სისტემაში მოქნილობის (ცვლილების) დანერგვა ისე, რომ ორგანიზაციულმა მექანიზმმა შეძლოს 

ახალ სიტუაციებთან და ამოცანებთან შეგუება; 

− მთელს ორგანიზაციაში ინფორმაციის სწრაფი გავრცელების უზრუნველყოფა; 

− თითოეული ორგანიზაციული ერთეულის როლისა და ფუნქციის განსაზღვრა; 

− ინდივიდუალური როლის, პასუხისმგებლობისა და უფლებამოსილების გარკვევა; 

− სამუშაოს აგება ისე, რომ მასში დაკავებული ადამიანების უნარი და კვალიფიკაცია, ადამიანების 

უზრუნველყოფა, კარგად იქნეს გამოყენებული მოტივაციის მაღალი დონით; 

− ორგანიზაციული განვითარების საქმიანობების დაგეგმვა და განხორციელება ისე, რომ 

უზრუნველყოფილ იყოს ორგანიზაციაში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესების ისე ამოქმედება, რაც 

წვლილს შეიტანს ორგანიზაციის სტრუქტურის ეფექტურობაში; 

− ჯგუფებისა და საპროექტო ჯგუფების ჩამოყალიბება ისე, რომ პასუხს აგებდნენ განსაზღვრულ 

პროცესებზე, განვითარებაზე, პროფესიულ და ადმინისტრაციულ საქმიანობაზე და პროექტის 

გაძღოლაზე. 

უნდა ვაღიაროთ, რომ საქმიანობის ლოგიკური გადაჯგუფება ვერ მოხდება მოკლე ვადაში, რადგან 

არ არსებობს გამოცდილი ადამიანი, რომელიც წარმართავს ახალ საქმიანობას. უნარიანი პიროვნებები კი 

ისე მტკიცედ არიან ფესვგამდგარნი ერთ სფეროში, რომ მათი იქიდან გადაყვანა სერიოზულ ზიანს 

მიაყენებს მათ მორალურ მდგომარეობას და შეამცირებს ახალი ორგანიზაციის სრულ ეფექტიანობას. 

ორგანიზაციული განვითარება ეხება იმ პროგრამების დაგეგმვას და განხორციელებას, რომელიც 

შექმნილია ეფექტიანობის ასამაღლებლად. მიზანს წარმოადგენს თანმიმდევრული მიდგომის გამოყენება. 

ორგანიზაცია, რომელიც მიზანს აღწევს თავისი აქციონერების სურვილებისა და მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილების გზით, თავისი რესურსების მისადაგებით შესაძლებლობებთან, გარემო ცვლილებებთან 

მოქნილად შეგუებით და ისეთი ორგანიზაციული კულტურის შექმნით, რომელიც ხელს უწყობს 

ვალდებულებას, შემოქმედებითობას, ერთიან ფასეულობას და ურთიერთნდობას. 

მთავარია, ორგანიზაციული განვითარების პროცესი და არა სტრუქტურა და სისტემები. მთავარია, 

როგორ კეთდება და არა, რა კეთდება, ვინაიდან პროცესი ასახავს იმ საშუალებას, რითაც ადამიანები 

მოქმედებენ და ურთიერთმოქმედებენ. იგი შეეხება როლებს, რომელსაც ბიზნესში ადამიანები 

ასრულებენ უწყვეტად, ამ მოვლენების და სიტუაციების გარკვევაში სხვა ადამიანების ჩართვით და 

ცვალებადი გარემოებების შეგუებაში.  

ორგანიზაციულ განვითარებაში არის პასუხი ცვლილებებზე, რომელიც გამიზნულია რწმენის, 

დამოკიდებულების, ფასეულობების და ორგანიზაციული სტრუქტურების შესაცვლელად, რათა 

ადამიანებმა შეძლონ უკეთ შეგუება ახალ ტექნოლოგიებთან, ბაზრებთან, პრობლემებთან და 

ცვლილებების დონესთან. 

ინოვაციურ მენეჯმენტში დიდი ყურადღება ექცევა ორგანიზაციული განვითარების პროგრამებს, 

სადაც შედის: 

მოქმედების კვლევა, გამოკვლევების უკუკავშირი, ინტერვენცია, პროცესებზე კონსულტაცია, 

ჯგუფსა და კონფლიქტში ჩარევა, პიროვნებაში ჩარევა;  

მოქმედების კვლევა მეცნიერ ლევინის მიერ ჩამოყალიბებული მიდგომაა, რომელსაც 

ადამიანებისაგან პროცესების საკითხებზე სისტემატურად შეგროვილი მონაცემების სახე აქვს და შემდეგ 

უკან ბრუნდება პრობლემების და მათი სავარაუდო მიზეზების დასადგენად, რათა ამ საქმეში ჩართულმა 

ადამიანებმა ერთობლივად იმოქმედონ ამ პრობლემის გადასაჭრელად. მოქმედების კვლევის არსებითი 

ელემენტები ინოვაციურ მენეჯმენტში: მონაცემების შეგროვება, დიაგნოზის დასმა, უკუკავშირი, 

მოქმედების დაგეგმვა, შეფასება და ქმედება; 

მენეჯერების აღქმაში ტექნოლოგიური ინოვაციები ძირითადად წინ უსწრებს ორგანიზაციულ-

მმართველობით ინოვაციებს. კვლევების მიხედვით მმართველობაში დანერგილ სიახლეებს შორის 75% 

ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირებას უკავია. შემდეგ ადგილზეა ტექნიკური და პროგრამული 

სიახლეების დანერგვა; ახალი ტექნოლოგიები და ბიზნესპროცესების რეფორმები: ფინანსებში, 

მარკეტინგში, ადამიანური რესურსის მართვაში და ა.შ. 
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ორგანიზაციის ახალი ფორმების შექმნა, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება მმართველობაში 

ნიშნავს კორპორატიული კულტურის აუცილებელ შეცვლას, ანუ, ორგანიზაციის წევრებს შორის 

ურთიერთობების, ქცევის ეტალონების სიმბოლოების, ბიზნესის წარმართვის ხერხების მთელი 

კომპლექსის ტრანსფორმაციას, რომელიც ხაზს უსვამს თითოეული კომპანიის ინდივიდუალურობას. 

ძირითადად საუბარი გვაქვს ახალ სიტუაციაში ორგანიზაციის ატმოსფეროს შეცვლაზე, რაც 

პრაქტიკულად ნიშნავს კომპანიის ცხოვრების და განვითარების პრინციპულად ახალი წესის დანერგვას. 
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Organizational and managerial innovations in business 
 

Tsiala Lomaia, Eka Darchiashvili 

 
Abstract. The time in which we live now, swiftly flies forward, causing the changing conditions of our 

environment with irresistible speed. In order not to be left out of the modern development of each entity, including 
companies, forced to quickly adapts itself to the new conditions of work and life. 

Innovative activities of the organization, primarily aimed at increasing the competitiveness of its products. The 
driving force of competition, the introduction of innovation, the meaning of which in finding and implementing 
innovations. 

Also, in this paper the idea that innovation is the final product innovation, which takes the form of a new product 
on the market, or the clause is used as a new process in practice. 
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ვალერი კატუკია 

სტუ, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა 

 

ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები და ქართული რეალობა 
 

ნეოინსტიტუციური ეკონომიკური თეორიის განვითარების ძალისხმევით მოხერხდა დამტკიცება 

იმისა, რომ „წესებს მნიშვნელობა აქვს.“ (დ.ნორტი.)26 

კვლევის სფერო საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალი პერიოდი შექმნილი კრიზისის დაძლევა 

შესაძლებელი იყო ობიექტურად აღქმული და ღრმად გააზრებული ერთიანი სახელწიფო პოლიტიკის 

გატარებით, ეფექტიანი ისტიტუციური რეფორმების განხორციელებით, მტკიცე, სამართლიანი 

კოსტიტუციური წესრიგის დამყარებით, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედია სოციალურ 

პრობლემებზე ორიენტირებული ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველმყოფი ეკონომიკური 

პოლიტიკა. 

 დღეს მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები წარმოუდგენელია მეცნიერულ-

ტექნიკური პროგრესის გამოყენების გარეშე. ამიტომ შრომის განაწილების სტრუქტურაში სულ უფრო 

იზრდება მისი ინსტიტუციური და მმართველობითი შემადგენლის წილი.  

 კვლევის მიზანი- კვლევის მიზნად დავისახეთ შეგვესწავლა მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური 

პროცესების ინსტიტუციური უზრუნველყოფის თეორიული საფუძვლები, სადაც ყურადღებას 

ვამახვილებთ ინსტიტუციური ტრანსფორმაციის თეორიულ მოდელებსა და მექანიზმებზე ბიზნესში, 

ასევე შევისწავლეთ და გავაანალიზეთ საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა მართვის 

ინსტიტუტების როლი ინსტიტუციურ და მმართველობით ურთიერთობებში, საერთაშორისო ბიზნესში 

არსებული გლობალური პრობლემებსა და ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ინსტიტუციური 

მიმართულებები. საერთაშორისო ბიზნესის ინსტიტუციურ ურთიერთობათა სისტემაში ცალკე 

გამოვყავით ინსტიტუციური ტრანსფორმაციის ძირითადი ასპექტები საქართველოში.  

კვლევის შედეგები- შესწავლილ იქნა ინსტიტუციონალიზმის ფუძემდებლების თეორიულ 

საფუძველზე და უცხოურ გამოცდილებაზე დაყრდნობით საქართველოსა და გლობალურ ინსტიტუციურ 

ურთიერთობათა სისტემაში საქართველოს ადგილი და როლი, ინსტიტუციური ტრანსფორმაციის 

ძირითადი ასპექტები, როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური შედეგები. გაანალიზდა და მიეცა 

მეცნიერული შეფასება საქართველოში მიმდინარე ინსტიტუციურ და მმართველობით ინოვაციებს. 

შემუშავებული იქნა ინსტიტუციური რეფორმების პერსპექტიული ხედვა საქართველოში.  

 ბოლო წლების მონაცემებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, გლობალიზაციის ინდექსის მიხედვით 208 

სახელმწიფოს შორის იკავებენ შემდეგ ადგილებს, რომელიც მოცემულია ცხრილი N1-ში. 

 

ცხრ. №1 

 

გლობალიზაციის ინდექსი პოსტ საბჭოთა ქვეყნებში 

 

 

                                                           

26 НОРТ Д. ИНСТИТУТЫ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ. Фонд экономической книги 

«НАЧАЛА» 

МОСКВА 1997. Стр.13 

 

პოსტ საბჭოთა ქვეყნები 

ადგილი მსოფლიოს 

მასშტაბით 

ადგილი პოსტ საბჭოთა 

ქვეყნებში 

ესტონეთი 26 1 

უკრაინა 44 2 

რუსეთი 47 3 

ლიტვა 48 4 

ლატვია 50 5 

მოლდავეთი 67 6 

საქართველო 69 7 

ყაზახეთი 76 8 
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ბიბლიოგრაფიული წყარო: 
http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/Tomi_1_-_Konferencia_2012_bolo.pdf 
http://www.slideshare.net/EI-LAT/the-economic-transformation-of-georgia-20-years-of-independence-interim-
report-geo 

  

როგორც № 1 ცხრილიდან ჩანს საქართველო მსოფლიოს მასშტაბით ამ მონაცემებით იმყოფება 69-ე, 

ხოლო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მე 7-ე ადგილზე. 

საქართველოში მე 20-ე საუკუნის 80-იანი წლებიდან მოხდა, როგორც პროფესორი ნოდარ ჭითანავა 

აღნიშნავს: „კაპიტალიზმისა და სოციალიზმის ჯერ დაპირისპირების, შემდეგ კი პირველის მიერ მეორეს 

დამარცხების ეპიცენტრში, როგორც გარე ფაქტორის ზემოქმედების ობიექტი. პარადოქსული სიტუაცია 

შეიქმნა... დეკლარირებული მიზნები და სოციალურ - ეკონომიკური გარდაქმნების ლოგიკა 

წინააღმდეგობაში აღმოჩნდა და ქვეყანაში გარდაქმნები სტიქიურად წარიმართა.27 

გარდამავალ პერიოდში სოციალისტური სისტემის დემონტაჟის ნაცვლად მოხდა მისი სტიქიური 

ნგრევა. საწყის ეტაპზე, სახელმწიფო ფაქტობრივად ტრანსფორმაციულ პროცესებს ჩამოცილდა, რასაც 

მყისიერად მოყვა კრიმინალურ ცნობიერებაზე სპონტანურად აღმოცენებული სტრუქტურების აღზევება, 

მათი შერწყმა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან. ეს ის პერიოდია, როდესაც დაირღვა ტერიტორიული 

მთლიანობა, გაღრმავდა რეგიონული განვითარების დიფერენციაციის პროცესი. სათანადო ყურადღება არ 

მიექცა ინსტიტუციურ ფაქტორს და ტრანსფორმაციული პროცესები კანონების, წესების, 

ორგანიზაციული სტრუქტურების გარეშე წარიმართა. სახელმწიფო საკუთრების პრივატიზაციის 

პროცესი განხორციელდა უხეში დარღვევებით. მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშემწყობი გარემო არ 

შექმნილა, ვერ ჩამოყალიბდა ჯანსაღი კონკურენცია, რამაც მოიტანა მძიმე შედეგები ბიზნესის 

განვითარების მიმართულებით. გარდაქმნების მთავარ პრიორიტეტად მიჩნეულ იქნა ეკონომიკის 

ლიბერალიზაცია, რომელმაც სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყო ეკონომიკური ზრდა და რაც მთავარია 

მაკრო ეკონომიკური სტაბილიზაცია, რაც ჩვენის აზრით, სახელმწიფოებრივი რეგულირების ძლიერი 

ინსტიტუტების მოუქნელობამ გამოიწვია. საქართველოში საერთო ფონის გაუარესება განსაკუთრებით 

გამოიკვეთა 1990-1995 წლებში, რის შემდეგაც გამოჩნდა დადებითი ტენდენციები, რომელსაც მოყვა 

სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია, ფასების ლიბერალიზაცია, ფინანსური ინსტიტუტების ფორმირება, 

რაც აისახა ჰიპერინფლაციის შეჩერებით და ეროვნული ვალუტის ჩანაცვლებით. საქართველოს 

ეკონომიკურმა პოლიტიკამ ვერ წარმოაჩინა მკაფიო არჩევანი „შოკურ თერაპიასა“ და გრადუალიზმს 

შორის. „შოკურ თერაპიას“ მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციისა და ფასების ლიბერალიზაციისათვის 

მიიჩნევდნენ მიზანშეწონილად, ხოლო სხვა სფეროებში მაგალითად ვაჭრობის, მეწარმეობის და 

სოციალურ სფეროებში, რეფორმებს უფრო ხანგრძლივი პერიოდით განსაზღვრავდნენ. 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ძირითადად ემხრობოდა საბაზრო 

ეკონომიკაზე თანდათანობით, “გრადუალურ” გადასვლას.  

თუმცა, გარდამავალი ქვეყნების ეკონომიკა 90-იანი წლების დასაწყისში, პრაქტიკულად, შოკურ 

მდგომარეობაში აღმოჩნდა და ამან მოითხოვა რადიკალური ცვლილებების გატარება.  

ნეოკლასიკურ ეკონომიკაზე დაფუძნებული რევოლუციური, ე.წ. “შოკური” მიდგომა მოითხოვს 

ტრანსფორმაციის განხორციელებას ლიბერალიზაციის, სტაბილიზაციისა და სტრუქტურული 

ტრანსფორმაციის გზით. ევოლუციური მიდგომა ინსტიტუციალიზმსა და პოსტკეინსურ მიდგომებს 

ეყრდნობა და მოითხოვს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას ქვეყნისათვის დამახასიათებელი 

თავისებურებების გათვალისწინების გზით, რაც, ფაქტობრივად, მის თანდათანობით ტრანსფორმაციას 

ითვალისწინებს.  

                                                           

27 ნ.ჭითანავა «საქართველოს ეკონომიკის მეტამორფოზები და პერსპექტივები“. თბილისი 2012, 

ჟ.სოც.ეკონომიკა №4, გვ.5-17 

აზერბაიჯანი 83 9 

სომხეთი 97 10 

ბელორუსია 105 11 

ტაჯიკეთი 159 12 

თურქმენეთი 167 13 

უზბეკეთი 170 14 
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1990 – 1993 წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი საშუალოდ წლიური 28%-ით 

შემცირდა, რაც თითქმის 3-ჯერ აღემატებოდა “დიდი დეპრესიის” დროს აშშ-ში წარმოების დაცემის 

დონეს. ამასთან, თუ აღმოსავლეთ ევროპის პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში წარმოების დაცემის პერიოდი 

საშუალოდ 4 წელი იყო, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მან 7 წელი შეადგინა. როგორც ჩანს, საქართველოში 

დაცემის პერიოდი იყო შედარებით ხანმოკლე, მაგრამ ყველაზე ღრმა. პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებიდან 

საქართველოში, ფაქტობრივად, ყველაზე გვიან – 1995 წლიდან იწყება მშვიდობიანი სახელმწიფოებრივი 

მშენებლობა და ეკონომიკის ტრანსფორმაცია. 1995 წლიდან საქართველოს ეკონომიკა გამოდის 

კრიზისული მდგომარეობიდან, რასაც ხელი შეუწყო ინსტიტუციურმა გარდაქმნებმა. ეკონომიკის ზრდის 

პიკი იყო 1997 წელი და მშპ-ს ზრდის ტემპმა 10.7% შეადგინა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 

“ვარდების რევოლუციამდე”. 

შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობის ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა “ვარდების 

რევოლუციის” შემდგომ არ ხასიათდებოდა მონოლითური თანმიმდევრულობით, განიცდიდა 

კორექტირებებს, თუმცა მისთვის დამახასიათებელი ცალკეული მიდგომები მაინც უცვლელი რჩებოდა. 

მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა ყველაზე კონცენტრირებული ფორმით მთავრობის 

პროგრამებშია ასახული. 2004 წლის 6 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს 

კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად შეიცვალა სახელმწიფო მართვის პოლიტიკური 

სისტემა, ჩამოყალიბდა  

მთავრობა და შემოღებული იქნა პრემიერ-მინისტრის პოსტი, ანუ არსებითად შეიცვალა მანამდე 

არსებული მოდელი, რომელიც ამ უკანასკნელს არ ითვალისწინებდა. სწორედ ამ ცვლილებების შემდგომ, 

საქართველოს მთავრობისათვის პარლამენტის მხრიდან ნდობის გამოცხადებასთან ერთად, პარლამენტი 

ამტკიცებს მთავრობის მიერ შეთავაზებულ სამთავრობო პროგრამას. ამ პროგრამაშია ასახული ქვეყნის 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური განვითარების პრიორიტეტები. 

2003 წლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკა, მთლიანობაში პოზიტიურად განვითარდა: 

 

 
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, www.geostat.ge  

 

 ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ვარდნა (2009 წელს) გამოწვეული იყო ორმაგი 

უარყოფითი შოკით, რომელიც უკავშირდებოდა, ერთი მხრივ, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს და, 

მეორე მხრივ, მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს, კერძოდ, საქართველოზე მის გავლენას.  

მსოფლიო ბანკის 2011 წლის რეიტინგის თანახმად, ბიზნესის წარმოების სიადვილის ერთიანი 

ინდიკატორის მიხედვით, რომელიც 10 სხვადასხვა ინდიკატორის საშუალო შეწონილი მაჩვენებელია, 

საქართველომ მე-18 ადგილი დაიკავა. აღსანიშნავია, რომ საბოლოო მაჩვენებელი შემდეგი 

ინდიკატორების მაღალმა მაჩვენებლებმა განსაზღვრა: საკუთრების რეგისტრაცია (პირველი ადგილი), 

მშენებლობის ნებართვის აღება (მე-4 ადგილი; ფასდება მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმოებისას 

მშენებლობის ნებართვის აღებისათვის საჭირო პროცედურების სირთულე, დრო და სანებართვო 

მოსაკრებლის ოდენობა), ბიზნესის დაწყება (მე-7 ადგილი). თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნის 

რეიტინგი სხვადასხვაგვარია ამ ერთიანი ინდიკატორის შემადგენელი ისეთი კომპონენტების მიხედვით, 
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როგორებიცაა გადასახადების გადახდა (42-ე ადგილი; უკავშირდება სამეწარმეო საქმიანობაზე 

საგადასახადო ტვირთის გავლენას) და კონტრაქტების დაცვა (41-ე ადგილი; უკავშირდება დავების 

გადაწყვეტაში სასამართლო პროცედურების ეფექტიანობას).  

ზოგადი პოზიტიური დინამიკის მიუხედავად, სხვადასხვა რეიტინგის ინტერპრეტირებას 

სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, ვინაიდან მათი შედეგები უპირატესად დამოკიდებულია კვლევის 

მეთოდოლოგიაზე, რომლის საფუძველზედაც ხდება რესპონდენტების გამოკითხვა და შედეგების 

ხარისხობრივი ანალიზი. ამას ადასტურებს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის (ჟენევა, შვეიცარია) მიერ 

წარმოებული გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის კვლევის შედეგები, რომელთა თანახმად, 

2010-2011 წლების ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს პოზიცია 2008-2009 წლების მონაცემებთან 

შედარებით გაუარესდა − მსოფლიოს 139 ქვეყანას შორის მას 93-ე ადგილი ეკავა (2008-2009 წლების 

შედეგების მიხედვით კი, 90-ე ადგილი ეკავა). აღნიშნული ინდექსი კომპლექსური ინდიკატორია 

ეროვნული ეკონომიკების კონკურენტუნარიანობის შესაფასებლად. იგი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას 

აფასებს ინსტიტუციური განვითარების დონის, სახელმწიფო პოლიტიკის და იმ ფაქტორების შეფასების 

საფუძველზე, რომლებიც გავლენას ახდენს ეროვნული ეკონომიკის პროდუქტიულობის დონეზე. 

შესაბამისად, რაც უფრო კონკურენტუნარიანია ეკონომიკა, მით უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდის 

პოტენციალი აქვს საშუალო- და გრძელვადიან პერიოდებში და ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლების 

უფრო მაღალი დონის მიღწევა შეუძლია. ასევე ცნობილია, რომ ეკონომიკური აგენტები, რომლებსაც შიგა 

ბაზარზე მძაფრად კონკურენტულ გარემოსთან უხდებათ შეხება, საერთაშორისო ბაზარზე უკეთეს 

შედეგებს აჩვენებენ. იმ კომპონენტთა შორის, რომელთა დაბალი მაჩვენებელი გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის ინდექსის საბოლოო მაჩვენებელზე უარყოფითად აისახა, შეიძლება გამოიყოს: 

ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის ეფექტიანობა (135-ე ადგილი 139 ქვეყანას შორის), შიგა ბაზარზე 

არსებული კონკურენციის ინტენსივობა (124-ე ადგილი 139 ქვეყანას შორის), შიგა ბაზარზე არსებული 

დომინირებული პოზიციის მასშტაბები (113-ე ადგილი 139 ქვეყანას შორის) და საკუთრების უფლებები 

(120-ე ადგილი 139 ქვეყანას შორის).28 ასევე სუსტია საქართველოს პოზიცია საკუთრების უფლების 

ალიანსის მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური „საერთაშორისო საკუთრების უფლების ინდექსის“ 2011 

წლის რეიტინგის მიხედვით, რომელშიც მას მსოფლიოს 129 ქვეყანას შორის 113-ე ადგილი უკავია და იმ 

ქვეყნების 20%-ში შედის, რომლებმაც მოცემული რეიტინგის მიხედვით ყველაზე ცუდი შედეგები 

აჩვენეს.  

2012 წელს საქართველოში მაკროეკონომიკური ცვლილებები პოზიტიური იყო და ინფლაცია 

შემცირდა. აღინიშნებოდა ეკონომიკური ზრდის შენელება და ინვესტიციების შემცირება პოსტ-საარჩევნო 

გაურკვევლობის გამო. წინასწარი მონაცემებით, 2012 წლის ეკონომიკური ზრდა 5.5% იყო. თუმცა, 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) რეალურმა ზრდამ 

2012 წელს 6.1% შეადგინა მშპ-ის დაბალი, 1.2%-იანი დეფილატორის გათვალისწინებით.  

იმ სექტორების თვალსაზრისით, რომლებიც მშპ-ის ზრდას უწყობენ ხელს, საქართველოს მშპ-ის 

სტრუქტურა, წინა წელთან შედარებით, პრაქტიკულად არ შეცვლილა. მშპ-ის ზრდაში ყველაზე დიდი 

წვლილი ისევ ვაჭრობამ შეიტანა, რომელსაც მრეწველობის სექტორი მოსდევდა. 

2013 წელს საქართველოს მთავრობამ დაიწყო მუშაობა სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიის 

პროექტზე „საქართველო 2020“, რომელიც უკვე გამოაქვეყნეს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებმა. 

არსებითი სიტუაციის შეფასებით ნაწილში, სტრატეგიის პროექტში აღნიშნულია, რომ 2004 წლიდან 

საქართველოში ეკონომიკის ლიბერალიზაციისკენ მიმართული რეფორმების ტალღა დაიწყო და 

რეფორმების შედეგად აღმოიფხვრა ბიუროკრატიული ბარიერები, შემცირდა საგადასახადო ტვირთი. 

მთავრობა იმასაც აღნიშნავს, რომ მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების ანგარიშის მიხედვით, საქართველო 

ბოლო წლებში ერთ-ერთ მოწინავე რეფორმატორ ქვეყნად იქნა აღიარებული. ამჟამად ქვეყანა ბიზნესის 

კეთების სიმარტივის მაჩვენებლით 185 ქვეყანას შორის მე-8 ადგილს იკავებს.  

“მიუხედავად ამისა, რჩება რიგი პრინციპული ხასიათის პრობლემები ცალკეულ სფეროში, რაც 

ხელს უშლის კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და გრძელვადიან ეკონომიკურ 

ზრდას. დღეისათვის კვლავ პრობლემად რჩება ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის უზრუნველყოფა. 

ასევე, გამოწვევად რჩება გადახდის უუნარობასთან კომერციული დავების გადაჭრასა და ბიზნესის 

წარმოებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები. არსებული სირთულეები საერთო ჯამში აუარესებს 

სამეწარმეო გარემოს“, რასაც სრულად ვეთანხმებით, ვინაიდან სახეზეა წინა წლების გამოცდილება, სადაც 

საკუთრების უფლება სათანადოდ არ იყო დაცული. 

 ამრიგად, აღნიშნულ ნაშრომში წარმოდგენილია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ინსტიტუციური 

და ორგანიზაციული განვითარების პოზიტიური და ნეგატიური ტენდენციები. ჩვენის აზრით, 

                                                           

28 ა.აბრალავა. „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები“, თბილისი,2014. გვ.311 
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განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნის განვითარების ახალი სტრატეგიის ფორმირება-

განხორციელებას. გასათვალისწინებელია, რომ განვლილ პერიოდში ქვეყნის ტრანსფორმაციის პროცესში 

აღმოცენებული საზოგადოებრივი ინტერესების დაპირისპირების ნაცვლად გამოვიყენოთ განვითარების 

უკვე ჩამოყალიბებული პოზიტიური ფაქტორები, როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობდა: „ პირადი, 

საზოგადოებრივი და სახელმწიფო ინტერესების ბედნიერი მორიგება ერთმანეთის შეუბღალავად და 

დაუმონებლად“.29 ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა წარმოადგენს იმ პრობლემათა ერთობლიობას, 

რომელთა გადაწყვეტა ხანგრძლივ პერიოდს, დიდ ინვესტიციებს, თანამედროვე მენეჯმენტს და ქვეყნის 

ყველა თაობის ცოდნისა და ენერგიის გამთლიანებას და ერთიანი მიზნისკენ წარმართვას მოითხოვს. ეს 

იდეა ამთლიანებს ქვეყნის წარსულს, აწმყოსა და მომავალს. ასევე პასუხობს მსოფლიოში მიმდინარე 

პოლიტიკური, ინსტიტუციონალური, სოციალური და ორგანიზაციული პროცესების გადაკვეთაზე 

ჩამოყალიბებულ ახალ პარადიგმას - გლობალური აზროვნების, ლოკალური მოქმედებისა და 

ორგანიზაციული ეფექტიანობის თავსებადობას ეროვნული ტრადიციების თავისებურებების და 

მსოფლიოს პროგრესული გამოცდილების შერწყმით. 

გამომდინარე ზემოთქმულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ თანამედროვე ეროვნულ მეურნეობათა 

ფუნქციონირება და განვითარება მუდმივი ცვლილებებით აღსავსე პროცესია, რომლებიც ეკონომიკური 

ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფეროში მიმდინარეობს. 
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Transformations in the institutional, managerial and Georgian Reality 

 
Valeri Katukia 

 
Abstract. The paper covers the role of SMEs in the formation and social and organizational conditions of the 

preparation for the effective functioning of the national economy. It discusses the creation of high-paying jobs by small 
and medium-sized businesses to create well-paying jobs as well as implementation of a wide arena for revealing the 
private initiative and innovative activities, flexibility and independence; the research of the internal and external 
economic factors for state’s safe and rapid development and formation of its social, economic and organizational-
methodological principles. 

 

                                                           

29 ნ.ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის თავისებურებები და განვითარების ახალი 

სტრატეგიის ფორმირების ლოგიკა. ჟ.სოც.ეკონომიკა, №4, გვ.10-25 
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Importance of logistics and transport development strategy in Georgia 
 

The South Caucasus states are engaged in a complex and contradictory process of simultaneous regional 
integration and disintegration. The main instrument of regional integration could be a network of bilateral Free Trade 
Agreements (FTA) which those countries have signed and adopted. As is well known, trade integration within a free 
trade area can also lead to trade diversion which may lead to a loss of tariff revenues although this should be less of a 
problem in the case of a low external tariff towards third countries  

Since 1999, the European Union (EU) has sought to promote increased regional cooperation in the South 
Caucasus as a means to achieve the dual objectives of greater political stability and more rapid economic growth.30 The 
Action Plans sets up the following specific actions: the countries will continue efforts, in co-operation with neighboring 
countries, to resolve regional and other related issues and to promote reconciliation; enhance participation in regional 
co-operation initiatives in the South Caucasus; such as, for example, environment, water management, energy, 
education, border management, logistics and transport communication, as well as in the parliamentary sphere to assist 
collaboration in the stated fields and continue co-operation in the energy and transport fields in the context of the 
EU/Black Sea/Caspian littoral states and neighboring countries initiative.31 

As a bridge between Europe and Asia, the economy of Georgia is highly integrated with international markets. 
Georgia provides customs duty-free access to 900 million market (Provided by FTA's and DCFTA with EU). Georgia’s 
liberal trade regime provides wider region’s markets, as a direct result of the absence of customs and import tariffs. To 
date, Georgia has signed FTAs with CIS countries that include Ukraine, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan, as well as its neighbors, Turkey, Azerbaijan and Armenia. Later on in 2014 
the Association Agreement (“AA”) with EU was signed and ratified, including Deep and Comprehensive Free Trade 
Agreement (“DCFTA”). This will give the opportunities to Georgia for widening logistics and transport development. 
Also the General Schemes of Preference for Georgia with the US, Norway, Switzerland, Canada, and Japan have also 
been applied for, with the result being lower tariffs on 3,400 goods exported from Georgia, all those abilities is to 
expand international economics and political relations. 32 With all above mentioned goodness Georgia becomes in a 
highly strategic location in that it serves as an entry gate to the Caucasus and Central Asia.  

Development of logistics services and communication technologies have dramatically changed production and 
distribution processes and created the global market. In parallel with increasing global competitive pressures, suppliers 
and vendors require efficient logistics services that can move their goods to the right place, at the right time, in the right 
condition, and for the right price. It is therefore of great importance that regional linkages in Georgia are strengthened in 
order to facilitate trade, enhance regional economic integration and develop logistics for better access to the global 
market. An efficient logistics system can support Georgia’s economic integration and strengthen its competitive 
position in the global economy.  

Logistics has been becoming an important part of a global economy. An annual growth rate of logistics in the 
western EU countries amounts 5% and 15% in the eastern EU countries, which is 3-4 times higher than the GDP growth 
in this region. Logistics turns out to play a major role in the international competitiveness between the regions and 
companies which influences their strategic positioning on the global market. The globalization of trade and production 
is creating challenges and opportunities for all countries including Georgia. Those countries that create most favorable 
conditions for trade and investment will facilitate growth of companies that will connect domestic production to global 
value chains. In the globalization process, companies make conscious decisions as to where to produce their goods, 
where to sell them, and how to move them from one place to another.33 

Georgia’s strategic location at the crossroads between Europe and Asia makes the country an important transit 
route in the Caucasus Transport Corridor, which is the world’s fastest growing corridor. Georgian Logistics Association 
Logistics is a key pillar of Georgia‘s competitiveness, with the share of the logistics industry in the country’s Gross 
Domestic Product (GDP) amounting to 12%. The globalization and growing economic integration between the 
companies in East and West and the further internationalization of the markets creates unique opportunity for Georgia 
to be integrated in the international trade. Sophisticated logistics improves effectiveness of the supply chain and makes 
it cheaper, which is an important factor for strengthening of the country and company competitiveness. The 
development of the logistics plays an essential role in the prosperity of Georgia’s most important industries such as 

                                                           

30 The ENP states, for example, that Armenia is invited to enter into intensified political, security, economic and cultural 

relations with the EU, enhanced regional and cross border co-operation and shared responsibility in conflict prevention and 

conflict resolution  
31 Joint protocols of the sessions of the Intergovernmental Commission in 2006-2009 (list of main decisions). 
32 Impediments to international trade in particular complex and numerous formalities are also referred to as ―red tape. Trade 

facilitation aims to cut such ―red tape. 
33 Cross-Border Co-operation. (Existing Problems and Challenges) For CARE International in the Caucasus 2010. 
http://www.entwicklung.at/en/  
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agriculture, manufacturing, trade and tourism. Post harvest spoilage of fruits and vegetables in Georgia amounts to 40-
50% which is caused by absence of the appropriate cold storage and warehouse infrastructure and logistics capabilities, 
such as refrigerated trucks. Logistics plays a key role in the supply chain of the modern agriculture industry. Its efficient 
management defines product quality at the international market. Logistics is therefore a decisive factor for 
establishment of the Georgian agricultural; products on the international market. 

Underdeveloped logistics infrastructure and lack of logistics knowledge are the main bottlenecks in the Georgian 
logistics industry. One of the main reasons of the inefficiency of the existing transportation infrastructure in Georgia is 
that it does not have a network effect. Local logistics services are characterized with limited services and high costs. In 
Georgia, the term “logistics” only comprises transport. As a result, any complex logistics services such as warehousing, 
distribution, and supply chain management have been provided by the industries in-house which is creating significant 
costs to them as they are performing functions that are not part of their core business function in Georgia, IT systems 
for the planning and monitoring of supply chains are still an exception. International companies in Georgia find it 
difficult to implement coherent strategies due to poor logistics know-how and infrastructure.34 

The warehouse services in Georgia are very weak. Most of the existing warehouses are characterized by poor 
conditions and Soviet style infrastructure, outdated equipment, low service levels and high service prices. The situation 
in the agricultural warehousing and cold chain segment is even more dramatic. The lack of cold storage and cold chain 
facilities are becoming one of the major bottlenecks in the export growth of national agriculture products in Georgia. 
The EU integration and globalization process requires a fundamental restructuring and reorientation of the 
transportation and logistics market in Georgia. With the increasing need for competitiveness, the ability of the country 
to reduce logistics costs through the provision of adequate and efficient logistics system is more critical than ever. 
Development of the logistics system in Georgia without advanced logistics education is not possible. One of the main 
goals of the GLA is to create a powerful regional center of excellence for the logistics and supply chain industry and to 
set new standards in logistics to ensure improvement of the supply chain performance and more effective business 
output. Exactly that was the reason of the SCOR (Supply Chain Operations Reference) training provided by the US 
organization-Supply Chain Council in cooperation with EPI and the GLA in Tbilisi in November. 

The international experience shows that logistics centers are one of the most effective instruments to create 
efficient economic and transport cycles and increase competitiveness of the participating companies. Development of 
the network of logistics centers in Georgia will establish competitive intermodal transportation system, which will result 
in the improvement of the supply chain performance and reduction of logistics costs. Finally, logistics centers will 
strongly support Georgia’s establishment as a logistics hub for the Caucasus and Central Asia. 35 

This demand will create opportunities to develop more efficient logistics system to Georgia to become a part of 
global logistics network and attract global players to the country. To realize this potential the following tasks have to be 
undertaken: Development of the long term logistics strategy, Systematic development of transportation infrastructure, 
Attraction of private investments in the development of transportation and logistics infrastructure, Harmonization of 
the transport and trade legal framework, Development of cooperation and new partnership models between freight 
forwarders, carriers and infrastructure operators, Establishment of a powerful regional center of excellence for the 
logistics, Introduction of advanced logistics education programs at bachelor’s, master’s, and doctoral levels and 
development of short certification programs.  

The GLA, supported by EPI, is already on track to implement some of these initiatives. A broader support by 
other private and public sector stakeholders will be needed to unleash to the potential of the logistics sector and its 
contributions to broader competitiveness of Georgian economy.  
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Importance of logistics and transport development strategy in Georgia 
 

Guladi TKHILAISHVILI  
 

Abstract. Logistics and transport development strategy is an integral factor in the success of any manufacturing 
company’s or country’s operations and has a direct impact on their bottom line. Logistics should be part of supply chain 
management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, 
services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' 
requirements. In its’ most basic form, logistics is the control and supervision of the movement of goods, however, the 
scope of logistics management can be far more reaching than that. The sphere of the mentioned topic involves a 
multitude of different factors. Transportation management, freight and inventory management, materials handling, and 
order fulfillment are just a few of the factors that must be considered when it comes to logistics management.  

The Inter-governmental Commission on Economic Co-operation between Georgia and rest of partner countries 
can intensify its efforts in identifying current needs and prospects in cross-border co-operation, prioritizing them and 
developing international response mechanisms; that is, the Commission will have a joint strategy document to 
strengthen institutional capacity for the mutual co-operation.  
 

ლია კვარაცხელია 

სტუ, ასოცირებული პროფესორი 

 ნელი სესაძე, 

სტუ, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 
 

ინოვაციური პროდუქტის განვითარების ეტაპები 

სტატიაში განხილულია ინოვაციური პროდუქტის არსი, მისი წარმოშობა და შემდგომი 
დამკვიდრება ბაზარზე. მოცემულია მეცნიერული ცოდნის, იდეის ინოვაციად გარდაქმნის პროცესი. 
ამასთან განხილულია ინოვაციური იდეის, ინოვაციური პროდუქტის და ინოვაციური პროდუქტის 
სასიცოცხლო ციკლის მიზეზ-შედეგორივი კავშირი. ინოვაციური პროცესის განვითარების პირველი 
ეტაპი იწყება ინოვაციური იდეით და წარმოადგენს ბაზისს შესაბამისი ზედნაშენისთვის, ამიტომ ამ 
ეტაპზე დაშვებული შეცდომები შეიძლება სავალალო აღმოჩნდეს ნებისმიერი ფირმის საქმიანობისთვის. 
ამასთან მოცემულია ინოვაციური პროდუქტის მწაროებელი ფირმის შიდა და გარე რისკ-ფაქტორები.  

innovatio ლათინური სიტყვაა და უცხო სიტყვათა ლექსიკონის მიხედვით "განახლება"-ს, ახალ 

წარმონაქმნს ნიშნავს. ენციკლოპედიაში ის მოიაზრება, როგორც ახალი, ეფექტიანი, ინოვაციური 
პროდუქტის (მომსახურეობის) მიღება. იგი არის შემოქმედებითი პროცესის დამასრულებელი ეტაპი მისი 
პრაქტიკაში განხორციელების თვალსაზრისით. თუ შემოქმედება გულისხმობს სიახლის შექმნას, 
ინოვაციური პროდუქტის შინაარსში იგულისხმება შექმნილი სიახლის პრაქტიკაში გამოყენება. ამდენად, 
როგორც სამეცნიერო-საწარმოო ციკლის საბოლოო შედეგი, იგი განიხილება ინოვაციური პროცესებიდან 
მოუწყვეტლივ, ინოვაციური პროდუქტის განმარტების შესახებ არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება, ალბათ 
იმდენი, რამდენი ექსპერიმენტიცაა ამ სფეროში: ინოვაციურო პროდუქტი, ეს არის ახლებური 
აზროვნების შედეგი, რომელიც ქმნის ღირებულებას, სიმდიდრეს, სოციალურ კეთილდღეობას; რომლის 
საშუალებით ხდება ახლის შექმნა ან ძველის ახლებურად, ხელახლა მოწყობა; ან ინოვაციური პროდუქტი 
არის რაღაც ახლი, და სერთოდ ინოვაცია არის ის, რაც გააუმჯობესებს ჩვენს ცხოვრებას. ახალი სიახლის 
შექმნა ყოველთვის უკავშირდება ინოვაციურ პროცესს და ინოვაციურ საქმიანობას. ინოცაციური პროცესი 
ემსახურება მეცნიერული ცოდნის ინოვაციებად გარდაქმნას. იგი მთლიანობაში მოიაზრება ისეთ 
საქმიანობად, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა რესურსული წყაროების გამოძებნას, მოზიდვას და 
კვლავწარმოებით პროცესში ჩართვას, მეცნიერებატევადი, კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებას 
ახალი მიდგომებისა და ტექნოლოგიების საშუალებით. თანამედროვე ბიზნესის სამყარო სწრაფად 
ცვალებადია და ცვლილებების ტემპს ზრდის ტენდენცია გააჩნია, რაც ინოვაციების მძლავრი ნაკადით 
და გლობალური ინფრასტრუქტურის არსებობით აიხსნება. ცხადია, ფირმას სურს, აუცილებლობის 
შემთხვევაში, თავდაცვისთვის მზად იყოს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. საუკეთესო დაცვა შეტევაა და 
ფირმა თავად უნდა იყოს ინოვაციების გენერატორი. ინოვაციური საქმიანობის შესახებ მეცნიერული 
გამოკვლევები გასული საუკუნის 70-იანი წებიდან გააქტიურდა. ამ საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა ი.შუმპეტერმა, მან ინოვაციურ საქმიანობას შემოქმედებითი საქმიანობა უწოდა, რომელიც 
„თვითონ ირჩევს მიზანს და ასრულეს თავის ფუნქციას.  

ინოვაციური საქმიანობის ინდიკატორები 
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1) ინოვაციური იდეა;  
2) ინოვაციური პროდუქტი;  
3) ინოვაციური პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი. 
ინოვაციური პროდუქტის შექნმის პროცესი იწყება იდეის წარმოშობიდან და გრძელდება 

ინოვაციური პროდუქტის დანერგვამდე. კონკრეტული შედეგის მიღებამდე ხდება იდეის ეტაპობრივი 
განვითარება, სადაც ყოველი მომდევნო ეტაპი განიცდის განვითარებას. ეს პროცესი ასახულია ნახაზზე(1) 
სადაც ბაზისი ინოვაციური პროდუქტის შექმნისა იდეიდან იწყება.  

 ნახ. 1. 
 

1) პირველი ეტაპი იწყება ინოვაციური იდეების წარმოშობით. ინოვაციური საქმიანობას 
გადამწყვეტი მნიშნელობა აქვს წარმოების ტექნოლოგიური დონისა და პროდუქციის 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საქმეში. იგი მიმართულია სამეცნიერო კვლევებისა და 
დამუშავებების შედეგების გამოყენებაზე ახალი ან სრუყოფილი საქონლისა თუ მომსახურების მიღების, 
მათი წარმოების წესისა და შიგა და საგარეო ბაზარზე შემდგომი ეფექტიანი რეალიზაციის მიზნით. 

იდეა უნდა განხორციედეს და ამდენად ეს ეტაპი არის ბაზისი ფირმის შემდგომი განვითარებისა, 
ამიტომ აქ დაშვებული შეცდომა შეიძლება ფირმისთვის სავალალო აღმოჩნდეს. ზოგადად ყველა 
პროდუქტის წარმოება იწყება რაღაც იდეიდან. ერთი წარმატებული პროდუქტის შესაქმნელად საჭიროა 
ათობით იდეის დამუშავება. იდეას სჭირდება ეკონომიკური და კომერციული არგუმენტაცია. 
ინოვაციური იდეის დანერგვამდე უნდა გამოირიცხოს იდეების ის ნაწილი, რომელიც კომპანიას მოგებას 
ვერ მოუტანს. ეფექტური ინოვაციური იდეების დანერგვა იწყება მაშინ, თუ ინოვაციური იდეა არ არის 
კომპანიის ინტერესების მიღმა და მისი განხორციელებისათვის კომპანიას გააჩნია შესაბამისი რესურსები 
და ტექნოლოგია. ზოგადად, ორგანიზაციამ გადაწყვეტილების მიღებამდე ინოვაციის დანერგვის 
პროცესამდე უნდა გაითვალისწინოს ფირმის შიგა და გარე რისკის კატეგორიები, რომლებიც პირდაპირ 
გავლენას ახდებს ინოვაციებიდნ მიღებული შემოსავლების ზრდაზე. 
 

ინოვაციური პროდუქტის წარმოების რისკის შიდა გარემო 

ნახ. 2 

  

 
ინოვაციური პროდუქტის წარმოების შიგა რისკის გარემოს მიეკუვნება: 
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 ა)  სტრატეგიული რისკი – რომელიც გულისხმობს რისკის ისეთ სახეს, როდესაც ახალი პროდუქტის 
მიზანი და როლი არ შეესაბამება ორგანიზაციის სპეციფიკურ მოთხოვნებს;  

 ბ)  საბაზრო რისკი – როდესაც არსებობს საშიშროება იმისა, რომ ახალი პროდუქტი არ დააკმაყოფილებს 
ბაზრის მოთხოვნებს; 

გ)  საწარმოს რისკი – როდესაც ახალი ინოვაციური პროდუქტის წარმოებას და განვითარებას ვერ 
უზრნველყოფს ფირმა გაწერილ დროში და საკუთარი ბიუჯეტის საშუალებით; 

დ)  დარგობრივი რისკი- უკავშირდება დარგის სპეციფიკას, მაგ. ინოვაციების დანერგვა კონსრუქციული 
მასალების წარმოებაში უფრო რისკიანია, ვიდრე მისი დანერგვა სასურსათო საქონლის წარმოებაში. 

ე)  საკადრო რიკი-რაც უკავშირდება პერსონალის არასწორ მართვას. 
 

გარე რისკის კატეგორიას მიეკუთნება: 

 

ა)  პოლიტიკურ-სამართლებრივი რისკი- როდესაც სახელმწიფო სოციალ-პოლიტიკური სტაბილურობის 
შესანარჩუნებლად ქვეყნის შიგნით ახდენს დემოკრატიულ-სამარლებრივი უფლებების შეზღუდვას. 

ბ)  საკანონდებლო ცვლილებათა რისკი- უკავშირდება კანონმდებლობაში ცვლილებებს. მაგ. 
საგადასახადო კოდექსში ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს საწარმოს მოგების შემცირება ან 
საერთოდ ზარალი.  

გ)  ფინანსური რისკი- სახელმწიფოს მიერ საკრედიტო რესურსბის არაეფქტიანი მართვა, რამაც შეიძლება 
გამოიყენოს სავალუტო კურსის ცვლილება, ინფლაცია და შედეგად მივიღებთ მოგების შემცირებას ან 
ზარალს. 

 

ინოვაციური პროდუქტის წარმოების რისკის გარე გარემო 

 
ნახ.3 

 

ფირმის რისკის შიგა და გარე ფაქტორების გათვალისწინების შემდეგ იწყება ინოვაციუ-

რი საქმიანობა. ინოვაციური საქმიანობის განხორციელებაში მონაწილეობს სხვადასხვა სახის რესურსების 
ერთობლიობა. ინოვაციური პოტენციალი ეყრდნობა ინტელექტუალურ, მეცნიერულ-ტექნიკურ, 
საწარმოო, მატერიალურ და ფინანსურ პოტენციალს. ამ ეტაპზე ინოვაციური საქმიანობა მოიცავს 
რამდენიმე ეტაპს: 

1.ინოვაციური პროექტის დაგეგმვა - ეს პროცესი შედგება რამდენიმე ეტაპისაგან. ინოვაციური 
გუნდი პასუხისმგებელია ახალ პროდუქტზე და ახორციელებს ახალი პროდუქტის შეფასებას. 
მიმდინარეობს მისი განხილვა წარმოების, მარკეტინგის, ფინანსების და კონკურენცის კუთხით. 
განისაზღვრება შესაბამისი ბიუჯეტი და განხორციელდება წინასწარი მარკეტინგული და ტექნიკური 
კვლევა. ხდება პროდუქტის სამუშაო ვერსიის შექმნა. კეთდება ალტერნატიული პროდუქტის ნიშნებისა 
და კომპონენტური სპეციფიკაციების მონახაზი, იწერება პროექტის გეგმა, რომელიც მოიცავს მომავალი 
განვითარების, წარმოების და გაყიდვების ხარჯების შეფასებას. საბოლოოდ ინოვაციური პროექტის 
მონახაზი გადაეგზავნება ტოპ–მენეჯერს გადაწყვეტილების მისაღებად და ვიზირებისათვის. 

2. ინოვაციური პროდუქტის განვითარება ახალი პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა 
მოლოდინს, შემდეგ ის იქცევა კვლევისა და ტესტირების ობიექტად. ხდება პროდუქტის კონვერტირება 
ლაბორატორიაში საბოლოო ნაწარმად და მიმდინარეობს მისი ტესტირება. მზადდება შესაბამისი 
პროდუქტის განვითარების ანგარიში, რომელიც ძირითადად მოიცავს კვლევის შედეგებს, წარმოების 
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შესაბამის გეგმას და მონახაზს, პროდუქციის შესაძლებლობებს, მოთხოვნებს, მარკეტინგული ტესტის 
გეგმას და ფინანსური პროგრამის კვლევას.  

3. ბაზრის შესწავლა. ინოვაციური პროდუქტი ბაზარზე წარმოადგენდა კომპანიის საიდუმლოებას. 
ახლა მენეჯმენტი სცილდება კომპანიის ფარგლებს და ახალი პროდუქტის წარდგენა ხდება პირდაპირ 
მომხმარებლებთან. ბაზრის შესწავლა, ეს არის კონტროლირებადი ექსპერიმენტი შეზღუდულ 
გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე. ამ პროცესის მთავარი მიზანია ზოგადი მარკეტინგული სტრატეგიის 
შეფასება. მოგვიანებით ხდება ამ პროცესში მიმდინარე აღმოჩენების ანალიზი და განვითარების 
მოცულობის განსაზღვრა. ბაზრის ტესტირების ფაზის წარმატებით დასრულების შემდეგ, სრულდება 
მარკეტინგის გეგმა და პოდუქტი მზად არის წარმოებისთვის.  

4. ინოვაციური პოდუქტის გაყიდვა და ხარისხის დონე, ეს არის ეტაპი, როდესაც კომპანია გაიტანს 
ინოვაციურ პროდუქტს ბაზარზე. ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ორგანიზაციულ 
სტრუქტურას და მენეჯმენტს, რომელიც საჭიროა მარკეტინგული სტრატეგიის განხორციელებისათვის. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასევე ისეთი საკითხები, მაგალითად: როგორიცაა სრულყოფილი 
დიზაინი, პროდუქციის ფასი, ხარისხის კონტროლი და ა.შ. 

რაც შეეხება ინოვაციური პროდუქტის წარმოების და დანერგვის რისკების გარე სამყაროს, ის 
ძირითადად რეგულირდება სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკით, რომელიც არის სოციალურ-
ეკონომიკური პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს ინოვაციების დარგში 
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის მიზნებს, მიმართულებებს და მეთოდებს. 
ინოვაციური პოლიტიკის ძირითად ამოცანას თანამედროვე ეტაპზე წარმოადგენს ისეთი სისტემის შექმნა, 
რომელიც შეძლებს სამამულო ინტელექტუალური პოლიტიკისა და თანამედროვე ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენებას კონკურენტუნარიანი პროდუქციის საწარმოებლად. 

 
 

Innovative product development milestones 

Lia Kvaratskhelia, Neli Seadze 

 

Abstract. The article deals with the essence of an innovative product, Its origins and subsequent 
establishment of the market. It is given the scientific knowledge and transform the idea to the process of 
innovation. The paper discusses innovative ideas, innovative products and innovative product lifecycle 
causes and result union. The first stage of development of an innovative process starts with an innovative 
idea and is a platform for the superstructure, so at this stage mistakes can be disastrous for any company 
activity. Also is given the internal and external risk factors of the innovative product manufacturing 
company.  
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იაგო წულაძე 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პროფესორი 

 

ტვირთების საზღვაო გადაზიდვის ხელშეკრულებაში მონაწილე  

მხარეების უფლებები და მოვალეობები 
 

საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობების პროცესში, როდესაც ადგილი აქვს საქონლის ყიდვა-
გაყიდვას, როგორც წესი ასეთ დროს იდება მთელი რიგი ხელშეკრულებები. ერთ-ერთ ასეთ 

ხელშეკრულებას წარმოადგენს ტვირთის საზღვაო გადაზიდვის ხელშეკრულება, რომელიც ერთი 
მხრივ არის ჩვეულებრივი ხელშეკრულება გადაზიდვის მომსახურების ყიდვა-გაყიდვის და მეორე 
მხრივ წარმოადგენს დამუკიდებელ იურიდიულ დოკუმენტს ამგვარად საქონელი და ტვირთი არის 
მოლაპარაკების ობიექტი. პირველი მათგანი არის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვების 
ხელშეკრულების ობიექტი. მეორე კი ხელშეკრულება ტვირთის საზღვაო გადაზიდვები. ამგვარად 

მნიშვნელოვანია სამართლებრივი ტვირთების საზღვაო გადაზიდვაში მონაწილე მხარეების 
უფლებების და მოვალეობების სწორი ინტერპრეტაცია.  

ტვირთების საზღვაო გადაზიდვისას მხარეების უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება 
მთელი რიგი ნორმატიული, შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო დოკუმენტებით და 
ტვირთების საზღვაო გადაზიდვის ხელშეკრულებებით. 

ისინი პირობებითად გადაზიდვისმომზადების, განხორვიელების და დასრულების ეტაპების 
მიხედვით შეიძლება დავყოთ შემდეგი წესით: 

გემის მოყვანა სანაოსნო მდგომარეობაში 
* გემის დასატვირტთად მოწოდება 
* გემზე ტვირთის მიღება და დახარისხება  
* თვითგადაზიდვის განხორციელება 
* მიმღებზე ტვირთის გაცემა 
გემის სანაოსნო მდგომარეობაში მოყვანა არის გადამზიდავის მნიშვნელოვანი ვალდებულება, 

შეიძლება ითქვას რომ ეს არის მისი ძირითადი ვალდებულება, რადგანაც ის უშუალოდ 

დაკავშირებულია როგორც ნიოსნობის, ასევე გადასაზიდი ტვირთის უსაფრთხოებასთან. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება გამოვყოთ ნაოსნობის ორი ცალკეული ასპექტი: 

პირველი ასპექტით გემი გაინხილება როგორც მცურავი საწყობი და გადაზიდვის ხელშეკრულების 
როგორც მცურავი საწყობი და გადაზისვის ხელშეკრულების გათვალისწინებული პირობებით უნდა 
შეეზლოს ტვირთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. გემის ზღვაოსნობის აღნიშნულ ასპექტს 
ზოგიერთი ავტორი იურდიულ ლიტერატურაში უწოდებს “ტვირთვარგასიანობას” ან 
“ტვირთუნარიანობას”. ის მოიცავს ასევე ტვირთის მომზადების, მიღების, დახარისხების 
პერიოდების. მეორე ასპექტრში გემიგანიხილება როგორც სატრანსპორტო საშუალება, იმ დროიდან, 
როდესაც ტვირთი სათანადოდ დაწყობილია, დამაგრებულია და გემი უნდა იყოს მზად 

გასვლისთვის, ნაოსნობის უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნათა დაცვით. საქართველოს საზღვაო 

კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილია: “გადამზიდავი ვალდებულია წინასწარ, 

რეისის დაწყებამდე, გემი: 
ა) უზრუნველყოს სანაოსნოს მდგომარეობაში; 
ბ) უზრუნველყოს მისი ტექნკური მზადყოფნა ზღვაოსნობითვის; 
გ) სათანადოდ აღჭურვოს და მოამარაგოს; 
დ) დააკომპლექტოს ეკიპაჯით; 

ე) მოაწესრიგოს ტრიუმები და ყველა სხვა სათავსო, რომლითაც ხდება ტვირთის გადაზიდვა, 
რათა უზრუნვრლყოფილი იქნეს ტვირთის სათანადოდ მიღება, გადაზიდვა და შენახვა. 
ნალოგიურად არის ჩამოყალიბებული უკრაინის საზღვაო-სავაჭრო კოდექსის 143-ე მუხლში 
გადამზიდავის ვალდებულებების შესახებ და ასევე რუსეთის ფედერაციის საზღვაო სავაჭრო 

კოდექსის 124-ე მუხლში. თუ გავავლებთ პარალელებს საქართველოს საზღვაო კოდექსის 126-ე 
მუხლსა და რუსეთის ფედერაციის საზღვაო სავაჭრო კოდექსის 124-ე და უკრაინის საზღვაო-სავაჭრო 

კოდექსის 143-ე მუხლებთან დავინახავთ, რომ ისინი იდენტურია და სიტყვა სიტყვით იმეორებენ 
ყოფილი საბჭოთა კავშირის საზღვაო კოდექსის 129-ე მუხლის მოთხოვნებს და ნიშანდობლივია ამ 
უკანასკნელის რედაქცია განსხვავდება 1924 წლის კონვენციისაგან “კონოსამენტის ზოგიერთი წესის 
უნიფიკაციის შესახებ”, სადაც მე-3 მუხლის 1-ელ – პუნქტში მითითებულია: ტვირთის გადამზიდავი 
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ვალდებულია რეისის წინ და მის დასაწყისში გამოიჩინოს საჭირო მზრუნველობა “დილიგენცე 
რაისონნაბლე” იმისთვის, რომ: 

* გემი სანაოსნო მდგომარეობაში მოიყვანოს;  
* სათანადოდ დააკომპლექტოს ის, ნაოსნობისათვის სათანადოდ აღჭუროს და მოამარაგოს; 
* ტვირთის გადაზიდვისთვის განკუთვნილი ყველა ნაწილი (ტრიუმები, სამაცივრო 

სათავსოები, სარეფრეჟერატორო დანადგარები) და გემის სხვა ნაწილები მოაწოს და მოიყვანოს იმ 
მდგომარეობაში, რომელიც უზრუნველყოფს ტვირთის მიღებას, გადაზიდვას და შენახვას. ამგვარად, 

საქართველოს საზღვაო კოდექსში და ზემოთ მოყვანილ, ქვეყნების საზღვაო-სავაჭრო კოდექსებში 
ტერმინი “გემის სანაოსნო მდგომარეობა” მოიცავს თვით გემის, მისი სატვირთო სათავსოების და 
მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობას, ეკიპაჟით დაკომპლექტებას და მომა რაგებას და 
უზრუნველყოფას ყოველივე იმით, რაც აუცილებელია ტვირთის მისაღებად, გადასაზიდად და 
შესანახად. წარმოჩნდება როგორც გადამზიდის ცალკე მოვალეობა. ტვირთების საზღვაო სამართალში 
დიდი მნიშვნელოა აქვს. ტვირთგადამზიდავის მიერ გემის სანაოსნო მდგომარეობაში მოყვანის 
ვალდებულებებს, პრაქტიკაში ხშირად დავები მოსდებვს. ერთ-ერთი მიზეზთაგანი არის თარგმანი 
ტერმინისა “დილიგენცე რაისონნაბლე”, რომელიც 1924 წლის კონვენციაში გამოიყენება ამ ტერმინის 
თარგმნისას ინტერპრეტცია როგორც “საჭირო მზრუნველობა” გულისხმობს. ხოლო მეორე 
ინტერპრეტცია თარგმანისა “გონიერი ზრუნვა” უფრო განსხვავებულ აზრს მოიცავს – რომ 
გადამზიდვმა გემი სანაოსნო მდგომარეობაში მოიყვანოს მხოლოდ გონივრული, გააზრებული 
ვითარებების მიხედვით, რომელიც შეეფარდება მის საკუთარ ქონებას. მაგრამ არც “საჭირო” და არც 
“გონებრივი” ზრუნვა არ გულისხმობს რაიმე გარანტირებულ მოთხოვნას, მაშინ როცა 
გადამზიდავისთვის საკმარისია დაამტკიციოს რომ მან არ დაუშვა შეცდომა გემის მომარაგების, 
აღჭურვის, ეკიპაჟით დაკომპლექტების და ასევე გემის მომზადებისას, ტვირთის მიღების 
ვარგისიანობისთვის. 

2008 წლის 27 ივნისის საქართველოს კანონი – “საქართველოს საზღვაო კოდექსში დამატებისა 
და ცვლილებების შეტანის შესახებ”. Gამოყენებული საზღვაო ტერმინებში – “სათანადო 

მზრუნველყოფა, რომელიც შეიძლება განისაზღვროს, როგორც გადამზიდავის კონპეტენტური და 
გონივრული ძალისხმევა ჰააგანის წესების მე-3 პუნქტით “ა”, “ბ”, “ც” ნაწილებით 

გათვალისწინებული პირობების შესრულებით”. 

მეორე მნიშვნეოლოვანი პლობლემა, რომელიც პრაქტიკაში დავებს იწვევს, გამოიხატება იმაში. 
თუ დროის რომელი მომენტიდან ითვლება გემი სანაოსნო მდგომარეობაში, რეისის შესრულების 
წინ თუ რეისის დაწყებისას? 

როგორც ზემოთ აღვნოშნეთ, საქართველოს საზღვაო კოდექსის 126-ე მუხლი კონსტანტირებას 
აკეთებს რეისის დაწყებამდე ხოლო 1924 წლის კონვენციის მე-3 მუხლი მიუთითებს “რეისის წინ”. 
ჩვენი აზრით სინამდვილეში ტვირთის მისაღებად დაყენებული გემი შეიძლება არ იყოს 
საზღვაოსნობისთვის მზადყოფნაში, რადგანაც საჭირო არის გემის სანაოსნო მდგომარეობაში 
მოსაყვანად ჩატარდეს გარკვეული ღონისძიებები (გემის უზრუნველყოფა საწვავით, წყლით, 

საკვებით, ზოგიერთი დეფექტის აღმოფხვრა, რამაც შეიძლება გემის მოცდენა გამოიწვიოს)*. 
ამგვარად გემის დატვირთის დაწყებიდან დაწყებიდა შეიძლება ვისაუფროთ გემის 

“ტვირთუნარიანობაზე” (გემის იმ მდგომარეობაზე, როცა შესაძლებელია გემზე ტვირთის მიღების, 
დახარისხიების და შენახვის უზრუნველყოფა), რაც შეეხება გემის სანაოსნო მდგომარეობაში შემავალ 

დანარჩენ მოთხოვნებს, ისინი უნდა იყვნენ შესრულებული იმ მომენტისთვის როცა გემი ტოვებს 
დატვირთვის ადგილს და გადის ზღვასი რეისი შესასრულებალად თანახმად ხელშეკრულებისა. 
პორტის აკკატორიაში გემის მოძრაობა უკვე ითვლება დაწყებულ რეისად. 

პრაქტიკაში დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ როგორი განმარტება ეძლევა “დილიგენცე 
რაისონნაბლე” სწორედ იმაზეა დამოკიდებული სასამართლოს გადაწყვეტილება გადამზიდის 
პასუხისმდგებლობის შესახებ, თუ რა შინაარსია ჩადებული აღნიშნული განმარტების თარგმანში. ამ 
მხრივ განსაკუთრებით მძიმეა გადამზიდავისთვის აშშ-ს და დიდი ბრიტანეთის პრაქტიკა, რომლის 
თანახმად უმნიშვნელო განსხვავებაა “საჭირო ზრუნვასა” და გადამზიდის მიერ გემის ზღვაოსნობის 
უზრუნველყოფის აბსოლიუტურ ვალდებულებას შორის.  
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Cargo shipping Contracting 
The rights and obligations of the parties 

 

Iago Wuladze 
 

Abstract. From the judicial point of view in international practice of marine transportation a very important is an 
agreement of marine transportation of cargoes. Because unlike of other trade agreements in the agreement of marine 
transportation as cargo is goods and the second element is an agreement about conditions of its’ transportation. That is 
why in the agreement of marine transportation the rights and responsibilities of the sides, which take part in an 
agreement of marine transportation of cargo in the International convention in1924 year, must be bordered very clearly. 
In marine transportation of cargoes is important a question about responsibilities of transportation of the ship for taking 
it in seaworthy order, in convention it is translated as “diligence reasonable” – but it is not a clear interpretation, and 
there are some disagreements about judicial definition to take the ship in seaworthy order. 
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Стандартное судно для крупносерийной постройки 

 
Рассмотрена одна из проблем развития морских и речных перевозок – создание стандартного корпуса 

судна для крупносерийной постройки. Приведены сравнительные характеристики судов со стандартными 
корпусами. Указано одно из перспективных направлений развития судостроения – строительство стандартных 
корпусов судов. 

Постановка проблемы. Создание в кратчайшие сроки и с максимально эффективным использованием 
ресурсов флота для перевозок грузов водным транспортом представляет для судостроительной 
промышленности сложную, но разрешимую задачу. Решение указанной проблемы возможно путем создания 
универсального стандартизованного транспортного средства, которое можно эксплуатировать как на 
внутренних водных путях, так и в морских условиях. Настоящая работа направленна на разработку 
рекомендаций по выбору элементов стандартизованного транспортного судна.  

Самым известным примером строительства большой серии однотипных судов, конечно, является 
строительство судов серии «Либерти» в США. /1/. Кроме экономических причин крупносерийного 
строительства судов существовала еще одна не менее важная причина – сложные военные условия, 
требовавшие быстрого решения проблемы перевозок морским транспортом.  

Крупносерийность производства в сочетании со специализацией отдельных предприятий позволили в 
своё время решить проблему в сжатые сроки и с обеспечением необходимого качества изделий при 
минимальной стоимости каждого судна. В настоящее время задача перевозок грузов водным транспортом 
может быть решена аналогичным путём в кратчайшие сроки и с максимально эффективным использованием 
ресурсов. 

Анализ последних исследований проблемы. Многообразие типов и назначений судов, а также их высокая 
единичная стоимость накладывают ограничения на применение технических приёмов массового производства, 
и верфи должны делать выбор между необходимостью производства разнообразной продукции, с одной 
стороны, и преимуществами специализации, с другой /2, стр.226 – 227/.  

Результаты сравнительного анализа, проведенного применительно к судам различных размеров и типов, 
приведены в табл.1. /2, стр.226 – 227/.  
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Табл.1 
Процент снижения стоимости судна в зависимости от серийности постройки по Т. Гилмеру 

Тип судна 

Корабли, пассажирские и специальные суда Навалочники и суда технического флота 
Количество единиц  

в серии 
% снижения 
стоимости 

Количество единиц  
в серии 

% снижения 
стоимости 

2 0 12 4,3 

12 10,7 25 27 

30 15 30 30 
 

Обеспечить серийность в 30 единиц и более однотипных судов в настоящих условиях в относительно 
малых странах невозможно. Подобная серийность достигалась ранее при строительстве рыболовного флота и 
некоторых типов боевых кораблей в крупных государствах или при объединении ряда стран.  

Целью работы является указание пути снижения стоимости водной транспортной единицы путем 
создания универсальной транспортной единицы.  

Выходом из ситуации в судостроении государства, находящегося в сложных экономических условиях, 
авторы данной статьи видят не в создании универсальных судов различных типов, а в создании универсального 
стандартизованного транспортного средства, которое должно трансформироваться на стадии строительства в 
судно требуемого типа. Судно должно быть пригодным к эксплуатации, как на внутренних водных путях, так и 
в морских условиях.  

В связи с необходимостью создания универсального стандартизованного транспортного средства 
возникают две задачи. Первой задачей представляется разделение на отдельные стандартные модули судна. Из 
стандартных модулей формируется судно и, в первую очередь, его корпус. Второй задачей является 
определение габаритных размеров модульных элементов стандартного судна.  

Изложение основного материала. Стандартные модули, из которых предлагается формировать корпус 
судна, для повышения степени унификации и снижения их стоимости предлагается изготавливать в основном 
из плоскостных секций. Для судов серии «Либерти» только для двух листов наружной обшивки с каждого 
борта в носовой оконечности судна была необходима гибка /1, стр. 38/. Сокращение номенклатуры 
применяемых толщин металла с 75 до 27 единиц и уменьшение в ряде случаев толщины привели к увеличению 
дедвейта судна на 430 тонн. В пересчете на построенные за время войны 2580 судов рост грузоподъёмности 
составил 1,1 млн. тонн /1, стр. 38/.  

Теоретический корпус «ЕС-2» был удачной формы: он был относительно полным в носу, с углом 
заострения ватерлинии 450 и отличался прекрасной обтекаемостью кормовой оконечности. Коэффициент 
полноты водоизмещения составил 0,759, абсцисса центра величины располагалась на 0,3 м в нос от миделя /1, 
стр. 41/. Упрощение обводов позволило значительно ускорить постройку и увеличить выпуск транспортных 
судов, а, значит, и снизить их стоимость.  

Основным доводом оппонентов, возражающих против судов с упрощёнными обводами, является не 
столько ухудшение внешнего вида судна, сколько тезис о возрастании сопротивления воды движению судна с 
упрощенными обводами по сравнению с судном с традиционными обводами. Указанный тезис является 
достаточно спорным.  

Испытания моделей траулеров постройки Северной верфи /4, стр.178/ с традиционными и с 
упрощенными обводами показали, что при скорости хода 10 – 10,5 узлов (число Фруда составляло 0,234 – 
0,246) оба судна имели приблизительно одинаковые значения буксировочного сопротивления. Траулеры имели 
следующие размерения: длина 49 м, ширина 9 м, осадка 3,82 м, водоизмещение 960 м3 , коэффициент полноты 
объёмного водоизмещения 0,57 (смотри табл.2). 

Табл.2 
Зависимость буксировочного сопротивления траулера от скорости хода 

Скорость хода, узлы  
Характеристика 8 9 10 11 

Судно с традиционными обводами 80 139 225 331 
Судно с упрощенными обводами 71 124 217 338 

Приращение буксировочного сопротивления, 
% 

–11,3 –10,8 –3,6 +2,1 

 
Вывод является более чем убедительным – для тихоходного судна при сравнительно малом 

коэффициенте полноты объёмного водоизмещения (0,57) буксировочное сопротивление судна с упрощенными 
обводами может быть меньше, чем для судна с традиционными обводами. 

Испытания двух серий моделей грузовых судов с коэффициентами общей полноты 0,71 и 0, 82 были 
проведены Johnson N.V. /4, стр.178 – 180/. В каждой серии испытывались модели судов с традиционными 
обводами (А) и с возрастающей степенью упрощения обводов (B), (C), (D).  
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Суда первой серии (71) имели следующие размерения: длина 121,9 м, ширина 17,07 м, осадку от 7,11 м 
до 7,59 м, водоизмещение соответственно 10540 м3 и 11390 м3, коэффициент полноты объёмного 
водоизмещения соответственно 0,712 и 0,721. Результаты испытаний судов первой серии приведены в табл.3 /4, 
стр.178 – 180/. 

Табл.3 
Значения буксировочного сопротивления моделей грузовых судов первой серии в зависимости от степени 

упрощения обводов судна и осадки, % 
Обводы судна  

Характеристика (А-71) (B-71) (C-71) (D-71) 
Осадка судна 7,11 м 

Буксировочное сопротивление 100 97,1 105,3 150,3 
Приращение буксировочного 

сопротивления, % 
 

0 
 

–2,9 
 

+5,3 
 

+50,3 
Осадка судна 7,59 м 

Буксировочное сопротивление  100 100 109 156,5 
Приращение буксировочного 

сопротивления, % 
 

0 
 

0 
 

+9 
 

+56,5 
 
Суда второй серии (82) имели размерения, которые в основном соответствовали судам первой серии, 

однако имели более полные обводы корпуса. Коэффициентами общей полноты судов второй серии составил 
0,82. Результаты испытаний судов второй серии приведены в табл.4 /4, стр.178 – 180/. 

Табл.4 
Значения буксировочного сопротивления моделей грузовых судов второй серии в зависимости от степени 

упрощения обводов судна и осадки, % 
Обводы судна   

Характеристика (А-82) (B-82) (C-82) (D-82) 
Осадка судна 7,11 м 

Буксировочное сопротивление  100 119 - - 
Приращение буксировочного 

сопротивления, % 
0 +19 - - 

Осадка судна 7,59 м 
Буксировочное сопротивление  100 117 120 - 
Приращение буксировочного 

сопротивления, % 
0 +17 +20 - 

 
Очевидно, что при малых и умеренных коэффициентах общей полноты возможно проектирование судов 

с упрощёнными обводами, которые приблизительно равноценны или даже превосходят по ходовым качествам 
суда с традиционными обводами. Однако следует отметить и ещё один вывод, к которому пришли 
исследователи и который не является очевидным. Буксировочное сопротивление судна с упрощенными 
обводами может быть меньше, чем для судна с традиционными обводами не только при средних и малых 
значениях коэффициента общей полноты судна – 0,57 – 0,72, но при малых скоростях хода судна – порядка10 
узлов (число Фруда 0,25). 

Значительное упрощение обводов судна сводится к построению обводов сопряжением ряда плоскостей. 
Примером подобного упрощения обводов служат суда типа «Пионер». Варианты судна имеют одинаковые 
ширину и высоту борта, при этом различаются только длиной цилиндрической вставки, а значит и длиной 
судна. Корпус судна состоит из пяти частей – модулей: носовой части, средней, двух промежуточных и 
кормовой. Промежуточные части взаимозаменяемы – правая бортовая секция носовой промежуточной части и 
левая бортовая секция кормовой промежуточной части одинаковы /4, стр.181 – 182/.  

Суда, строившиеся для замены судов типа «Либерти» в послевоенные годы не являлись стандартными. 
Основное отличие их заключалось в том, что строились эти суда по проектам, разработанным заранее, а не по 
специальным проектам, разработанным по требованиям заказчика /3, стр. 204/. 

Типичным примером стандартного судна служит проект ММД (Multi – Modal - Design). Базовый вариант 
стандартного судна – двухпалубное, пятитрюмное, универсальное, сухогрузное судно дедвейтом 18300 т. При 
сохранении неизменными носовой и кормовой оконечностей универсальное сухогрузное судно 
трансформируется в судно для перевозки массовых грузов, контейнеровоз или танкер за счет замены средней 
(грузовой) части судна. Возможен вариант удлинения грузовой части судна за счет цилиндрической вставки и 
увеличения дедвейта до30000 т. /3, стр.204 – 205/. В данном случае судно состоит из трёх стандартных 
модулей: двух оконечностей и грузовой части. Грузовая часть судна в свою очередь состоит из стандартных 
секций и блоков, количество которых определяет длину судна в целом. Стандартное судно проекта ММД, в 
отличие от модификаций суда типа «Либерти», заранее готово к любому варианту модуля грузовой части, а 
значит и к созданию различных типов судов без дополнительных затрат ресурсов в каждом конкретном случае. 
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Основных причин, по которым дальнейшие попытки создания стандартных судов не были столь 
успешны, как в случае с серией судов «Либерти», две. Первая из причин считается очевидной – количество 
судов в последующих сериях судов было мало для получения существенного экономического эффекта. Вторая 
причина менее очевидна – стандартные суда последующих серий были технически сложнее, чем суда серии 
«Либерти». Причем во всех случаях последующих серий стандартных судов не удалось избежать 
принципиальной ошибки. Суть этой ошибки состояла в том, что при проектировании судов «Либерти» был 
использован принцип максимально возможного упрощения и удешевления судна. При этом в жертву 
стандартизации были принесены не только эстетические требования, но и уровень технического совершенства 
судов.  

Достичь уровня серийности, который был при строительстве судов серии «Либерти», в условиях 
судостроения малого государства не представляется возможным. В тоже время проектирование судов из 
стандартных элементов – модулей носовой и кормовой оконечностей, модуля машинного отделения, модуля 
цилиндрической вставки, модуля надстройки вполне возможно. Конструирование корпусов судов следует 
выполнять из стандартных модулей: объёмных блоков и секций, что позволит поднять коэффициент 
серийности постройки, если не для судов, то для модулей. Производство стандартных модулей может быть 
налажено серийно без относительной привязки к конкретным заказам судов различных размеров того или 
иного конструктивного типа. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований.  
Государство, которое хочет быть свободным в своей внешнеэкономической деятельности, не может 

обойтись без национального флота /1, стр. 193/. Состояние морского и речного флота в ряде стран объективно 
является неудовлетворительным. Решение проблемы пополнения флота с помощью строительства стандартных 
судов позволит решить ряд экономических проблем на уровне судовладельцев, судостроителей и государства в 
целом.  

Для дальнейшего развития стандартизованного судостроения необходимо перейти к конструированию 
корпусов судов из стандартных элементов – модулей: объёмных блоков и секций. Представляется 
необходимым уменьшение типоразмерного ряда судов с одновременным увеличением серийности. Достижение 
поставленной цели предлагается осуществлять за счет специализации и широкой кооперации 
судостроительных предприятий.  

В дальнейших исследованиях необходимо разработать комплексную программу развития 
стандартизованного судостроения на государственном уровне. Для реального внедрения модульного 
судостроения необходимо выполнить технико-экономическое обоснование необходимой степени 
стандартизации судостроительной продукции. 
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მოთხოვნებს. საწარმოებში მოქმედი საინფორმაციო სისტემები ფუნქცირებს ძირითადად განცალკევებული 
სააღრიცხვო-ანალიტიკური და ტექნიკური სისტემების ბაზაზე, რაც იწვევს მიღებული მმართველობითი 
გადაწყვეტილებების ოპერატიულობის დაქვეითებას, ხარჯების მომატებას, კონკურენტუნარიანობის დაკა-
რგვას, როგორც წარმოებული პროდუქციის, ისე მთლიანად საწარმოსათვის. 

ამიტომ მეცნიერულ-მეთოდური და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება საწარმოთა 
საინფორმაციო ლოგისტიკის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაციის გზით 
მათი საქმიანობის ეფექტიანობის ასამაღლებლად არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამაცანა. რესურსული 
ლოგისტიკის ამ ასპექტის არასაკმარისმა თეორიულმა და მეთოდურმა დამუშავებულობამ, მისმა 
აქტუალობამ და მზარდმა პრაქტიკულმა მნიშვნელობამ განაპირობა საკვლევი თემის შერჩევა. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზარი ამჟამად არის ყველაზე უფრო დინამიკურად 
განვითარებადი. ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკის საინფორმაციო სექტორის 
მუშაკთა წილი უკვე შეიძლება აღემატებოდეს 50%-ს. საინფორმაციო სექტორის წვლილი განვითარებული 
ქვეყნების მშპ-ში, სხვადასხვა შეფასებებით, შეადგენს 10-25%-ს.  

რიგი ქვეყნების წარმატებული ეკონომიკური განვითარება აჩვენებს საინფორმაციო სექტორის 
პრიორიტეტულ განვითარებას, ვინაიდან მას ეკისრება სტრატეგიული ხასიათი თანამედროვე 
საზოგადოების განვითარებაში. ეს სექტორი საშუალებას აძლევს როგორც სახელმწიფოებს, ისე ცალკეულ 
საწარმოებს, დაძლიონ მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დონეში 
თავის კონკურენტებთან შედარებით.  

ამასთან დაკავშირებით საინფორმაციო ბიზნეს-ტექნოლოგიების ბაზრისა და მთლიანად 
საინფორმაციო ლოგისტიკის სექტორის შესწავლა ამჟამად წარმოადგენს არსებით თეორიულ და 
პრაქტიკულ ინტერესს. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზარი ამჟამად გვთავაზობს გადაწყვეტილებების ფართო 
ერთობლიობას, რომლებიც საშუალებას აძლევს საწარმოს, მოახდინოს მმართველობისა და ფინანსური 
აღრიცხვის ავტომატიზება, წარმოებისა და გაყიდვების ოპერატიული მართვის ორგანიზება, 
შემკვეთებთან და მომწოდებლებთან ეფექტიანი ურთიერთქმედების განხორციელება და სხვ.,  

სტატისტიკის მონაცემებით, 2010 წელს ინფოსაკომუნიკაციო აღჭურვილობაზე დანახარჯების 
ნაწილში საქართველო შედიოდა საერთო დანახარჯების მიხედვით ლიდერი ქვეყნების ათეულში, 12%-
ით აჭარბებდა რა მსოფლიო საშუალო მაჩვენებლებს, და 3-5-ჯერ ჩამორჩებოდა ევროპისა და აშშ-ს ერთ 
სულ მოსახლეზე დაანგარიშებით. ამასთან პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დანახარჯებით ჩვენ ქვეყანას 
ეჭირა მე-26 ადგილი, ჩამორჩებოდა რა მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელს 55%-ით, აშშ-ს 20-ჯერ, ხოლო 
დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს საშუალოდ 10-ჯერ. საინფორმაციო მომსახურებაში სიტუაცია კიდევ უფრო 
უარესია - 22-ე ადგილი, ჩამორჩენა შესაბამისად 66%-ით, 24-ჯერ და 17-ჯერ. 

ასეთი ჩამორჩენა შეიძლება მეტყველებდეს სამამულო ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის დაბალ 
ხარისხზე, თუმცა ეს ჩამორჩენა შეიძლება ჩაითვალოს ეფექტურობის არსებითად ამაღლებისა და 
კონკურენტუნარიანობის ზრდის პოტენციალად.  
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არსებობს პროგნოზების საკმაოდ დიდი რაოდენობა საინფორმაციაო ბიზნეს-ტექნოლოგიების 
განვითარებაზე. ამერიკული ანალიტიკური კომპანია International Data Corporation-ის შეფასებებით, 
რომელიც 2013 წელს ჩატარდა, უახლოეს 5 წელიწადში საქართველოს საინფორმაციო ბაზარზე 
ნავარაუდევია ყოველწლიური 5-7%-იანი ზრდა. ანალიტიკური კომპანიები დარწმუნებულნი არიან, რომ 
უახლოეს პერსპექტივაში ბაზრის ზრდა უზრუნველყოფილი იქნება „მესამე საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები-პლატფორმა“-ში ინვესტიციებით, ანუ მობილურ მოწყობილებებსა და დანართებში, 
სოციალურ ქსელებში, აგრეთვე „ღრუბლოვან“ (cloud) ტექნოლოგიებში. ამასთან ნავარაუდევია, რომ 
საორგანიზაციო დანახარჯები „მეორე პლატფორმისათვის“ - სტაციონარული პერსონალური 
კომპიუტერები, ლოკალური და გლობალური გამოთვლითი ქსელები, რომლებიც კლიენტი-სერვერის 
არქიტექტურის საფუძველზე მუშაობს - უახლოეს მომავალში აღარ გაიზრდება. 

ამჟამად ჩნდება ტენდენცია, ტრადიციულ სტაციონარულ კომპიუტერებთან შედარებით, 
მობილური მოწყობილობების გაყიდვების მოცულობის ზრდისა. ამასთან საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების ბაზრის ზრდა მოხდება „მესამე პლატფორმაში“ ინვესტიციების ზრდის გამო. 

ბიზნეს-ტექნოლოგიების ბაზრის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ასევე გამოყოფენ ანალიტიკურ 
საინფორმაციო პროდუქტებს, რომელთა ძირითადი დანიშნულებაა საწარმოს მართვის დონეზე 
სტრატეგიულ გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდაჭერა. მოცემული ტექნოლოგიების განმასხვავებელი 
თავისებურება ოპერატიული ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაციის სისტემებისაგან, რომლებიც 
„ფუნქცირების რეჟიმში“ საწარმოს მართვის პროცესებს უზრუნველყოფს და ამგვარად უზრუნველყოფს 
კონკრეტული პროგრამის შესრულებას. ინფორმაციის მოცულობები და მიმდინარე ცვლილებები, 
როგორც წესი, მნიშვნელოვნად განსხვავდება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღებაზე 
პასუხისმგებლები განიხილავენ განვითარების ალტერნატიულ ვარიანტებს, რომლებიც შეიცავს „რა 
იქნება, რომ?“ პრინციპით მოდელირებასაც. ასეთი მოდელირება საშუალებას მოგვცემს ამოვარჩიოთ 
საწარმოს განვითარების პროგრამის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, შიდა და გარე გარემო პირობების 
შესაძლო ცვლილებების გათვალისწინებით. 

ამჟამად საინფორმაციო ბიზნეს-ტექნოლოგიების ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკურად 
განვითარებადი დარგია. საინფორმაციო ბიზნესი ხდება ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი და 
რენტაბელური ინვესტიციების ჩასადებად. ის ყოველწლიურად ჩაირთავს საწარმოების უფრო და უფრო 
დიდ რაოდენობას. საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ფორმირების მოთხოვნილება სხვადასხვა 
დონეებზე მუდმივად იზრდება, თუმცა შეიმჩნევა ზრდის შემცირების ტენდენციაც. საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების მოხმარების სფეროების მუდმივი გაფართოება ზრდის საინფორმაციო გაცვლის 
შესაძლებლობებს, რაც თავის მხრივ იწვევს თანამედროვე და უფრო სრულყოფილი პროდუქტების 
შექმნას, რაც ზრდის საინფორმაციო საქმიანობის ახალი სახეობების განვითარების სტიმულებს.  
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Abstract. The meaning of market development of information logistics technologies is analyzed by the authors in the 
article. The data about information of market technologies condition and the evolutions of branch development 
prospects in the medium-term prospects are given in the article. The state regulation issues of branch are also 
highlighted. The end of the speech 
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მომსახურების მენეჯმენტში 
 
საწარმოების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება – 

პრაქტიკით ნაკარნახევი უმნიშვნელოვანესი თეორიული პრობლემაა. 
ძალიან მარტივად ისმის კითხვა: რამდენად აუცილებელია ამა თუ იმ ინფორმაციული 

ტექნოლოგიის გამოყენება? საქმე ისაა, რომ ახალი ინფორმაციული სისტემების დანერგვა ძალზე „ძვირი 
სიამოვნებაა“, რომელიც მოითხოვს არა მხოლოდ ძვირადღირებულ პროგრამულ საშუალებებს, არამედ 
მნიშვნელოვან დანახარჯებს მოწყობილობაზე, ახალი ტექნიკური პერსონალის მოზიდვას და დიდ 
დანახარჯებს ფირმის ან ორგანიზაციის მთელი პერსონალის გადამზადებაზე. ხშირად ამა თუ იმ 
ინფორმაციული სისტემის წარუმატებელი გამოყენება იწვევს მხოლოდ მიმდინარე და კაპიტალური 
ხარჯების გადიდებას და არანაირ მნიშვნელოვან ეფექტს არ იძლევა. ამიტომაც ყველა შემთხვევაში 
აუცილებელია ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტიანობის წინასწარი, მიმდინარე და 
საბოლოო შეფასება. 

როგორც ცნობილია, ეფექტიანობა – შედეგისა და დანახარჯების ფარდობაა. ამასთან დაკავშირებით 
ნებისმიერი შეფასება –ეს არის შესაბამისი შედეგისა და დანახარჯების ფარდობის შეფასება. ასეთი 
შეფასება ყოველთვის როდია შესაძლებელი. ჯერ ერთი, ყოველთვის ვერ ხერხდება ზუსტად და 
ერთმნიშვნელოვნად იმის განსაზღვრა რა სახის შედეგია მიღებული ამა თუ იმ ინფორმაციული 
ტექნოლოგიის გამოყენებისა და დანერგვის პროცესში. ყოველთვის როდი შეიძლება ამ შედეგის 
მიკუთვნება აღნიშნული ნოვაციისათვის. დავუშვათ ორი წლის განმავლობაში საცალო ვაჭრობის 
საწარმოში ინერგებოდა ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ამავე პერიოდში სასაწყობო ოპერაციების 
ხარჯები შემცირდა 20%–ით, საკუთარი სავაჭრო ხარჯები გაყიდული აქონლის ერთ ლარზე 
გაანგარიშებით შემცირდა 1,5 თეთრით. ისმება კითხვა: არის თუ არა ეს ახალი ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგი, თუ ეს საწარმოს ხელმძღვანელობის სხვა მოქმედებების შედეგია? ამ 
კითხვაზე პასუხის გაცემის გარეშე ძნელია ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და 
გამოყენების ეფექტიანობის განსაზღვრა. 

დღეს წარმოუდგენილია მსხვილი მრავალნომენკლატურიანი ფირმის მუშაობა შესაბამისი 
ინფორმაციული სისტემის გარეშე, რომელიც ეხმარება მას მთლიანი ნაკადებისა და სასაწყობო 
მეურნეობის მართვაში. ასევე, ძნელი წარმოსადგენია საავიაციო ბილეთების დაჯავშვნის და გაყიდვის 
სისტემა, რომელიც არ ეყრდნობა თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს. ამ და მრავალ სხვა 
შემთხვევაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სავალდებულოა. ინფორმაციული სისტემების 
ეფექტიანობის შეფასება ეხმარება საწარმოს ამა თუ იმ კონკრეტული სისტემის მიზანშეწონილობის 
ექსპერტიზის ჩატარებაში. მაგალითად თანაბარი ტექნოლოგიური შესაძლებლობების დროს ბილეთების 
გაყიდვისა და დაჯავშნის სხვადასხვა სისტემებს სხვადასცხვა მაჩვენებლები გააჩნიათ ერთ გაყიდულ 
ბილეთზე გაანგარიშებით. 

ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის შეფასების ტრადიციული მეთოდები ძირითადად 
გვიჩვენენ ეკონომიკურ ეფექტს სისტემის დანერგვაზე გაწეულ საერთო დანახარჯებთან მიმართებაში. 
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საქართველოს მომსახურების სფეროს საწარმოებში ინფორმაციული სისტემის ეფექტიანობის 
შეფასების მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ფარმაცევტული კომპანია „ავერსი“, რომელიც 20 წელია 
წარმოდგენილია საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე. საწარმოს ტრადიციებს კარგად ერწყმის 
კადრების მომზადების, სამკურნალო საშუალებების დისტრიპუციისა და მარკეტინგის თანამედროვე 
ტექნოლოგიები. „ავერსი“ ახორციელებს შესყიდვებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ამასთანავე აქვს 
საკუთარი ადგილობრივი წარმოების მედიკამენტები. კომპანიის საქმიანობა ხორციელდება სახელმწიფო 
სტრუქტურებთან თანამშრომლობითაც. მას გააჩნია საცალო სააფთიაქო ქსელი ქვეყნის ყველა რეგიონში 
და მსხვილ ქალაქებში.  

კომპანიის ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება გამოეყენებინა ERP-სისტემა SAP R/3. 
საწარმოს მართვის სისტემის გამოყენების მთავარი არგუმენტი იყო კომპანიის უსწრაფესად გარდაქმნის 
შესძლებლობა დინამიურად ცვალებადი ბაზრის პირობებში. ადრინდელი პროგრამული უზრუნველყოფა 
გათვლილი იყო ცალკეულ ფუნქციებზე და წარმოადგენდა „დანაწევრებული„ ავტომამატიზაციის 
მაგალითს, რის შედეგი იყო არასრულფასოვანი ინფორმაცია ანგარიშებში, ხანგრძლივი დაყოვნება 
მონაცემთა შეტანისას და მიღებისას, მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების შეფერხება.  

გადაწყვეტილება ERP-სისტემის გამოყენების შესახებ იყო კომპანიის გრძელვადიანი პოლიტიკის 
გამოხატულება, რომელიც მიმართულია ბიზნეს-პროცესების სრული ინფორმაციის ფლობაზე რეალურ 
დროის რეჟიმში, დამატებული ღირებულების შექმნის ერთიანი ჯაჭვით დაკავშირებული პროცესების 
ინტეგრირებულ ასახვაზე. სისტემის დანერგვის შედეგი- გაზრდა სამკურნალო უზრუნველყოფის მთელი 
ჯაჭვის ოპტმიზაცია მწარმოებლიდან მომხმარებლამდე. გარდა ამისა სისტემის ექსპლუატაციამ 
მკვეთრად შეამცირა ხარჯები და არასაჭირო დანახარჯები, აამაღლა მოთხოვნილი წამლების მიწოდება 
საჭირო ადგილზე, გააფართოვა გასაწევი მომსახურების სპექტრი, შესაძლებელი გახადა სამკურნალო 
პრეპარატებით უფრო სრულად მომარაგება. 

სისტემის გამოყენების პროცესში გამოვლინდა კიდევ ერთი დადებითი შედეგი- ეს არის 
ბუღალტერიის მუშაობის „განაწილების მოდელი“. სხვადასსხვა ტერიტორიაზე მყოფი განყოფილებები 
მუშაობენ ერთიანი სტანდარტით, მონაცემთა ერთიანი შეყვანის სისტემით, ნებისმიერი ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობებით დროის რეალურ რეჟიმში.  

შეიძლება ვისაუბროთ ეფექტიანობის სტრატეგიულ შეფასებაზე. საქმე ისაა, რომ, საქართველოში 
ბევრი საწარმო სრულად ვერ იყენებს მართვის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, მათი დაყენება და 
დანერგვა უზრუნველყოფს კონკრეტულ უპირატესობებს კლიენტებისათვის შეთავაზებული 
მომსახურების სახით. თუ ვისაუბრებთ საზღვარგარეთის გამოცდილებაზე, იქ მიისწრაფვიან 
ინფორმაციული სისტემების დანერგვის ეკონომიკური ეფექტიანობის მუდმივი შეფასებისაკენ. 
ამასთანავე შეიძლება გამოყენებული იქნეს ეკონომიკური ეფეტიანობის სხვადასხვა მაჩვენებლები, 
როგორიცაა ROI (return on investment-დაბრუნება ინვესტიციებიდან).  

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ კვლევებით დადგენილია უმეტეს შემთხვევაში საწარმოების მართვის 
ინფორმაციულ ტექნოლოგიეში ინვესტიციების მოცულობასა და მათ მომგებიანობას შორის აშკარა 
კავშირი არ არსებობს. ამ დასკვნამდე მივიდა ცნობილი ანალიტიკოსი პოლ სტრასმანი. 

თუ ვისაუბრებთ საქართველოს გამოცდილებაზე, როგორც წესი, ინვესტორებს აინტერესებთ ERP-
სისტემის დანერგვის ეფექტიანობის არა რაოდენობრივი, არამედ ხარისხობრივი შეფასება. როგორც 
მსხვილი კომპანიების გამოცდილება მოწმობს, მართვის ავტომატოზირებული სისტემების გამოყენება 
იძლევა საწარმოში ბიზნეს-პროცესების არსებითად გაუმჯობესების და ოპტიმიზაციის, ნორმატიულ-
სამართლებრივი ინფორმაციის სტანდატიზების, ინფორმაციული ბაზების მოწესრიგების 
შესაძლებლობას.  

ინფორმაციულ ტექნოლოგიების დანერგვის ეფექტიანობის რაოდენობრივი შეფასებისათვის 
მუშაობა ძალზე შრომატევადი და ძვირადღირებული პროცესია. რომლის გადახდისთვისაც 
საქართველოს ინვესტორი საწარმოები ყოველთვის მზად არ არიან, რაც ირიბად მოწმობს ამ 
საკითხისადმი ჯეროვანი ინტერესის არარსებობას. 

ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოთა და კომპანიათა საქმიანობის 
ინტეგრალური ეფექტიანობის შეფასების ახლებურად განხორციელების შესაძლებლიბას იძლევა. საქმე 
ისაა, რომ ამ პირობებში, როცა კომპანიაა ბიზნესის ინფორმაციული ნაწილი წინა პლანზეა წამოწეული, 
მათი ეფექტიანობის შეფასებისადმი ტრადიციული მიდგომები შედეგებს უკვე აღარ იძლევა. 
თანამედროვე პირობებში აუცილებელია არა მხოლოდ ტრადიციული მატერიალურ-ნივთიერი და 
ფინანსური მაჩვენებლების შეფასება, არამედ საწარმოთა არამატერიალურ აქტივებთან დაკავშირებული 
ახალი მაჩვენებლების შეფასებაც. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE NEW IT SERVICE MANAGEMENT 

RUSUDAN KUTATELADZE, KETEVAN KUTATELADZE 

Abstract. The effectiveness of the use of information technologies in the management of enterprises – practically 
is the most important theoretical problem. Therefore, in all cases it is necessary to use in advanced and finally the 
information technology effectively. As is known, the effectiveness – is the results and cost ratio. This Is relevant to any 
assessment related to the outcome and cost ratio rate. Such rate is not always possible. First of all, is not always possible 
to accurately and unambiguously determine what kind of a result is used and implemented in the process of information 
technology. This result can’t always attribute to the innovation. Traditional methods of assessing the effectiveness of 
information systems mainly shown economic effect of the costs incurred in relation to the system. The use of new 
information technologies gives effective related activities to the enterprises and implementation of companies. 

In Georgia many enterprise does not fully use the management information technologies, their installation and 
implementation offered to clients specific services and advantages. Quantitative evaluation of effective work of 
information technology is very time-consuming and expensive process, where the investor is not always ready to pay 
for enterprise, which indirectly indicates the lack of interest due to this issue. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРЕГИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ АУТСОРСИНГОВОЙ ИТ-КОМПАНИИ 

 
Особенности процессов разработки программного обеспечения аутсорсинговыми ИТ-компаниями 

требуют специфической методологии и инструментальных средств управления проектами. Существенной с 
точки зрения успеха проекта проблемой является осуществление управления портфелем проектов 
аутсорсинговой ИТ-компании. Большинство методологий управления IT-проектами не имеют эффективных 
средств доступа к объективной, полной и достоверной информации об изменении состояния продукта. Это 
препятствует формированию своевременных и оптимальных управленческих воздействий на проект. 
Разработку ИТ-проектов можно рассматривать как сложную динамическую организационную систему [1]. 
Эффективным средством моделирования дискретных систем с параллельными и асинхронными процессами 
являются сети Петри. Применение данного математического аппарата позволяет осуществлять планирование и 
мониторинг состояний продукта проекта [2], поэтому его целесообразно использовать для моделирования 
процессов разработки программного обеспечения. 

Целью исследования является формирование подходов к разработке и применению имитационных 
моделей управления портфелем проектов аутсорсинговых ИТ-компаний для повышения качества принимаемых 
управленческих решений. 

Основная часть исследования. Рассмотрим разработку  имитационной модели управления портфелем 
проектов аутсорсинговой ИТ-компании. Построим контекстную диаграмму IDEF0 (рис.1). 
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Рис. 1. Имитационное моделирование портфеля проектов аутсорсинговой ИТ-компании 

 
Процесс создания модели состоит из следующих функциональных блоков: сбор данных о предприятии; 

формирование имитационной модели предприятия; формирование имитационной модели проекта; проверка 
адекватности агрегированной модели; проведение экспериментов с агрегированной моделью. 

 
Рис. 2. Формирование имитационной модели проекта 

 
Проведем декомпозицию процесса “формирование имитационной модели проекта” на подпроцессы 

формирование дерева классов объектов, построение диаграмм состояний классов объектов, моделирование 
переходов состояний объектов, проверка допустимости переходов, проведение экспериментов с имитационной 
моделью проекта (рис.2). 

В качестве примера ИТ-проекта представлен проект разработки веб-сервиса для диспетчерской службы 
такси, обслуживающий запросы водителей. Используя микропроектный подход [3], будем рассматривать его 
как мультипроект, состоящий из множества микропроектов.  

Разработка модели мультипроекта начинается с формирования дерева классов объектов (рис. 3), 
являющихся продуктами и/или ресурсами всех микропроектов, включенных в мультипроект. 
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Рис. 3. Дерево классов объектов мультипроекта 

Далее для каждого класса объектов необходимо определить возможные состояния и допустимые 
переходы между ними (диаграммы состояний). На рис. 4 представлена диаграмма состояний объектов 
“протокол”. 

Последовательность переходов состояний абстрактных объектов в дальнейшем моделируется при помощи 
сети Петри. При формировании сети проверяется допустимость переходов в соответствии с диаграммами 
состояний. 

Мультипроект разработки веб-сервиса включает в себя такие мультипроекты: разработка технического 
задания (ТЗ), разработка технического проекта (ТП), согласование протокола обмена, разработка контроллера, 
разработка документов, разработка объектов, разработка структуры БД, разработка коннектора к БД, итоговое 
тестирование и доработка. Мультипроект “Согласование протокола” в свою очередь содержит микропроекты: 
разработка протокола, отправка протокола на согласование, разработка листа рассогласования (ЛР), 
согласование ЛР, формирование списка доработок, согласование протокола. Аналогично декомпозируются 
остальные мультипроекты. 

 
Рис. 4. Диаграмма состояний объекта “Протокол обмена” 

Как видим, основным условием начала перехода (проекта) является наличие всех необходимых ресурсов. 
На рис. 5 представлена сеть первого уровня декомпозиции. Серым цветом помечены состояния продукта, 

представленные на контекстном уровне. 
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Представленная сеть содержит условный переход (XOR-split) «Согласование ЛР», который моделирует 
вероятность того, что протокол потребует доработки. 

Предложенная модель может быть использована: 
• как средство прогнозирования, позволяющее предсказывать поведение проекта и управлять им, 

оценивая различные варианты управления на модели; 
• для нахождения оптимальных соотношений параметров, а также для определения особых 

(критических) режимов реализации проекта. 
 

 
Рис. 5. Сеть Петри первого уровня декомпозиции 

Исследование моделируемой системы можно осуществить путем проведения простых и оптимизационных 
экспериментов, анализа по методу Монте-Карло и анализа чувствительности [4]. 

Задачи вида «что – если» (прямая задача имитационного моделирования) решаются с помощью простого 
эксперимента. В процессе симуляции можно увидеть динамику изменений свойств системы. 

Чтобы найти такие значения параметров, при которых функция, выбранная в качестве целевой, примет 
максимальное или минимальное значение, как в условиях неопределенности, так и при наличии ограничений, 
необходимо провести оптимизационный эксперимент. Он используется для решения обратной задачи 
имитационного моделирования. В случае, когда число возможных вариантов решения невелико, решение 
обратной задачи сводится к простому перебору всех возможных решений. Сравнивая их между собой, можно 
найти оптимальное решение. Если перебрать все варианты решений невозможно, то используются методы 
направленного перебора с применением эвристик. 

Любая сложная система зависит от некоторого набора случайных факторов, имеющих различные законы 
распределения. Метод Монте-Карло предусматривает проведение многократных экспериментов при условии 
варьирования входных параметров с накоплением статистики полученных результатов. Вероятность, что 
средние показатели результатов будут значительно отличаться от показателей реальной системы, будет мала 
при большом количестве испытаний. 

Эксперимент по методу анализа чувствительности помогает оценить чувствительность результатов 
моделирования к конкретным параметрам модели. При этом выполняется несколько «прогонов» модели, 
варьируя значения одного из параметров и оценивая, как результаты моделирования зависят от этих изменений. 

Эксперимент с варьированием параметров и анализом реакции модели помогает оценить, насколько 
чувствительным является выдаваемый моделью прогноз к изменению гипотез, лежащих в основе модели. При 
анализе чувствительности рекомендуется выполнять изменение значений факторов по отдельности, что 
позволяет ранжировать их влияние на результирующие показатели. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении: 
1. В работе предложена имитационная агрегированная модель управления портфелем проектов 

аутсорсинговой ИТ-компании, сформировано дерево классов объектов мультипроекта, представлены 
диаграммы состояний объектов модели. 

2. Предложенный подход к разработке модели позволяет выполнять динамический компьютерный анализ 
развития ситуации для повышения качества принимаемых управленческих решений. 

3. Дальнейшие исследования должны быть направлены на формализацию процедур планирования и 
проведения модельных экспериментов. 
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FORMATION OF AGGREGATE MODEL 
OF OUTSOURCING IT-COMPANY PORTFOLIO MANAGEMENT  

 
K. KOSHKIN. N. KNIRIK 

 
Abstract. The paper proposes a simulation aggregate model of outsourcing IT-company portfolio management. 
Diagrams IDEF0, a state diagram formed tree object classes, a model project by the example of the development of a 
web-service. 

 

 

გივი ბაქრაძე, 

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის  
ასოცირებული პროფესორი 

 

შიდა აუდიტის რეგულირების მექანიზმები თანამედროვე ეტაპზე 

ორგანიზაციული პროცესების ოპტიმალური მოდელის შემუშავება და გამართულად 

ფუნქციონირება წარმოადგენს კომპანიის უმაღლესი მენეჯმენტის უმთავრეს პასუხისმგებლობას. 
მენეჯმენტს სჭირდება მიიღოს რწმუნება იმაზე, რომ ინფორმაცია, რომელსაც იღებს ფინანსური 
მაჩვენებლების, მათი კონტროლის და რისკების მართვის შესახებ არის საიმედო, სრული და აღქმადი. 

მენეჯმენტის ინტერესებში შედის შიდა კონტროლის სისტემასთან დაკავშირებული პროცესების 

გაუმჯობესების შესაძლებლობების გამოვლენა და მისი მუდმივი სრულყოფა. 

ასეთი პრობლემების გადაწყვეტაში მენეჯმენტისათვის იდეალურ პარტნიორს წამოადგენს შიდა 

აუდიტი, რომელიც როგორც დამოუკიდებელი სტუქტურა, ვალდებულია თავისი ძალისხმევა და 
რესურსები მიმართოს ორგანიზაციის წინაშე არსებული მთავარი გამოწვევებისაკენ.  

 როგორც შიდა აუდიტის სფეროს ცნობილი მკვლევარები აღნიშნავენ, შიდა აუდიტის ჩამოყალიბება 
და სრულყოფა-განვითარება დაკავშირებულია მენეჯმენტის მზარდი საჭიროებების დაკმაყ-
ოფილებასთან. შიდა აუდიტის სამსახურისათვის ორგანიზაციის მენეჯმენტის მიზნები წარმოადგენს 

საქმიანობის დაგეგმვის ორიენტირს. აუდიტის მიზნები შესაბამისობაში უნდა იქნას მოყვანილი მენეჯ-
მენტის მიზნებთან ისე, რომ აუდიტორებს შეეძლოთ შექმნან მეტი დამატებითი სარგებელი იმ სფეროებში, 

რომლებსაც მენეჯმენტი განიხილავს როგორც კრიტიკულად მნიშვნელოვანს ორგანიზაციის 

წარმატებისათვის. 

აღსანიშნავია, რომ ამ თვალსაზრისით ძალზე მნიშვნელოვანია შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტის 

(The Institute of Internal Auditors The IIA), როგორც შიდა აუდიტის სფეროს ყველაზე აღიარებული 

ორგანიზაციის როლი, რომელიც ეხმარება აუდიტორებს შიდა აუდიტის სპეციფიკისა და 

კომპლექსურობის აღქმასა და გამოყენებაში (1).  

1997-1999 წლებში შიდა აუდიტორთა საერთაშორისო ინსტიტუტი მუშაობდა შიდა აუდიტის 
დეფინიციის შემუშავებაზე, რომელიც შიდა აუდიტორთა მოწინავე პრაქტიკის ანალიზს ეფუძნებოდა. 

2000 წელს, აღნიშნული დეფინიციის საფუძველზე, ინსტიტუტმა დაამტკიცა შიდა აუდიტის 

პროფესიული საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტები, რომლებიც თავის მხრივ, წარმოადგენს 

ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულ პრაქტიკული მითითებების საფუძველს.  
 “შიდა აუდიტი არის დამოუკიდებელი, ობიექტური მტკიცებულებითი და საკონსულტაციო 

საქმიანობა, რომელიც ქმნის დამატებით ღირებულებას და აუმჯობესებს დაწესებულების 
ფუნქციონირებას. იგი დაწესებულებას ეხმარება მიზნების მიღწევაში, რისკის მენეჯმენტის, კონტროლისა 
და მართვის ავტონომიური პროცესების შეფასებასა და გაუმჯობესებაში - სისტემური, ორგანიზებული 
მიდგომის გამოყენებით”. 
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ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია რისკების 
მართვა. შიდა აუდიტორების საქმიანობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რისკების 
მართვასთან დაკავშირებული პრობლემების შესწავლას. შ.კიკნაძე ვრცელ და საინტერესო კვლევას 
უძღვნის თანამედროვე ორგანიზაციაში რისკის მართვასა და შიდა აუდიტს შორის არსებული 
კომპლექსური ურთიერთობების შესწავლას, იძლევა შიდა აუდიტორთა პროფესიული სტანდარტების 
ფონზე რისკზე ორიენტირებული მიდგომების დამკვიდრების მეთოდოლოგიას (2). 

საინტერესოდ მიგვაჩნია გამოთქმული მოსაზრება, შიდა აუდიტისათვის მმართველობითი 
სისტემის რგოლებთან და აღმასრულებელ მენეჯმენტთან ინტენსიური დიალოგის ფორმატის 
განსაზღვრის შესახებ. ვთვლით, რომ ასეთი კომუნიკაცია დაეხმარება მენეჯმენტს რისკისა და 
კონტროლის მნიშვნელობის დადგენაში, ხოლო შიდა აუდიტი უზრუნველყოფს შემოწმებების 
პრიორიტეტების განსაზღვრას. 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ შემუშავებულია შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია, 
რომელიც უზრუნველყოფს შიდა აუდიტის სუბიექტის დებულების შესაბამისობას დაწესებულების 
სპეციფიკასთან, საქართველოს კანონმდებლობასთან და შიდა ფინანსური კონტროლის საერთაშორისოდ 
აღიარებულ პრინციპებთან. მიუხედავად ამ გადადგმული ნაბიჯებისა შიდა აუდიტის სამსახურის 
ქმედითუნარიანობის საკითხები საქართველოს საწარმოებისათვის გადაჭრილი არაა და შემდგომ 
სრულყოფას მოითხოვს. 

რეკომენდაციები 
•  შიდა აუდიტორული საქმიანობა გარე აუდიტისაგან განსხვავებით ახალი პროფესიაა 

საქართველოსთვის. აქედან გამომდინარე, უნდა მოხდეს მისი პრაქტიკული საქმიანობის დახვეწა შიდა 
აუდიტორთა საერთაშორისო ინსტიტუტის (IIA) მიერ შემუშავებული შიდა აუდიტის საერთაშორისო 
პროფესიული პრაქტიკის შესაბამისად.  

• შიდა აუდიტი განსხვავებულია ყველა დაწესებულებაში და დამოკიდებულია მის 
მდგომარეობაზე. შიდა აუდიტის განხორციელებისათვის საჭიროა მისი ბიზნეს საქმიანობისა და 
პოლიტიკის, გარემოსა და მისგან გამომდინარე რისკების შეფასება. 

• კონტროლის სისტემის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად შიდა აუდიტორებმა 
ინდივიდუალურად უნდა შეაფასონ და განსაზღვრონ კომპანიის საქმიანობის გაუმჯობესების 
შესაძლებლობები და რეზერვები. შიდა აუდიტორების ძირითადი ფუნქციაა ხელმძღვანელობისათვის 
დახმარების გაწევა კომპანიის მიზნების მიღწევაში. 

• შიდა აუდიტორები განსაკუთრებით უნდა იყვნენ მაღალი პროფესიონალები, რათა შესძლონ 
კომპანიის ფინანსური, საოპერაციო, სტრატეგიული და მათ შესაბამისობასთან დაკავშირებული რისკების 
ინდივიდუალურად შესწავლა, კონტროლის სისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფა.  

• შიდა აუდიტორების საქმიანობის ძირითადი ფუნქციაა მენეჯმენტისათვის დახმარების გაწევა 
კომპანიის მიზნების მიღწევაში. აქედან გამომდინარე მათი საქმიანობის ეფექტურობის კრიტერიუმი 
შეიძლება იყოს აუდიტის ობიექტის მიერ დასახული ამოცანების მიღწევის ხარისხი.  

• შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსმა პერიოდულად უნდა გადასინჯოს შიდა აუდიტის 
მოქმედების სფერო და უზრუნველყოს მისი შესაბამისობა შიდა აუდიტის თანამედროვე ცნებასთან, შიდა 
აუდიტორთა ეთიკის კოდექსსა და შიდა აუდიტის სტანდარტებთან.  
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REGULATORY MECHANISMS OF INTERNAL AUDIT AT MODERN STAGES 
 

GIVI BAKRADZE 
 

Abstract. The present article presents evaluation of specifics of Internal Audit Service activities, ensuing from 
the challenges of modern management; consequently the issues of identifying the opportunity of improving their 
activity and perfection is also set. 

Hereby, is also reviewed actuality of problems related to risk management that exists in internal auditors’ activity 
and their importance based on professional standards of internal auditors. Recommendations are given with regard to 
improving sustainable measures of control system and the assessment criteria of their effective activity.  

 
 

ბელა გოდერძიშვილი 

სტუ-ს ასისტენტ პროფესორი 
თამარ რამიშვილი 

იურისტ-ეკონომისტი, მასწავლებელი 
 

ელექტრონული ბიზნესის პრობლემები საქართველოში 

 
ელექტრონული კომერცია, როგორც წესი ითვლება ელექტრონული ბიზნესის ასპექტების 

გაყიდვად. ის მოიცავს მონაცემების გაცვლას, რომლებიც აადვილებენ ბიზნესის, ტრანზაქციების, 
ფინანსებისა და გადახდის ასპექტებს. ყველაზე ხელსაყრელია ამ გზით ბიზნესის წარმართვა. 
თანამედროვე კომერციას ტრადიციული ვაჭრობისაგან განასხვავებს ის, რომ ეს არ არის უბრალოდ 
საქონელბრუნვა შესრულებული მწარმოებლების ან მომხმარებლების მიმდინარე მოთხოვნილებების 
დასაკმაყოფილებლად, ეს არის მთელი რიგი ღონისძიებების უწყვეტი კომპლექსი, რომელიც სრულდება 
კომერციული პროცესის სხვადასხვა ეტაპებზე, ესენია: 

• საქონელსა და მომსახურებაზე ბაზრის მოთხოვნილების კვლევა - მარკეტინგი; 
• საქონლისა და მომსახურების თვისებების მართვა - საწარმოო მენეჯმენტი; 
• საქონლისა და მომსახურების თვისებების შესახებ ბაზრის ინფორმირება - რეკლამა; 
• ბაზრის მომზადება საქონლისა და მომსახურების მოცემული თვისებების გამოსაყენებლად - 

პროპაგანდა; 
• საქონელსა და მომსახურებაზე შეკვეთების მიღება, დამუშავება და შესრულება -ვაჭრობის 

მენეჯმენტი; 
• საქონლის ნაკადისა და სასაწყობო მარაგის ოპტიმიზაცია - ლოჯისტიკა; 
• კლიენტებთან და მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება - ფინანსური მენეჯმენტი; 
• საგარანტიო (გაყიდვის შემდეგ) მომსახურება - თანხლება. 
ელექტრონული კომერცია არის ინდუსტრიის ტიპი, სადაც პროდუქტებისა და მომსახურების ყიდვა 

და გაყიდვა ხორციელდება ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით, როგორებიცაა ინტერნეტი და სხვა 
კომპიუტერული ქსელები. ელექტრონული კომერცია დაფუძნებულია მობილურ კომერციაზე, საშუალებების 
ელექტრონულ გადაცემაზე, ჯაჭვური მენეჯმენტის უზრუნველყოფაზე, ინტერნეტ მარკეტინგზე, 
ტრანზაქციის ონლაინ პროცესებზე, ელექტრონული მონაცემების გაცვლაზე (EDI), ინვენტარის მენეჯმენტის 
სისტემებზე. თანამედროვე ელექტრონული კომერცია ჩვეულებრივ იყენებს მსოფლიო აბლაბუდას (World 
Wide Web) ყველაზე მცირე შეთანხმების ციკლის ერთ სტადიაზე, თუმცა მან შეიძლება მოიცვას უფრო 
ფართო ტექნოლოგიების სპექტრი, როგორებიცაა: ელ–ფოსტა, მობილური მოწყობილობები, სოციალური 
მედია და აგრეთვე ტელეფონები. ელექტრონული კომერცია შესაძლებელია დაიყოს: 

• ელექტრო კატალოგებად ანუ „ვირტუალურ თაროებად“, რომლებიც განთავსებულია ვებ–
გვერდებზე ონლაინ კატალოგების სახით, ხშირად გვევლინება ელ.ფოსტებზე ფოსტის სახით; 

• ყიდვა - გაყიდვა სხვადასხვა საიტებზე ან სხვადასხვა ვირტუალურ ბაზრობებზე; 
• დემოგრაფიული მონაცემების შეკრება და გამოყენება სოციალური მედიისა და კონტაქტების 

გამოყენებით; 
• ელექტრონული მონაცემების გაცვლა (EDI), ბიზნესის ბიზნესზე (B2B) მონაცემების გაცვლა; 
• ელ.ფოსტისა და ფაქსის გამოყენება, როგორც მასობრივი მედიის საშუალებისა, რათა მიღწეულ 

იქნეს სასარგებლო და პერსპექტიული ურთიერთობები კლიენტებთან (მაგალითად, 
Newsletters); 

• ბიზნეს ოპერაციების (ტრანზაქციების) უსაფრთხოება. 
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ელექტრონული კომერციის ძირითადად განსხვავებული ტიპებია: 
„ბიზნესი ბიზნესზე“ (B2B) - ბიზნესის ელექტრონული კომპანია მარტივად განიმარტება და 

კომპანიებს შორის ბიზნესს გულისხმობს. ეს არის ელექტრონული კომერციის ტიპი, რომელიც ბიზნეს 
კომპანიებს შორის ურთიერთობებითა და საქმიანობებით გამოისახება. ელექტრონული კომერციის 
დაახლოებით 80 % ამ ტიპისაა და ითვლება, რომ ეს ტიპი უფრო და უფრო სწრაფად გაიზრდება ვიდრე 
„ბიზნესი მომხმარებლისათვის“ (B2C) სეგმენტი. B2B – ს გააჩნია ორი ძირითადი კომპონენტი: 
ელექტრონული ინფრასტრუქტურა და ელექტრონული ბაზარი . 

 „ბიზნესი მომხმარებლებისათვის“(B2C) - ანუ სავაჭრო ურთიერთობები ბიზნესსა და 
მომხმარებლებს შორის, მოიცავს კლიენტებზე ინფორმაციის შეგროვებას; ფიზიკური საქონლით 
ვაჭრობას(უფრო ზუსტად, მატერიალური ღირებულებით, როგორიცაა წიგნი და სხვა მოხმარებადი 
საქონელი) ან საინფორმაციო საქონელი (ელექტრონული ან ციფრული მატერიალების შემცველი 
საქონელი, როგორიცაა: Software, e-books) და ასევე საინფორმაციო საქონელისთვის მიღებულ 
პროდუქტებს ელექტრონული ქსელის მეშვეობით. ეს არის სიდიდით მეორე და უმარტივესი კომერციის 
ფორმა ელექტრონულ კომერციაში. 

 „ ბიზნესი მთავრობაზე“ (B2G) - ზოგადად აღნიშნავს კომერციის ფორმას კომპანიასა და საჯარო 
სექტორს შორის. ეს მოიცავს ინტერნეტის მეშვეობით სახელმწიფო შესყიდვებს, სალიცენზიო 
პროცედურებს და სხვა მთავრობასთან დაკავშირებულ პროცედურებს. ამ ტიპის ელექტრონულ 
კომერციას ორი მახასიათებელი აქვს: პირველი, საჯარო სექტორი თავის თავზე იღებს 
პილოტის/წამყვანის როლს ელექტრონული კომერციის დაფუძნებაში; მეორე, მიიჩნევა, რომ სახელმწიფო 
სექტორს გააჩნია უდიდესი საჭიროება ელექტრონული შესყიდვების სისტემის უფრო ეფექტურობის 
მისაღწევად. ვებ გვერდებზე დაფუძნებული სავაჭრო პოლიტიკა ზრდის ამ პროცესების 
უზრუნველყოფის გამჭირვალობას (და დარღვევების რისკს მკვეთრად ამცირებს). დღესდღეობით, თავის 
მხრივ ამ ტიპის კომერციის წილი ელექტრონული კომერციის მთელ სექტორში ძალზედ მცირე და 
უმნიშვნელოა, ამრიგად, სახელმწიფოს ელექტრონული შესყიდვების სისტემა კვლავ განუვითარებელი 
რჩება. 

„მომხმარებელი მომხმარებელზე“(C2C) - ელექტრონული კომერცია არის სავაჭრო ურთიერთობები 
კერძო ინდივიდებს ანუ მომხმარებლებს შორის. ამ ტიპის ელექტრონული კომერცია ხასიათდება 
ელექტრონული ბაზრებისა და ონლაინ აუქციონების რაოდენობის ზრდით, განსაკუთრებით 
ინდუსტრიის ვერტიკალურ არეალში, სადაც ბიზნესებსა და ფირმებს შეუძლიათ ფასის შეთავაზება 
თავისი სურვილის შესაბამისად მრავალ მომწოდებელს შორის. ამას შესაძლოა გააჩნია უდიდესი 
პოტენციალი ახალი ბაზრების განვითარებისა. 

„მობილური კომერცია“ (m-commerce) - არის საქონლისა და მომსახურების ყიდვა/გაყიდვა 
უკაბელო (wireless) ტექნოლოგიების მეშვეობით. მაგალითად პორტატული მოწყობილობები, 
როგორიცაა ფიჭური ტელეფონები, პერსონალური ციფრული დამხმარეები (PDAs). იაპონია მიჩნეულია 
კომერციის ამ სექტორის ლიდერ ქვეყანად. შინაარსის მიწოდება უკაბელო მოწყობილობებით უფრო 
სწრაფი, უსაფრთხო და მაშტაბური ხდება. ბევრს სწამთ, რომ მობილური კომერცია გადააჭარბებს 
კაბელით დამყარებულ ელექტრონულ კომერციას, როგორც ციფრული სავაჭრო ოპერაციების არჩევის 
მეთოდი. ეს რწმენა შესაძლოა სამართლიანი იყოს აზია– წყნარი ოკეანის რეგიონის ქვეყნებისთვის, სადაც 
უფრო მობილური კომერციის მომხმარებლები არიან, ვიდრე ინტერნეტის მომხმარებლები. 

ელექტრონული კომერციის საშუალებით შესაძლებელია: გაიყდოს მომსახურება და პროდუქცია 
ინტერნეტის საშუალებით, გაიზარდოს გაყიდვების მოცულობა რეგიონების მასშტაბით, გაფართოვდეს 
გაყიდვების არეალი მსოფლიოს მასშტაბით, შემცირდეს მაღაზიის ქსელის გაფართოებასთან 
დაკავშირებული ხარჯები, გახდეს მომსახურება და პროდუქტი მომხმარებლისთვის უფრო 
ხელმისაწვდომი. ელექტრონული კომერციას დამატებითი სარგებელი მოაქვს მომხმარებლისათვის: 
დროის დაზოგვის შესაძლებლობა, შეძენილი პროდუქტის ადგილზე მიტანა და ტრანზაქციის 
განხორციელებისას ბარათის ონლაინ ავტორიზაცია. კომპანიებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან 
ფაქტორს წარმოადგენს ის, რომ მინიმალური დანახარჯებით შესაძლებელია მომხმარებლისთვის 
მაქსიმალურად კომფორტული მომსახურების შეთავაზება: 

• სასტუმროების, ავიაბილეთების დაჯავშნა; 
• საინფორმაციო სერვისები; 
• ინტერნეტ მაღაზიები; 
• განათლება; 
• ჰოსტინგი, ვებ მომსახურება; 
• აუქციონები; 
• კომუნალური მომსახურება; 
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• სარეკლამო სერვისები; 
• საკურიერო მომსახურება; 
• სახელმწიფო ორგანიზაციების სერვისები.  
უდავოა ის ფაქტი,რომ ინტერნეტით გაყიდვებს აქვს უპრატესობები, ამ სახით vaWrobიsას 

შესაძლებელია: მრავალჯერ გაიზარდოს გაყიდვები; გახდეს თქვენი ბიზნესი საერთაშორისო; მსოფლიოს 
ნებისმიერი ინტერნეტ-მომხმარებელი თქვენს კლიენტად; შემცირდეს დამატებითი დანახარჯები; უფრო 
სწრაფად მოხდეს კლიენტის მომსახურება; ბიზნესის კეთება 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ( 

24/7). XXI საუკუნეში ელ. კომერცია არის ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი. ის უნდა გახდეს 
საცალო ვაჭრობის მთავარი ნაწილი.  

საქართველოში, კანონის თანახმად, მეწარმე სუბიექტების დაფუძნების და მომსახურების 
საზღვრებს გარეთ მიწოდების პირობებს და მათი მოპყრობის სტანდარტებს, აგრეთვე ელექტრონული 
კომერციის განხორციელების ძირითად პირობებს. იგი მოიცავს დებულებებს, რომლის მიხედვით 
დაფუძნებისა და მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდების მიმართ მხარეებმა უნდა გამოიყენონ 
ეროვნული რეჟიმი და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი. არის ზოგადი გამონაკლისები დადგენილი 
პირობებიდან. აღნიშნული გამონაკლისები ძირითადად ეხება საზოგადოებრივი წესრიგის, 

უსაფრთხოების, ადამიანების ჯანმრთელობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. შეთანხმება 
ასევე არეგულირებს სხვადასხვა კატეგორიის ფიზიკური პირების ქვეყანაში შემოსვლის და საქმიანი 
მიზნებისთვის დარჩენის პირობებს. ეკონომიკური სარგებელს რომელიც, გამომდინარეობს ამ 
კანონმდებლობიდან, შემდეგი სახე აქვს:  

• შეთანხმებით განსაზღვრულია, რომ საქართველოს მიერ ფინანსურ, საფოსტო, სატელ-
ეკომუნიკაციო და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო დაახლოების წარმატებით 
განხორციელების შემთხვევაში, შესაძლებელია მომავალში ევროკავშირის შესაბამისი ბაზრის 
შემდგომი ლიბერალიზაცია საქართველოს მომსახურების მიმწოდებლებისთვის. 

• მომსახურების ბაზრის ლიბერალიზაციის შესახებ შეთანხმებას დანართის მიხედვით, 

საქართველო ღებულობს ევროკავშირის ბაზარზე იმაზე უკეთეს დაშვებას, ვიდრე განსაზღ-
ვრულია ევროკავშირის ვალდებულებებით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში (WTO+). 

• შედეგად, შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ მნიშვნელოვნად გამარტივდება საქართველოდან 
მომსახურების ექსპორტი ევროკავშირში. ქართულ, მომსახურების სფეროს, კომპანიებს 
მიეცემათ საშუალება: დააფუძნონ ფილიალები ევროკავშირის ქვეყნებში და მათი საშუალებით 
მიაწოდონ მომსახურება ევროპელ მომხმარებელს; თავიანთ ევროპულ ფილიალებში დაასაქმონ 
ქართველი მენეჯერები, სპეციალისტები თუ გაატარონ პრაქტიკა თავიანთ თანამშრომლებს; 
გაუშვან თავიანთი გაყიდვების წარმომადგენლები ევროკავშირში, მათი პროდუქციის გაყიდვის 
მიზნით მოლაპარაკებების საწარმოებლად; მიაწოდონ მომსახურება ევროკავშირის ბაზარზე 
საქართველოდან, ევროკავშირში ფილიალების გახსნის გარეშე; ქართველ სპეციალისტებს, 

ინდივიდუალურად თუ კომპანიებს შორის გაფორმებული კონტრაქტების საფუძველზე, 

მიეცემათ საშუალება გასწიონ მომსახურება ევროკავშირში. 
• შეთანხმება ასევე მოიცავს პროფესიული კვალიფიკაციის აღიარების მექანიზმებს. ამის შემდეგ, 

მნიშვნელოვნად გაადვილდება ქართველი სპეციალისტების მიერ მომსახურების გაწევა 
ევროკავშირის ქვეყნებში. 

საქართველოში ელექტრონული კომერციის განვითარებას აფერხებს მთავარი პრობლემა - 
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფასთან დაკავშირებით. პრობლემების შექმნის შემთხვევაში უნდა 
მოხდეს რეგულირება, თუ რომელ ორგანიზაციას რა სახის პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს. 
შესაძლებელია ბიზნეს-კომპანიებს შევთავაზოთ ისეთი მოდელი, რომლის გამოყენებითაც მარტივად, 
მინიმალური დანახარჯებით შეეძლებათ კომპლექსური მომსახურების მიღება. ინტერნეტ-მაღაზიასთან 
დაკავშირებული ყველა ტიპის მომსახურების მიღება შესაძლებელი უნდა გახდეს ერთ კონკრეტულ 
წერტილში. შესაბამისად, ეს იქნება საკმაოდ საინტერესო ინოვაცია.  

საქართველოს ონლაინ ბიზნეს გარემო. საქართველოში ინტერნეტის დანერგვის საწყის ეტაპზე 
ქსელი მისაწვდომი იყო მაღალი სოციალური კლასის, ელიტური ფენის, მაღალი განათლების დონის, 
მაღალი შემოსავლებისა და პროფესიული გამოცდილების მქონე პირთათვის. ამას განაპირობებდა 
კომპიუტერისა და ინტერნეტის მაღალი ფასი, მისაწვდომობა, გამოყენების წიგნიერება, გავრცელების 
შეზღუდული არეალი და სხვა ფაქტორები. 

2015 წლის ქართული ელექტრონული ბიზნესისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულება 
ასეთია(კვლევაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ყველა რეგიონმა): 44,7%-ს იკავებს ინფორმაციული 
მომსახურება; 37,3% - მომხმარებლებისა ინტერესდება საგანმანათლებლო მომსახურებით; 34,3% - იყენებს 
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საძიებო სისტემებს; 17,9% - აქტიურად მოიხმარს ფინანსურ მომსახურებას; 11,5% - უპირატესობას 
ანიჭებს ონლაინ ტურისტულ მომსახურებას.  

ასევე ქართველ ინტერნეტ-მომხმარებლებში განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს ონლაინ 
თამაშები, ონლაინ აპლიკაციები, ელექტრონული ბირჟა და მომსახურების სხვა სახეები. საქართველოში 
კერძო სექტორის ონლაინ მომსახურების ორგანიზაციების განვითარებას განაპირობებს ინტერნეტ-
მოხმარებელთა მზარდი სეგმენტი, გლობალური კონკურენტუნარიანობა, მოქნილობა და გლობალური 
ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროდუქტის/მომსახურების წარმოება/წარდგენა.  

ინტერნეტ-ბაზრის განვითარების დაბალი ტემპი, ელექტრონული კომერციის სუსტი ზრდა, ICT-ს 
ინფრასტრუქტურის მოდერნიზების საჭიროება, ინტერნეტ-კომპანიების წარმოქმნის სტიმულირების 
არარსებობა შესაბამისობაშია ინტერნეტ-მოხმარებელთა აქტივობასთან, მშპ-ში ციფრული ეკონომიკის 
წილის ზრდასთან, დასაქმებასთან, ინტერნეტ-ბაზრიდან მიღებულ შემოსავლებთან, ელექტრონული 
მთავრობის მომსახურების სისტემის მისაწვდომობასა და მოხმარებასთან. 

მძლავრი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიუხედავად, ქვეყანაში, არ მოიპოვება ინფორმაცია 
საქართველოს ციფრული ეკონომიკის მოცულობის შესახებ, ინტერნეტ-კომპანიების ბრუნვის, 
გამოშვებული პროდუქციის მოცულობის, ინტერნეტის მომსახურებით დაკავებული ორგანიზაციების 
რაოდენობის შესახებ. ასევე, ინფორმაცია არ არსებობს ისეთ უმნიშვნელოვანეს სტატისტიკაზე, 
როგორიცაა ელექტრონული ბიზნესის წილი მშპ-ში, ინტერნეტ-კომპანიებში დასაქმებული ადამიანების 
რაოდენობა, შემოსავლები, ელექტრონული ბიზნესის განვითარების მაჩვენებლები.  

არსებული ინფორმაციული ვაკუუმის პირობებში, საქართველოს ელექტრონული ბიზნეს გარემოს 
განვითარების ზუსტი პროგნოზების გაკეთება რთულია. თუმცა, ინტერნეტ-ბაზრის კვლევა ინფორმაციული 
დეფიციტის შევსების მნიშვნელოვანი ცდაა.ხაზგასასმელია, რომ ქვეყანაში ინტერაქტიული ურთიერთქმე-
დების საერთო აღიარებული სტანდარტების არქონით, ქვეყანაში ელექტრონული ბიზნესის პასუხისმგე-
ბლობა (ასევე ელექტრონული მთავრობის) ეყრდნობა მხოლოდ ეთიკურ სტანდარტებს, რაც წინააღმდეგობაში 
არ მოდის იურიდიულ პასუხისმგებლობასთან. შესაბამისად, მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინება 
სოციალური პასუხისმგებლობის ვალდებულების ნაცვლად ძირითად შემთხვევაში, „ბიზნესის სურვილსა და 
კომუნიკაციაზეა“ დამოკიდებული. 

საქართველოს ელექტრონული ბიზნეს გარემოს კვლევისას მნიშვნელოვანია აღინიშნოს შემდეგი: 
საქართველოს ინტერნეტის მომსახურების ბაზრის კვლევით, ინტერნეტ-ხარისხი მაღალია თბილისში, 
ხოლო რეგიონებში - დაბალი. თბილისის ინტერნეტ-ბაზარი შეიძლება განხილული იქნას, როგორც 
მაღალი სიჩქარის ინტერნეტ-მომსახურების სივრცე, კონკურენტუნარიანი ინტერნეტ-ბაზარი, ინტერნეტ-
პროვაიდერების საქმიანობის „სარფიანი ადგილი“, მოთხოვნისუნარიანი ბაზარი, რენტაბელური და 
მსყიდველობითუნარიანი გარემო. თბილისის ინტერნეტ-მომხმარებლებისათვის ფართოა ინტერნეტ-
პროვაიდერებისა და ინტერნეტ-მომსახურების სპექტრი. რაც შეეხება საქართველოს დანარჩენ 7 რეგიონს, 
ის შეიძლება დახასიათდეს, როგორც არაკონკურენტული ინტერნეტ-გარემო, დაბალი სიჩაქარის 
(ზოგიერთ რეგიონში აღნიშნულია ინტერნეტის საშუალო სიჩქარე) ინტერნეტ-მომსახურების ბაზარი, 
ინტერნეტ-პროვაიდერების მიერ სეგმენტების/რაიონების ექსკლუზიური ფლობა, სატელეფონო 
სადგურების შეფერხებით მუშაობა, მოუწესრიგებელი საკაბელო მეურნეობა, დაუსაბუთებელი 
გათიშვები, შეზღუდვები ინტერნეტ-კავშირში. ზემოაღნიშნული აისახება ინტერნეტ-მომხმარებელთა 
დაკმაყოფილებასა და ლოიალობაზე. აღნიშნული პრობლემები ელექტრონული ბიზნესის (ასევე 
ელექტრონული მთავრობის) განვითარებას მნიშვნელოვანად აფერხებს; 

ონლაინ მომხმარებელი ყოველთვის ანიჭებს უპირატესობას ისეთ ბიზნესს, რომელსაც ერთი 
გენერალური მიმართულება აქვს აღებული. ელექტრონული კომერციის და ონლაინ ბიზნესის 
წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია სარეკლამო სტრატეგია, საინფორმაციო განცხადებები, პროდუქციის 
მაღალი ხარისხი. პუბლიკაციების სტილი, რომელიც ამ პროდუქციას თან ახლავს, მუდმივად 
განახლებადი უნდა იყოს. ასევე ონლაინ კლიენტის ნდობის მოპოვებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია 
მომსახურება და გარანტია. ის პროდუქცია, რომელსაც მომხმარებელს სთავაზობთ, აუცილებლად უნდა 
შეესაბამებოდეს პროდუქციის ხარისხსა და ფასს. გარდა ამისა, ონლაინ კლიენტის მისაზიდად არსებობს 
კონკრეტული სტრატეგია. მაგალითად, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პროდუქციის სპეციალური 
ფასდაკლების სისტემით შეთავაზება, პოტენციური კლიენტებისთვის საცდელი პროდუქციის 
შეთავაზება, რათა მომხმარებელი დარწმუნდეს მის ხარისხსა და ღირებულების შესაბამისობაში, ამა თუ 
იმ პროდუქციის შესახებ დისკუსიის გამართვა და მომხმარებლების ცოდნის გაზიარება პოტენციური 
კლიენტებისთვის, ე.წ. საინფორმაციო ცხელი ხაზი, კითხვა-პასუხის რეჟიმი კონკრეტული პროდუქციის 
ირგვლივ, ონლაინ რეკლამის სწორად დაგეგმარება, გაყიდული პროდუქციის დროულად მიწოდება 
მომხმარებლისთვის და სხვა. უნდა ითქვას, რომ ელექტრონულ კომერციაში ონლაინ მომხმარებლის 
ნდობის მოპოვება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ონლაინ ბიზნესის სწორად 



 189

წარმართვისთვის. უკვე ითქვა, რომ ონლაინ ბიზნესის სწორად დაგეგმარებაში დიდ როლს თამაშობს 
ინტერნეტ რეკლამა. დღესდღეობით, სოციალური ქსელები, ფორუმები და ბლოგები ონლაინ 
რეკლამისთვის საუკეთესო რესურსია. სწორედ ამ ელემენტების გამოყენებით შესაძლებელია ონლაინ 
მომხმარებლის ყურადღების მოპყრობა. ბიზნესი ნელ–ნელა გადადის ინტერნეტ–სივრცეში. 
სპეციალურად ინტერნეტისთვის ფორმირდება ინტერნეტ–მთავრობა, სამართალი და ეკონომიკა. მასში 
ჩართულია ელექტრონული ბიზნესიც, რომელიც ელექტრონული კომერციით მოქმედებს. 

დღეს მსოფლიოში, მსხვილმა კომპანიებმა, ინფორმაციულ გარემოში ე.წ. ბუნებრივი მონოპოლიები 
დაიკავეს, როგორიცაა მაიკროსოფტის პროდუქტი ვინდოუსი. ელექტრონულ კომერციებმა შექმნეს 
ბაზრის ახალი ტიპი – ელექტრონული სავაჭრო მოედანი, სადაც ხდება სხვადასხვა საწარმოების 
გაერთიანება და მყიდველებისა და გამყიდველების მომსახურება. მოედნების შემქნელებმა შეიძლება 
რეკლამაზე, ტრანზაქციების საკომისიობზე, სააბონენტო გადასახადებზე იშოვონ ფული. ელექტრონულ 
სავაჭრო მოედანს კი ის ქმნის, რომლისთვისაც მოსალოდნელი დადებითი ეფექტი უფრო მაღალია. 
აქედან გამომდიანრე, ყალიბდება გამყიდველის მოედანი, მყიდველის მოედანი და დამოუკიდებელი 
მოედნები, სადაც დომინირებული არ არის მყიდველ-გამყიდველი. ხშირად, ასეთ მოედნებს მესამე პირი 
ქმნის, რომლის სახელწოდებაცაა ელექტრონული სავაჭრო ბაზრები, რადგან სწორედ ისინია წმინდა სახის 
ელექტრონული ბაზრები. მყიდველის ან გამყიდველის მოედანი კი ელექტრონული დისტრიბუციის 
განხორციელების ერთგვარი წესია. ელექტრონული სავაჭრო მოედნებია: ონლაინ კატალოგები; 
აუქციონები და ბირჟები; გაერთიანებები. 
 

 

PROBLEMS OF E COMMERCE IN GEORGIA 

 
BELAGODERDZISHVILI, TAMAR RAMISHVILI 

 

Abstract. E commerce includes data exchange that makes easier the aspects of transactions, business, finances 
and payments. It’s the most convenient way to run business. E commerce is a type of industry where sales of products 
or services are done be means of electronic ways, such as Internet. E commerce is based on mobile commerce, 
electronic transfer of data, maintenance of chain management, internet marketing, online transaction processes, 
electronic data interchange (EDI), and management system of inventory. Modern E commerce usually uses World Wide 
Web on one stage of the minimal agreement cycle. Although it may cover the spectrum of wider technologies, such as e 
mail, mobile devices, social media and also phones.  

In spite of developed state institutions in2015 in Georgia there is still no information about the extent of digital 
economics, turnover of Internet companies, amount of issued products and number of organizations providing Internet 
services. There is also no data about such important statistics as the part electronic business in GDP, number of people 
employed within internet companies, revenue and index of development electronic business.  
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გოდერძი შანიძე 

ქუთაისის უნივერსიტეტისა და  
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი 
 

საერთაშორისო ოპერაციათა მენეჯმენტის თავისებურებები 

საერთაშორისო კომპანიები ოპერაციათა მენეჯმენტის განხორციელებისას გადასაწყვეტი 
საკითხებისადმი სტრატეგიული მიდგომით სარგებლობენ. კომპანიების მიერ პირველ რიგში წყდება 
წარმოების არსებულ პირობებთან ადაპტაციის და სტანდარტიზაციის საკითხი, რაც განაპირობებს 
კომპანიის მიერ ბაზარზე გარკვეული პოზიციის ჩამოყალიბებას. კომპანიის არსებულ პირობებთან 
ადაპტაციისა და სტანდარტიზაციის პრობლემის გადასაწყვეტად განიხილება შემდეგი საკითხები: 
რესურსების შეძენა, კომპანიის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, ლოჯისტიკა და მატერიალური 
რესურსების მართვა. 

რესურსების შეძენა წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებული მოქმედებების ერთობლიობას, 
რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ კომპანია საქონლისა და მომსახურების წარმოებისათვის აუცილებელი 
რესურსებით. 

კომპანიის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა-საერთაშორისო მასშტაბებით ბიზნეს საქმიანობის 
განხორციელებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა კომპანიის ადგილმდებარეობის არჩევას ენიჭება. 
კომპანიები საქმიანობის დაწყებამდე წყვეტენ, თუ სად უნდა განალაგონ თავიანთი საწარმოო 
სიმძლავრეები და რა პირობებში მოუწევთ მათ ფუნქციონირება. 

ლოჯისტიკა და მატერიალური რესურსების მართვა-თანამედროვე ბიზნესში ლოჯისტიკისა და 
მატერიალური რესურსების მართვის გარეშე წარმატების მიღწევა შეუძლებელია. ლოჯისტიკა და 
მატერიალური რესურსების მართვა წარმოადგენს ბიზნესის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 
მართვის თეორიისა და პრაქტიკის მეცნიერული სწავლებას, რაც ხელს უწყობს კომპანიაში რესურსების 
ნაკადების ეფექტიან მართვას.  

ოპერაციათა მენეჯმენტი არის დამატებითი ღირებულების შემქმნელი საქმიანობა, რომელიც 
მიმართულია კომპანიაში შემომავალი რესურსების გადამუშავების შედეგად მათი ღირებულების 
გაზრდაზე, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს ფირმის საქმიანობის საბოლოო შედეგზე.  

საერთაშორისო ოპერაციათა მენეჯმენტი სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს კომპანიის მიერ 
შემუშავებულ ბიზნეს სტრატეგიასთან. მართლაც, კომპანიის ტოპმენეჯერის მიერ დამუშავებული 
ბიზნესის განვითარების სტრატეგია ზეგავლენას ახდენს ოპერაციათა მენეჯმენტის ღონისძიებების 
დაგეგმვისა და განხორციელების ისეთ ასპექტებზე, როგორიცაა: კომპანიაში რესურსების მიწოდებათა 
ჯაჭვის სტრატეგიების დამუშავება, კომპანიის საწარმოო სიმძლავრეების განლაგების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღება, ლოჯისტიკისა და მატერიალური რესურსების მართვის პროცესების დაგეგმვა. 

თუ კომპანიას არჩეული აქვს და მისდევს დიფერენციაციის სტრატეგიას, მაშინ ოპერაციათა 
მენეჯმენტის მთავარი ფუნქცია იქნება უზრუნველყოს კონკურენტი კომპანიების საქონლისა და 
მომსახურებისგან მკვეთრად განსხვავებული საქონლისა და მომსახურების შექმნა, რაც საშუალებას 
აძლევს კომპანიას შეაღწიოს უცხოურ ბაზარზე და განიმტკიცოს თავისი პოზიციები.  

თუ კომპანია მისდევს დანახარჯებში ლიდერობის სტრატეგიას, მაშინ ოპერაციათა მენეჯმენტის 
მთავარი ფუნქცია იქნება უზრუნველყოს საქონლისა და მომსახურების წარმოების დანახარჯების 
მინიმალური დონის მიღწევა, რათა კომპანიამ შეძლოს ფასების შემცირება და სასურველი მოგების 
მიღება. დანახარჯებში ლიდერობის სტრატეგიის შემთხვევაში გადამწყვეტ როლს საქონლისა და 
მომსახურების ფასისა და დანახარჯების საკითხები თამაშობს, ხოლო ხარისხს შეიძლება ნაკლები 
ყურადღება ექცეოდეს. შესაბამისად, ამ დროს კომპანიამ შეიძლება უპირატესობა მიანიჭოს 
განსაკუთრებით იაფი სამუშაო ძალის ადგილებში საკუთარი საწარმოო სიმძლავრეების განთავსებას და 
ა.შ. 

საერთაშორისო კომპანიაში მენეჯერებს უხდებათ მნიშვნელოვანი და რთული პრობლემების 
გადაჭრა სამ ძირითად სფეროში: 

1. რესურსები-მენეჯერებმა უნდა გადაწყვიტონ, თუ სად და როგორ შეიძინონ პროდუქციის 
საწარმოებლად და საჭირო რესურსები. საკვანძო გადაწყვეტილებები აქ გადის რესურსების 
მიწოდების ჯაჭვის მართვაზე და წარმოების ვერტიკალურ ინტეგრაციაზე. 

2. მდებარეობა-მენეჯერებმა უნდა გადაწყვიტონ, თუ სად უნდა იქნეს განლაგებული საწარმოო 
სიმძლავრეები, ადმინისტრაციული შენობები, სავაჭრო ოფისები და ა.შ. 
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3. ლოჯისტიკა-მენეჯერებმა უნდა აირჩიონ მარაგების მართვის მეთოდები და ტრანსპორტირების 
ხერხები. 

საქონლისა და მომსახურების წარმოების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ კომპანიამ 
უნდა გადაწყვიტოს, სად განათავსოს საწარმოო სიმძლავრეები. ამ გადაწყვეტილების მიღებისას კომპანია 
ითვალისწინებს როგორც ქვეყნის ეკონომიკურ-პოლიტიკურ მახასიათებლებს, ასევე საწარმოებელი 
საქონლისა და მომსახურების თავისებურებებს. ის ყურადღებას ამახვილებს ქვეყნის მახასიათებლებზე, 
ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობაზე, პროდუქციის წარმოშობის ქვეყნის მარკეტინგულ იმიჯზე, 
მომხმარებლებთან პირდაპირი კავშირების შესაძლებლობაზე, სამთავრობო პოლიტიკაზე, პოლიტიკური 
პროცესების სტაბილურობაზე, და ა.შ. 

საწარმოო სიმძლავრეების განთავსების ადგილის შესახებ კომპანიის გადაწყვეტილებაზე შეიძლება 
გავლენა იქონიოს საერთაშორისო კომპანიის მიერ არჩეულმა ბიზნესის სტრატეგიამ, ორგანიზაციულმა 
სტრუქტურამ და მარაგების მართვის პოლიტიკამ. მაგალითად, კომპანიას Benetton მთელი საწარმოო 
სიმძლავრეები თავმოყრილი აქვს იტალიაში, რაც საშუალებას აძლევს მკაცრად აკონტროლოს 
პროდუქციის დიზაინი და ხარისხი. ზოგიერთი კომპანია, სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე, 
საწარმოო სიმძლავრეების გადანაწილებას სხვადასხვა ქვეყნებში ახდენს. ასეთი მიდგომით 
ხელმძღვანელობს ელექტროსაქონლის მწარმოებელ კომპანიათა უმრავლესობა. მაგალითად, Intel-ს 
გააჩნია საწარმოო ქარხნები ირლანდიაში, პუერტო-რიკოში, ისრაელში, მალაიზიასა და ფილიპინებზე. ეს 
საშუალებას აძლევს კომპანიას ისარგებლოს ამ ქვეყნებში არსებული შედარებით იაფი რესურსებით. 
გარდა, ამისა, ამ ადგილებიდან შედარებით ადვილი და იაფია მსოფლიო ბაზრებზე პროდუქციის 
მიწოდება საწარმოო სიმძლავრეების სხვადასხვა ადგილებზე გადანაწილებამ, შეიძლება კომპანია 
დაიცვას ადგილობრივი ეროვნული ვალუტის კურსის მერყეობის ზეგავლენისგან. 

საერთაშორისო კომპანიის საწარმოო სიმძლავრეების ადგილმდებარეობის მიუხედავად, 
ოპერაციათა მენეჯერების წინაშე ყოველთვის დგას ლოჯისტიკის საკითხები. საერთაშორისო 
ლოჯისტიკა მოიცავს სხვადასხვა სახის რესურსების მიმწოდებლებიდან კომპანიისაკენ, კომპანიის 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის და კომპანიიდან მომხმარებლებისკენ მზა საქონლისა და 
მომსახურების ნაკადების მართვას.  

საერთაშორისო კომპანიებში ოპერაციათა მენეჯმენტის საკვანძო პრობლემა ეფექტიანობის 
მიღწევაა. ეფექტიანობა კომპანიის გამართული ფუნქციონირების ერთ-ერთი ინდიკატორია. იგი როგორც 
წესი განისაზღვრება კომპანიის მიერ გამოშვებული პროდუქციის საერთო ღირებულების შეფარდებით ამ 
პროდუქციის გამოშვებისათვის საჭირო რესურსების საერთო ღირებულებასთან. ეფექტიანობა, ერთი 
მხრივ, ხელს უწყობს კომპანიის ფუნქციონირების შედეგების ამაღლებას, ხოლო მეორე მხრივ ცალკეული 
კომპანიების ეფექტიანობაზე დამოკიდებულია ქვეყანაში ცხოვრების დონე. თუ ქვეყანაში მომუშავე 
კომპანიები ფუნქციონირებენ ეფექტიანადა, შესაბამისად იმ ქვეყნის მოქალაქეებს შესთავაზებენ მეტი 
რაოდენობისა და მაღალი ხარისხის პროდუქციას. ამასთან, კომპანიებს უჩნდებათ შესაძლებლობა 
განახორციელონ პროდუქციის ექსპორტი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, რამაც დამატებითი შემოსავალი 
უნდა მოუტანოს როგორც კომპანიას, ასევე ქვეყანას, სადაც იწარმოება პროდუქცია.  

საერთაშორისო ოპერაციული მენეჯმენტის ერთ-ერთ ამოცანას კომპანიის მიერ გამოშვებული 
პროდუქციის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება და მისი ამაღლება წარმოადგენს. თანამედროვე პირობებში 
პროდუქციის ხარისხი იქცა კომპანიების კონკურენტული ბრძოლის უმთავრეს საშუალებად, რამაც 
შესაბამისი ასახვა ჰპოვა კომპანიების განვითარების სტრატეგიებში.  

ამდენად კომპანიების მენეჯერებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ მიზნის მიღწევა მაშინ უფრო 
შესაძლებელია, როცა ოპერაციატა მენეჯმენტი შეესაბამება კომპანიის სტრატეგიას, როცა რესურსების 
შეძენა, კომპანიის ადგილმდებარეობის სწორად განსაზღვრა, ლოჯისტიკა და მატერიალური რესურსების 
მართვა მოწესრიგებულია. 
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Peculiarities of International Operations Management 

Goderdzi Shanidze 

Abstract. International operations management should be in a complete accordance with the business strategy, 
developed by the company. International company managers have to solve important and difficult problems in three 
major areas: 

1. Resources - managers need to decide where and how to purchase the necessary resources for the production. 
Key decisions here go on the management of the resources supply chain and on the vertical integration of 
production. 

2. Location - managers need to decide where you need to locate the manufacturing facilities, administrative 
buildings, trade offices, etc. 

3. Logistics - managers need to choose methods of supply management and means of transportation. 
The vital problem of operations management in the international companies is to reach the efficiency. Efficiency 

is one of the indicators of the company’s proper functioning. It is usually defined by the ratio of the total value of 
products produced by the company with the total amount of resources needed for the production. 

 

 

 

მერაბ დიასამიძე 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

 
აჭარაში ტურიზმის კლასტერის არსებობის წინაპირობები 

 და წინააღმდეგობები 

 
შესავალი - ტურიზმის განვითარების მიზნით აუცილებელია კლასტერების განსაზღვრა. ეს ეხმარე-

ბა ძალისხმევის კონცენტრირებასა და პრიორიტეტების განსაზღვრაში, თანამშრომლობის და 
კონკურენციის სტიმულირებაში, კრიტიკული მასის შექმნაში, რაც ინვესტიციებს მომგებიანს გახდის, 
ტურისტისათვის კი ტერიტორია უფრო ადვილად აღქმადი გახდება. ამისათვის გასათვალისწინებელია 
სხვადასხვა ფაქტორები: ტერიტორიის დამახასიათებელი ელემენტები; რეგიონის სოციო –ეკონომიკური 
მახასიათებლები; არსებული რესურსები და ღირშესანიშნაობები; პოტენციური შესაძლებლობები; 
მომსახურების შეთავაზება და სხვა. 

მიუხედავად ოპტიმისტური მონაცემებისა რეგიონში ტურიზმის კლასტერის ეფექტური სისტემის 
შექმნა მაინც პრობლემებთანაა დაკავშირებული. რაც ჩვენი აზრით განპირობებულია ეროვნული 
საინოვაციო სისტემის არასათანადო გაგებითა და ტურიზმის დარგში მომუშავე (სასტუმროები, 
რესტორნები, სააგენტოები…) კადრების არასრულყოფილი და არა სპეციალური განათლების არსებობით. 
რასაც რიგი ფაქტორები განაპირობებენ.  

განვიხილოთ ის ფაქტორები რომლებიც ხელს შეუწყობენ რეგიონში ტურიზმის კლასტერის 
განვითარებას: 

წინაპირობები _ უნივერსიტეტებში განათლებისა და კვლევის ინფრასტრუქტურა; საჭირო უნარ-
ჩვევების მქონე კვალიფიციური სპეციალისტების და დასაქმების შექმნის პოტენციალის 
ხელმისაწვდომობა. საჭიროა პასუხი გაიცეს კითხვაზე, მოიპოვება თუ არა აჭარის რეგიონში წარმოების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების მქონე ადამიანური რესურსი? ინტელექტუალური 
საკუთრება, კრეატიულობა და ტექნიკური შესაძლებლობები ინოვაციის საკვანძო ძალებია. 

მოთხოვნის პირობები _ დახვეწილი და მომთხოვნი მომხმარებელი; 
ურთიერთდაკავშირებული და მხარდამჭერი საწარმოები _ ქმედითუნარიანი ადგილობრივი 

მიმწოდებლებისა და ურთიერთდაკავშირებული კომპანიების არსებობა. მაღალგანვითარებულ ქსელს 
შეუძლია სერიოზულად გაზარდოს ეკონომიკური აქტივობა, დანერგოს ინოვაცია და შესაძლებელი 
გახადოს სტრატეგიული ალიანსების ჩამოყალიბება მომსახურების სფეროში. 

ზრდის პოტენციალი _ რამდენად ექნება კლასტერს მომავალი ზრდის პოტენციალი?  
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ინსტიტუციონალური ინფრასტრუქტურა _ სახელმწიფოს მარეგულირებელი ნორმების სიძლიერე, 
ისევე როგორც საჯარო-კერძო ურთიერთობები კომპანიათა შორის, დაწესებულებები და მთავრობა 
რეგიონსა და მის გარეთ. ეს მოიცავს საკანონმდებლო ნორმებს და ამ სახის აქტივობისა და მომსახურების 
ხარისხის მხარდამჭერ პოლიტიკას, რომლითაც საჯარო ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ბაზარს. აქ 
შეიძლება შევიდეს ანტიმონოპოლიური კანონი, მარეგულირებელი ნორმები, რომლებიც 
ითვალისწინებენ ბაზარზე შესვლის პირობებს, ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობები, 
კლასტერების განვითარების მხარდაჭერის სურვილი და ა.შ. 

ტექნიკური ინფრასტრუქტურა _ ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო სივრცის ხელმი-
საწვდომობა, ტრანსპორტი, ინტერნეტი, ტელე და საკომუნიკაციო შესაძლებლობები, ელექტ-
რომომარაგება და საბაზისო ურბანული ინფრასტრუქტურის არსებობა.  

ისტორიული ფონი და სხვა სპეციფიკური ფაქტორები _ ეთნიკური, კულტურული და ისტორიული 
ფაქტორების ფართო სპექტრი, ასევე მყარი გამოცდილება, უპირატესობად შეიძლება იყოს მიჩნეული. 

კლასტერების სხვადასხვა ელემენტების შეფასება და მათი შესაბამისი მოქმედება მნიშვნელოვანი 
ნაბიჯია იმის დადგენაში, თუ რა ძლიერი ან სუსტი წერტილები შეიძლება ჰქონდეთ ამ კლასტერებს და 
სად შეიძლება გახდეს საჭირო შემდგომი ჩარევა. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში წარმოდგენილია 
კლასტერების შეფასების შეჯამებული შედეგები და SWOT (შიდა ფაქტორები-ძალები და სისუსტეები, 
გარე ფაქტორები-შესაძლებლობები და საფრთხეები) ანალიზი.  

ცხრილი 2.  

აჭარის რეგიონში ტურიზმის კლასტერის SWOT ანალიზი 

 

შიდა ფაქტორები 

 
ქულა 

0-10 

 ძლიერი მხარეები  
1 მდიდარი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა 10 
2 მრავალფეროვანი პეიზაჟი 10 
3 კარგი გეოგრაფიული მდებარეობა 10 
4 კლასტერების ზრდის პოტენციალი 10 
5 იაფი ადამიანური რესურსი 8 
6 მაღალი ხარისხის კულტურული მემკვიდრეობა 8 
 სუსტი მხარეები 

 
1 თანამედროვე მენეჯერული უნარ-ჩვევების ნაკლებობა 10 
2 მცირე და საშუალო საწარმოების სიმცირე 10 
3 საკვანძო რეგიონალური შესაძლებლობების არასრულფასოვანი გამოყენება 10 

4 
კომპიუტერებისა და ვებ-გვერდების არსებობისა და გამოყენების დაბალი მაჩ-
ვენებელი  10 

5 ტექნოლოგიური განვითარებისა და ინოვაციური პოლიტიკის დაბალი დონე 10 
6 მაღალი დონის სასტუმროებისა და სასტუმრო სახლების არარსებობა 8 
7 მარკეტინგული და პრომოუტერული უნარების ნაკლებობა 10 
8 კმომხმარებლის მომსახურების მენეჯმენტის დაბალი დონე 10 
9 ზღვის წყლის დაბინძურება 10 

 
 

 

გარე ფაქტორები 

 
ქულა 

0-10 

 

 შესაძლებლობები  
1 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა 10 
2 ბაზრის ზრდის პოტენციალი 10 
3 ტურიზმის უპირატესობა სახელმწიფო დონეზე 8 
4 ტურიზმში დონორების მხარდაჭერის ხელმისაწვდომობა  8 
5 იაფი ადამიანური რესურსი 7 
6 მარტივი სავიზო რეჟიმი 6 
7 ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია 6 
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8 საკანონმდებლო ნორმები და პოლიტიკა 5 
 საფრთხეები 

 
1 არაეფექტური დაფინანსების სისტემა 10 
2 უმაღლესი განათლების არაეფექტური სისტემა 10 

3 
საკონსულტაციო მომსახურებისა და სატრეინინგო კურსების არა 
ხელმისაწვდომობა 10 

4 სარისკო კაპიტალის ნაკლებობა 10 
5 სამუშაო ძალისა და მოსახლეობის მიგრაცია/,,ტვინების გადინება" 8 
6 ინსტიტუციონალური ინფრასტრუქტურის დონე 8 
7 ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების დაბალი დონე 8 
8 სუსტი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა 8 

9 
მცირე და საშუალო საწარმოთა ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის  
დაბალი დონე 8 

 
ზემოთ მოყვანილი SWOT ანალიზის საფუძველზე, ტურიზმის კლასტერის განვითარებისათვის 

მნიშვნელოვან წინაპირობად მიგვაჩნია შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 
� აჭარის ტურიზმის და კურორტებისა დეპარტამენტის პირველი მიზანია აჭარაში მომსახურებისა 

და ტურიზმის, კერძო და საჯარო სექტორთან პარტნიორობა და თანამშრომლობა; 
� ტურიზმის ინდუსტრიის უშუალო ჩართვა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაში, მის 

შეფასებასა და შესაბამის კვლევით ძალისხმევებში; 
� აჭარის სახელმწიფო უწყებებისა და სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობების 

უშუალოდ ჩართვა ტურიზმის განვითარების სტრატეგიასა და მის განხორციელებაში; 
� ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზაციული სტრუქტურისა და შეს-

რულებული სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება; 
� ახალი და გაუმჯობესებული ტურისტული პროდუქტების ჩამოყალიბება;  
� აჭარისათვის როგორც მიმზიდველი „მრავალდანიშნულებიანი“ ტურისტული კუთხის ეფექტური 

და მიმზიდველი იმიჯისა და ბრენდის(ების) შექმნა ; 
� არსებულ და პოტენციურ ბაზრებზე აჭარის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა; 
� “GOBATUMI”-ის ვებ-გვერდის და მარკეტინგის ინტერნეტ-საშუალებებით; 
� აჭარის მოსახლეობაში ტურიზმის ინტენსიური და სტაბილური განვითარების დადებითი 

ზეგავლენის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბება; 
� აჭარის კურორტებისა და ტურიზმის დეპარტამენტის, ასევე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული 

მიზანია აქტიური როლის შესრულება სტუმართა შთაბეჭდილებების გაუმჯობესებაში; 
� ტურისტებისათვის ადეკვატური ინფორმაციისა და დახმარების მიწოდება; 
� აჭარის ტურისტულ-საკურორტო რესურსების დაცვის პროპაგანდა; 
� აჭარის ტურიზმისსა და კურორტების დეპარტამენტის გაძლიერება და ეფექტურობის გაზრდა; 
� აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზაციული სტრუქტურის 

სრულყოფა; 
� აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი უნდა სარგებლობდეს მაღალი ცნობადობით 

და გააჩნდეს მიმზიდველი იმიჯი. 
განვითარებული ეკონომიკისაკენ სწრაფვა მოითხოვს ძლიერ კონკურენციას რეგიონალურ დონეზე, 

რომლის მიღწევაც დღევანდელ საბაზრო პირობებში შესაძლებელია ინოვაციური სისტემების 
დანერგვითა და ძირეული შესწავლით. 

დასკვნა _ კლასტერების წარმატებული განვითარება ეკონომიკური აღმავლობის აუცილებელი 
შემადგენელია. განვითარებული ეკონომიკის და მაღალი შემოსავლების პირობებშიც არასდროს არ 
მცირდება კლასტერების სრულყოფის მოთხოვნილება. ტურისტული მომსახურება კი მუდმივ 
გაუმჯობესებას მოითხოვს.  

კლასტერული სტრატეგიიდან გამომდინარე, ეკონომიკური განვითარება არის კოლაბორაციული, 
ერთიანი პროცესი, სადაც სახელმწიფო ჩართულია სხვადასხვა დონეზე, კომპანიები, სასწავლო და 
სამეცნიერო ინსტიტუტები და კერძო სექტორის ორგანიზაციები. ყველა გაერთიანებას და კლასტერს 
შეუძლია მიიღოს ზომები კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად. 
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Terms and contradictions of existing tourism clasters in Adjara 

Merab Diasamidze 

Abstract. In order to develop tourism business it is very important to determin tourism clasters. This can be 
helpful during the concentration of efforts, motivation of employees, stimulation of competition and creation of critical 
mass. It will make investments more profitable and tourist area will be more preceptible for tourists themselves.  

To do this, we should consider a variety of factors: the characteristic elements of a region, socio-economic 
characteristics, existing resources and sightseeings, potential opportunities , other service offerings.  

Defining different elements of clasters and their activities is an important step in examining the strengths and 
weaknesses of these clasters and where it might be needed to make further intervention.  

Clasters are the necessary components of a successful development of economic growth. The demand of clasters 
is never reduced in developed and high-income, iproved conditions. In addition service in tourism always demand 
permanent development.  
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ნაირა გალახვარიძე  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
 ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

 

ინოვაციათა სტრატეგიული მართვის აუცილებლობა და მექანიზმები 

 
ინოვაციები - მართვის სპეციფიური ობიექტებია, რომლებიც საჭიროებენ მნიშვნელოვან 

ინვესტიციებს, კვალიფიცირებულ მეცნიერულ-ტექნიკურ პერსონალს, მაშტაბურ-მარკეტინგულ 
ღონისძიებებს. ინოვაციებით მართვისათვის საჭიროა სისტემური მიდგომა, რომელიც განსაზღვრავს 
ურთიერთდამოკიდებულებასა და ურთიერთკავშირს ორგანიზაციის ქვედანაყოფებსა და მმართველობის 
სტრუქტურაში. ორგანიზაციის მენეჯმენტის კონცეფციის განვითარება ბოლო 50 წლის პერიოდში 
მიმართულია მათი კომპლექსური ხასიათის გაძლიერების უზრუნველყოფაზე, ეტაპობრივად შემდეგი 
პრობლემების წინა პლანზე წამოწევით; 

- წარმოების დაგეგმვა; 
- ტექნიკო-ეკონომიკური დაგეგმვა; 
- სტრატეგიული დაგეგმვა; 
- სტრატეგიული მენეჯმენტი. 
განვითარებული ქვეყნების პოსტინდუსტრიულ ეპოქაში შესვლით გარე გარემოში ერთდროულად 

მიმდინარეობს სერიოზული ცვლილებები, რაც მოითხოვს იმ მრავალრიცხოვან ფაქტორების 
ზემოქმედების გათვალისწინების უზრუნველყოფას, რომელთა ერთი ნაწილი უშუალოდ ზემოქმედებს 
საწარმოს საქმიანობაზე, ხოლო მეორე ნაწილი კი -არა პირდაპირ. 

პირველი ჯგუფის ფაქტორებია; 
- საწარმოო რესურსების მიწოდების პირობები, განსაზღვრული მომწოდებლებით; 
- მომხმარებელთა მოთხოვნები ხარისხზე, ფასებზე გარეგნულ სახეზე და საქონლის სხვა 

მახასიათებლებზე. 
- ბაზარზე კონკურენტების ანალოგიური საქონლის მიწოდება; 
- საკანონმდებლო აქტების ცვლილება; 
- საშემსრულებლო ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობა; 
- პროფკავშირის საქმიანობა; 
 ფაქტორთა მეორე ჯგუფია; 
- საერთაშორისო მდგომარეობა; 
- საგარეო ეკონომიკური სიტუაცია; 
- ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური სიტუაცია; 
- ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობა; 
- ძირითად დარგებში მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარების დონე; 
- სოციალურ- კულტურული დონე. 
საწარმოს საქმიანობაზე მითითებული ფაქტორების ზემოქმედების ხარისხი სხვადასხვაა მისი 

ეკონომიკურ საქმიანობაზე დამოკიდებულებითა და ბაზრით, სადაც ის გვთავაზობს თავის საქონელს.  
საწარმოები თავისი კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად იძულებულნი არიან 

სისტემატიურად განაახლონ, ანდა სრულყონ საწარმოო პროდუქცია და შეიმუშაონ ახალი ტექნიკური 
გადაწყვეტილებები. ეფექტიანად მომუშავე საწარმოებისა და ფირმების გამოცდილების ანალიზი 
გვიჩვენებს, რომ დღეს გადარჩება ის ვისაც შეუძლია სწრაფი რეაგირება ცვლილებებზე და 
სისტემატიურად ინოვაციებით საქმიანობა. ეფექტიანი საწარმოების სისტემატური ინოვაციური 
საქმიანობა იმავდროულად უზრუნველყოფს მაღალ ინოვაციურ პოტენციალს. 

 ინოვაციური პოტენციალი ხასიათდება მაჩვენებელთა ერთობლიობით, რომლეთა რიცხვში შედიან 
შემდეგი ჯგუფები: 

- ინოვაციური საქმიანობის საკადრო პოტენციალის დახასიათება, საკვლევი და მეცნიერულ-
ტექნიკური პერსონალის რიცხოვნობა, მათ შორის: მკვლევარები, ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები, 
დამხმარე პერსონალი, დანარჩენი პერსონალი. მათ შორის სამეცნიერო ხარისხის მქონენი; 

- ინოვაციური პროცესის რესურსები და ორიენტირები (ფედერალური ბიუჯეტიდან 
ფინანსირება კვლევებსა და დამუშავებებზე შიდა დანახარჯები, კვლევებსა და დამუშავებებზე შიდა 
ხარჯების სტრუქტურა ფინანსირების წყაროების მიხედვით, კვლევებსა და დამუშავებებზე შიდა 
ხარჯები სექტორების საქმიანობის, დანახარჯების სახეების, სამუშაოთა სახეების მიხედვით, სამრეწველო 
წარმოების ორგანიზაციების დანახარჯები ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე, ინოვაციათა ტიპებისა და 
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ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, საპატენტო განცხადებებისა და პატენტების შემოსულობა 
და გაცემა); 

- ინოვაციური პროცესების სტრუქტურული დახასიათება (ორგანიზაციებისა და ინოვაციური 
საქმიანობის სტრუქტურის თავისებურებანი-სპეციალიზირებული მეცნიერულ-კვლევითი, საპროექტო-
კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური ქვედანაყოფები); 

- ინოვაციათა ძალისხმევის შედეგები (სიახლის დონისა და საქმიანობის სახით შექმნილი 
მოწინავე საწარმოო ტექნოლოგიების რიცხვი, გამოყენებული მოწინავე საწარმოო ტექნოლოგიები 
დანერგვის წლების მიხევით, საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ტექნოლოგიებით ვაჭრობა - გარიგების 
ობიექტები, ორგანიზციების დანახარჯების ხვედრითი წილი ტექნოლოგიების ინოვაციებზე, 
ინოვაციური პროდუქციის მოცულობა სიახლის დონითა და ეკონომიკური საქმიანობის სახეებით). 

ინოვაცირი პოტენციალის მდგომარეობაზეა მნიშვნელოვანი ხარისხით დამოკიდებული საწარმოს 
ინოვაციური აქტივობა და ინოვაციური საქმიანობის ეფექტიანობა. მაგრამ თავისთავად ინოვაციური 
პოტენციალი არ გულისხმობს ინოვაციური განვითარების მაღალი ტემპებით უზრუნველყოფას და 
ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობას. თანამედროვე ეკონომიკა ხასიათდება ამაღლებული რისკითა და 
გადაწყვეტილების მიღებისას გაურკვევლობით. ამ პირობებში საწარმოს საქმიანობის ძირითადი 
მიზნების, მოგებისა და ბაზრის წილის გაზრდა შეუძლებელია მიღწეულ იქნას, მხოლოდ საწარმოო 
რესურსების განაწილების ოპტიმიზაციითა და ეკონომიით. ოპერატიულ (რესურსების განაწილება) და 
მმართველობით პრობლემებს (რესურსების შეძენისა და განაწილების ორგანიზაცია) დაემატა 
სტრატეგიული (ბაზრებისა და საქონლის შერჩევა და რესურსების ამის მიხედვით განაწილება) 
სტრატეგიული მენეჯმენტის მეთოდების გამოყენება. სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღების 
აუცილებლობა და თანმიმდევრულად სტრატეგიული მართვის განხორციელება წარმოიქმნება მაშინ, 
როცა ტრადიციული მეთოდები საშუალებას არ იძლევა დასახული მიზნების მიღწევას. ტრადიციულ 
მეთოდებს დაკავშირებულს წარმოების ტექნიკური დონის ზრდაზე, დანახარჯების შემცირებაზე არ 
მივყავართ დადებით შედეგებთან. მოცემულ საშუალებათა ეფექტიანობის პრიორიტეტი ფინანსურად 
უფრო მდგრადი საწარმოებისკენაა. მოცემულ სიტუაციაში იმარჯვებს ის საწარმოები რომლებმაც იციან 
მომენტის ფორმულირება და ახალი სტრატეგიის შერჩევა. ეს „შეიძლება იყოს წარმოების 
დივერსიფიკაცია, ახალ ბაზარზე ანდა ცნობილი ბაზრების აუთვისებელ სეგმენტზე გადაორიენტირება. 
საბაზრო ორგანიზაციური ინოვაციების ათვისება, ანდა მითითებული მიმართულებების კომბინაცია. 
სტრატეგიული მართვისათვის აუცილებელია შემდეგი მოქმედებები: 

1. სიღრმისეული ცვლილებების აუცილებლობის გათვითცნობიერება; 
2. ცვლილებების ძირითადი მიმართულებების შემუშავება (დამუშავება); 
3. გადაწყვეტილების ვარიანტების შეფასება დასახული მიზნის მიღწევის კუთხით; 
4. ეკონომიურად, ტექნოლოგიურად და სოციალურად უფრო მნიშვნელოვანი ვარიანტების 

შერჩევა. 
ამგვარად, სტრატეგიული მენეჯმენტი გარე და შიდა გარემოს დეტალური ანალიზის საფუძველზე 

უზრუნველყოფს ორგანიზაციის ქცევის მექანიზმის ფორმირებას. დროული ინოვაციათა 
განხორციელებით, კონკურენტული უპირატესობის მიღწევით რაც ეხმარება მიზნის მიღწევაში 
ხანგძლივი პერიოდისათვის და მომხმარებელთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებისათვის საწარმოს 
საქმიანობის მოქნილ რეგულირებაში. 

სტრატეგიას, (ბერძ.strategia-stratos ნიშნავს „გენერლის ხელოვნებას“ ფართო სამხედრო ოპერაციების 
გაძღოლის ხელოვნებას) სტრატეგიის გაგებას იყენებენ სხვადასხვა სფეროში ეკონომიკური, 
მარკეტინგული, ფინანსური, ინოვაციურის ჩათვლით და ა.შ. შესაბამისად განმარტების ფორმულირებამ 
განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ამჟამად სტრატეგიის ქვეს გულისხმობენ; 

- კომპლექსურ გეგმას განკუთვნილს - საწარმოს (ორგანიზაციის) მისიის რეალიზაციის 
უზრუნველყოფაზე და მისი მიზნის მიღწევაზე; 

- ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის ხელოვნება, ორგანიზაციის განვითარების პერსპერქტილი 
გეგმა, გამომდინარე გარე გარემოს ზემოქმედებისა და შიდა „პოტენციალის თავისებურებებიდან“; 

- ხანგძლივი დროის პრინციპიალური მითითებები, საწარმოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის 
გეგმები: ინოვაციასთან, წარმოებასთან, შემოსავლებსა და ხარჯებთან, ბიუჯეტთან, გადასახადებთან, 
ინვესტიციებთან, ფასებთან, სოციალურ სფეროსთან დამოკიდებულებით; 

- მოქმედებისა და მდგომარეობის თანმიმდევრობა, რომლებიც საწარმოს მიზნების 
მიღწევისათვის გამოიყენება. 

მოყვანილი განსაზღვრებებიდან უკანასკნელი უფრო მეტი ხარისხით შეესაბამება სტრატეგიული 
მენეჯმენტის თავისებურებებს, აგრეთვე სტრატეგიის ფორმირებისა და რეალიზაციას. 



 198

ინოვაციათა სტრატეგიის შემუშავება ხდება ეროვნული ეკონომიკის, დარგის, კომპანიის, საწარმოს 
დონეზე. 

საწარმოს, ორგანიზაციის ინოვაციათა სტრატეგია წარმოადგენს მისი მიზნების მისაღწევად ერთ-
ერთ საშუალებას. ამიტომ, ხშირად ინოვაციათა სტრატეგიას განსაზღვრავენ როგორ ღონისძიებათა 
ერთობლიობას ინოვაციური მიზნების მიღწევისათვის. 

საწარმოები (ორგანიზაციები) ინოვაციათა სტრატეგიებს შეიმუშავებენ შემდეგი მიზნების 
მისაღწევად: 

- საწარმოს (ორგანიზაციის) კონკურენტული პოზიციის უზუნველსაყოფად; 
- გარე გარემოს ზემოქმედებაზე რეაქციისათვის; 
- პროდუქტ-ინოვაციის უპირატესობის დახმარებით სხვა, ადრე არ დაკავებული საბაზრო ნიშის 

დაკავების შესაძლებლობა; 
- ახალი საბაზრო ნიშის შექმნის გზით კონკურენციიდან გასვლის შესაძლებლობა; 
- პროდუქციის (სამუშაოს ანდა მომსახურების) მოცულობის ზრდის შესაძლებლობა. 
სტრატეგიულმა მენეჯმენტმა შეიმუშავა საბაზრო სტრატეგიები, რომლებმაც თეორიასა და 

პრაქტიკაში ფართო აღიარება მოიპოვეს. უფრო ხშირად მათ შემდეგ ჯგუფებად ყოფენ; შემტევი 
(ზრდაზე), ინტეგრაციური (ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ინტეგრაცია), დივერსიფიკაციური 
(დარგის საწარმოთა ძირითადი საქმიანობასთან დაკავშირებული და დაუკავშირებელი შეღწევადობა). 
თითოეულ საბაზო სტრატეგიას ამა თუ იმ ხარისხით აქვს ინოვაციური შემადგენლობა, ანდა მოიცავს 
ინოვაციათა სტრატეგიებს.  

ინოვაციათა სტრატეგიის დამუშავების აუცილებლობა წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ფორმირდება 
გარე გარემოს ცვლილებათა კომპლექსი, დაკავშირებული: 

- ბაზარზე საბაზო სიახლეთა გამოჩენით; 
- ტექნკისა და ტექნოლოგიების სიღრმისეული ცვლილებებით, შესაბამისად საბაზო სიახლეთა 

კომერციალიზაციით; 
- ბაზარზე ახალი მაღალი ინოვაციური აქტივობის კონკურენტების გამოჩენით; 
- საგარეო ეკონომიკურ მდგომარეობის გლობალური ცვლილებებით. 
ინოვაციათა სტრატეგიები საწარმოთა გარე და შიდა თავისებურებებზე დამოკიდებულებით 

შეიძლება განხილულ იქნას შემდეგი მიმართულებებით: 
ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი ლ ი დ ე რ ი ს ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა (შემტევი) ხასიათდება სისტემატიური 

ტენოლოგიური (პროდუქტი და პროცესი) ინოვაციათა შემუშავებით. ძირითადი მოტივია 
ტექნოლოგიისა, ანდა პროდუქტის აღიარება როგორც ლიდერობის გაგრძელების ნიმუშად 
მოდიფიკაციის და სხვა ინოვაციებით, მიმართულს ბაზრის უფრო მთლიანად დაპყრობასა და 
დანახარჯთა შემცირებაზე. 

ლ ი დ ე რ ე ბ ზ ე კ ვ ა ლ დ ა კ ვ ა ლ მ ი ყ ო ლ ი ს ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა (თავდაცვითი) სტრატეგია 
გვთავაზობს რეაქციული ხასიათის ინოვაციურ განვითარებას. რეაქცია, კერძოდ კონკურენტთა 
ინოვაციების გარე გარემოს ცვლილებაზე. ის ეყრდნობა ინოვაციათა მაქსიმალურად სწრაფ „შთანთქმაზე“ 
და საბაზრო ბაზის გაფართოებაზე. სტრატეგიის სარგებელი ისაა, რომ საწარმოს შეუძლია 
კონცენტრირება პროდუქტზე (სამუშაოზე, მომსახურებაზე), რომელმაც ბაზარზე უკვე მოიპოვა აღიარება. 

დ ი ვ ე რ ს ი კ ა ც ი ი ს ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა- გვთავაზობს სხვადასხვა სფეროში კომპლექსური 
ინოვაციების განვითარებას-ძველი პროდუქციის სრულყოფას, მოდიფიკაციური მწკრივის, რიგის 
გაფართოებას, ტექნოლოგიებში, მარკეტინგში, ფინანსებში, გასაღებაში ორგანიზაციულ სტრუქტურებში, 
ინფორმაციების გადამუშავებაში, სოციალურ, ეკოლოგიურ სფეროებში, ახალი პრინციპებისა და 
მეთოდების გამოყენება. საფასო პოლიტიკის ფორმირების, საწარმოს იმიჯის ცვლილებების ახალი 
მიზნობრივი სეგმენტების შექმნისას. 

ი მ ი ტ ა ც ი ი ს ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა ეყრდნიბა ცნობილი ტექნოლოგიების გამოყენებას და მათ 
აუცილებელ განვითარებას ბაზრის სპეციფიკის მოთხოვნების შესაბამისად. ის ითვალისწინებს, მხოლოდ 
საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებს შეძენილი ლიცენზიისა და ნოუ-ჰაუს ასათვისებლად. 

ზოგიერთ კონკურენტულ სტრატეგიებს აქვთ მკვეთრად გამოხატული ინოვაციური ხასიათი. მათ 
მიეკუთვნება: 

ვ ი ო ლ ე ნ ტ უ რ ი ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა - ესაა სტრატეგია, რომელიც ორიენტირდება საწარმოს 
დანახარჯების შემცირებაზე, შედარებით ნაკლებად ძვირი მაგრამ სავსებით ხარისხიანი საქონლის 
მასიური გამოშვების ხარჯზე. 

პ ა ტ ი ე ნ ტ უ რ ი ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა - ესაა სტრატეგია ორიენტირებული განსაზღვრული 
რაოდენობის ძვირი მაღალხარისხიანი პროდუქციის გამოშვებაზე, რეალიზებულს ძალიან მაღალი 
ფასით, განსაზღვრული წრის მომხმარებლებზე. 
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კ ო მ მ უ ტ ა ტ უ რ ი ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა- სტრატეგია რეალიზებული მცირე საწარმოების მიერ მცირე 
მოცულობის ბაზრის მოთხოვნის დაკმაყოფილების სავარაუდო შეგუებაზე დაყრდნობილი. როგორც წესი 
ამ სტრატეგიას მცირე საწარმოები მისდევენ, რომლებიც არ ფლობენ მეცნიერულ ტექნიკურ შევსებას. 

ე ქ ს პ ლ ე რ ე ნ ტ უ ლ ი ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა - ეს სტრატეგია ორიენტირებულია რადიკალურ 
სიახლეზე, ხოლო მისი რეალიზირებადი ფირმები ბაზარზე წარმოადგენენ პიონერებს. 

ექსპლერენტული კონკურენტული სტრატეგია ატარებს მკვეთრად ინოვაციურ ხასიათს. ამასთანავე 
დარჩენილი სტრატეგიები გვთავაზობენ ინოვაციათა ათვისებას როგორც პროდუქტულ ასევე 
პროცესურად. 

ინოვაციათა სტრატეგიის შერჩევა დამოკიდებულია შემდგ ფაქტორებზე. 
- ორგანიზაციათა (საწარმოთა) საბაზრო სტრატეგიაზე; 
- წარმოების სამეცნიერო-ტექნიკურ დონეზე; 
- წარმოებული პროდუქციის ,სამუშაოს ანდა მომსახურების ტექნიკურ დონეზე; 
- პროდუქციის (სამუშაოს ანდა მომსახურების ) განახლების ტემპებზე; 
- ორგანიზაციის (საწარმოს) ფინანსურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 
-  

კონკურენტული სტრატეგიების მახასიათებლები (ცხ.1.)  
 

 

კონკურენტული 

სტრატეგია 

ინოვაციათა 

ხარჯები 

ბაზრის 

მდგომარეობა 

კონკურენტული 

უპირატესობები 

პროდუქციის 

ხარისხი 

1. ვიოლენტური მაღალი ახალი 

ათვისებული 

მაღალი მწარმოებლურობა, 

დაბალი ფასები 

საშუალო 

2. პატიენტური დაბალი ათვისებული კონკრეტულ ბაზარზე 

მაქსიმალური ადაპტაცია 

მაღალი 

3 კომმუტანტური 

 

დაბალი ათვისებული ბაზრის მოთხოვნაზე 

მოქნილი რეაგირება 

საშუალო 

4. ექსპლერენტული მაღალი ახალი ინოვაციათა გამოყენება მაღალი 

 
ორგანიზაციული სტრუქტურების შეცნობაში იგულისხმება მენეჯერთა აზროვნების 

სისტემატიური განვითარება წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით. აღნიშნული შესაძლებლობას 
იძლევა სწორად მოხდეს ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიული მიმართულების კორექტირება. 

სტრატეგიული დაგეგმვა განიხილება როგორც პროცესი, რომელიც მოიცავს ეტაპებს. ინოვაციათა 
სტრატეგიის დამუშავებები მისი თავისებურებების გარეშე მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს (იხ . სქემა 1.) 

საწარმოს მისიის განსაზღვრა და მიზნის შემუშავება არ ნიშნავს მათ ავტომატურ შესრულებას. 
საბაზრო გარემოში მომუშავე ნებისმიერი საწარმო დაკავშირებულია შიდა მის თავისებურებებზე და 
ხასიათდება სპეციფიკით.  

გარდა ამისა მასზე მოქმედებს გარე ფაქტორები როგორც დადებითი ისე უარყოფითი 
მიმართულებით. ტრადიციულად მათი ბალანსი ვლინდება S WOT ანალიზის გამოყენებით. 

ამასთანავე SWOT ანალიზი არ შეიძლება ჩავთვალოთ პანაცეად, თუმცაღა ის საშუალებას გვაძლევს 
შევაფასოდ დასახული მიზნის მიღწევის რეალიზება. მოცმული ინსტრუმენტის ეფექტური 
გამოყენებისათვის აუცილებელია გაანალიზდეს განსახილველი კომბინაციები: „შესაძლებლობა -ძლიერი 
მხარეები“, „შესაძლებლობა-სუსტი მხარეები“, „საფრთხეები-ძლიერი მხარეები“, „საფრთხეები-სუსტი 
მხარეები“ (იხ. სქემა2.) 
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საწარმოს (ორგანიზაციის) ინოვაციათა სტრატეგიის დამუშავების ეტაპები 
 (სქემა.1) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
კომბინაციები „ შესაძლებლობები-ძლიერი მხარეები“ გვთავაზობს გამოყენებულ იქნას როგორც 

სტრატეგიული განვითარების ორიენტირი, ხოლო კომბინაციები „შესაძლებლობები-სუსტი მხარეები“-
შიდა გარდაქმნებისათვის კომბინაციები „საფრთხეები-სუსტი მხარეები“ გვთავაზობს განვიხილოთ 
სტრატეგიული განვითარების შეზღუდვა. კონბინაცია „საფრთხეები-ძლიერი მხარეები“ შესაძლებლად 
ითვლება გამოყენებულ იქნას პოტენციური სტრატეგიული უპირატესობები.1  
 

SWOT -ანალიზის მიმარულებები (სქემა2.) 

საწარმოს შესაძლებელი ძლიერი მხარეები  საწარმოს შესაძლებელი სუსტი მხარეები 

• წარმოების მაღალტექნოლოგიური დონე; 
• ახალი მაღალმწარმოებლური 

მოწყობილობები, პროგრესული 
ტექნოლოგიები, კვალიფიციური მუშა 
პერსონალი; 

• საწარმოს მდგრადი ფინანსური 
მდგომარეობა; 

• ცნობილი სასაქონლო მარკა, 
მომხმარებლებთან მაღალი იმიჯი; 

• ბაზრის მაღალი წილი; 
• მაღალი ინოვაციური პოტენციალი; 
• დაბალი (კონკურენტებთან შედარებით) 

დანახარჯები; 
• მენეჯერთა მაღალი პროფესიული დონე; 
• საწარმოს განვითარების 

მიმართულებების განსაზღვრის 
მექანიზმები და ა.შ. 

 საწარმოს გარე შესაძლებლობები 

• დარგის, რომელშიც მუშაობს საწარმო 
განვითარების საერთო სამეცნიერო 
ტექნიკური დონის ზრდა; 

• ახალ ბაზარზე ანდა სეგმენტში (მათ 

• საწარმოს დაბალი ტექნიკური დონე; 
• საწარმოს კრიტიკული ფინანსური 

მდგომარეობა (გაკოტრების ზღვარზე); 
• ბაზარზე არამდგრადი მდგომარეობა, 

რეკლამაციის მაღალი პროცენტი; 
• ბაზრის წილის შემცირება, საქმიანობა ბაზარზე 

ნელი ზრდითა ანდა შემობრუნებით; 
• საკუთარი სამეცნიერო ტექნიკური 

დამუშავებათა არ არსებობა, შესაძლებლობები 
მათ შეძენაზე; 

• წარმოების დაბალი რენტაბელობა; 
• მაღალკვალიფიციური მენეჯერების არ 

არსებობა; 
• საწარმოს განვითარების სტრატეგიაზე„ზუსტი 

წარმოდგენის არ არსებობა და ა.შ. 
 
 
საწარმოსათვის გარე საფრთხეები 

• ბაზარზე შეღწევის მაღალი ბარიერები მათ 
შორის საბაჟო საერთაშორისო ბაზარზე 
გამოსვლისათვის; 

• ბაზარზე კონკურენტების გამოჩენა (მათ შორის 

 ორგანიზაციის ინოვაციათა სტრატეგიის ეტაპები 

 ორგანიზციის მისიის შემუშავება 

 ორგანიზაციის მიზნების ფორმულირება 

 SWOT ანალიზი 

 ალტერნატივებიდან ინოვაციათა სტრატეგიის შერჩევა 

 ინოვაციათა სტრატეგიის რეალიზება 

 ინოვაციათა სტრატეგიის კორექტირება 
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შორის საერთაშორისო) შეღწევის 
შესაძლებლობა; 

• ბაზრიდან გამოსვლა, ანდა 
კონკურენტების პოზიციის შესუსტება; 

• საერთაშორისო ბაზარზე გამოსვლის 
საბაჟო ბარიერების შემცირება; 

• საგადასახადო კანონმდებლობის 
დადებითი ცვლილებები; 

• ვალუტის კურსების სასარგებლო 
თანაფარდობის დადგენა; 

• კონვერსიის შედეგად უახლეს 
ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა; 

• პროდუქციაზე მოთხოვნის ზრდა; 
• მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის  

შედეგად ბაზრის ახალი სეგმენტების 
წარმოქმნა და ა.შ. 

უცხოელთა); 
• საქონელ-შემცვლელების გამოჩენა; 
• დარგის სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალის 

შემცირება; 
• ვალუტის კურსების არა სასურველი 

თანაფარდობა; 
• მომხმარებელთა დემოგრაფიული 

ცვლილებების მახასიათებლების შედეგად 
საწარმოს პროდუქციაზე მოთხოვნის 
შემცირება; 

• პროდუქციის ხარისხობრივ მახასიათებლებზე 
დამატებითი მოთხოვნები მათ შორის 
ეკოლოგიური; 

• კანონმდებლობის ცვლილებები 
(საგადასახადო, ეკოლოგიური, საბაჟო) და ა.შ. 

 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. ევგენი ბარათაშვი, ვახტანგ დათაშვილი, გურამ ნაკაიძე, რუსუდა ქუთათელაძე. „ ინოვაციების 

მენეჯმენტი თბ. 2008 
2. Бобин. А.А. Чередникова Л. Е., Якимович В. А. Управление инновациями в организаций М. 2006 
3. Инновационный менеджмент, учебник под, ред проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышева, М. 

2009 
4. А. М . Мухамедьяров, „Инновационный менеджмент“, М. 2009 

 
 

Strategic management of innovations and mechanisms 
Naira galakhvaridze 

Abstract. Development of the concepts of management organizations (companies) the last 50 years, aimed at 
ensuring the strengthening of the integrated nature of the phased highlighting problems: 

• Planning of production; 
• Technical and Economic Planning; 
• Strategic Planning; 
• Strategic management; 
Strategic management, unlike traditional methods, does not produce a list of specific ivents which performance 

achieves its objectives, and based on a detailed analysis of the external and internal environment creates a mechanism of 
behavior of organizations in terms of change .constantly for strategic management are needed action following items: 

1. Awareness of the need for radical changes; 
2. Develop a list of the main areas of change (and their subsequent addition in the information) ; 
3. Assessment of possible solutions in terms of achieving the set goals; 
4. Selection of the most economically, technologically and socially meaningful choices.So that way , provides 
strategic management based on a detailed analysis of the external and internal environment of the formation 

mechanism of the behavior of organizations in the conditions of its constantly changes taking place for this timely 
innovations meet the effects of the environment and allows to achieve competitive advantage that helps to reach long-
term goals and flexibility to regulate companies (organizations) to meet the needs of constumers. 
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ნონა ახვლედიანი 

ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 

  

საბალანსო და კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის მეთოდები 

საზღვაო გადაზიდვებში 

 

კავკასია თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით და ბუნებრივი რესურსების მრავალფეროვნებით 
მსოფლიოს უნიკალური რეგიონია. სწორედ ამიტომ ამ რეგიონს დიდი როლი ენიჭება ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის, აგრეთვე ამიერკავკასიის ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება-
გაფართოების მიზნით. საქართველო ისტორიულად საზღვაო ქვეყანაა, ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ 
ქართველები უხსოვარი დროიდან დაკავშირებულნი იყვნენ ზღვასთან და ნაოსნობასთან, რაც მთავარი 
განმაპირობებელი იყო უცხოურ ცივილიზაციებთან კომუნიკაციისა, ეკონომიკური და კულტურული 
ურთიერთობებისათვის. კოლხები, აჭარლები, ჭანები, ლაზები ითვლებოდნენ საუკეთესო 
მეზღვაურებად. მითი არგონავტების შესახებ დასტურია იმისა, რომ ძველ კოლხეთში საზღვაო ნაოსნობა 
მაშინდელი მსოფლიოს დონეს თუ არ აღემატებოდა, არ ჩამორჩებოდა მაინც. საქართველოს ზღვით 
უკავშირდებოდნენ არა მარტო ბერძნები, რომლებმაც მოგვიანებით სანაპიროზე თავიანთი კოლონიებიც 
კი შექმნეს, არამედ ძველი სპარსეთის იმპერიაც, სანამ მას მაკედონია და შემდეგ რომი დაამარცხებდა. 
არქეოლოგიური გათხრებით მოპოვებული ძეგლები ცხადყოფენ საქართველოსა და საბერძნეთის, 
მოგვიანებით კი რომთან მჭიდრო ეკონომიკურ და კულტურულ კავშირებს, რაც მხოლოდ საზღვაო 
გზებით და ინტენსიური ნაოსნობით იყო შესაძლებელი. საზღვარგარეთის ქვეყნებთან საქართველოს 
საზღვაო სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანაში 
(ძვ. წ. III-II ათასწლეული) კავკასიის მეშვეობით ხორციელდებოდა ტომთაშორისი კავშირები ძველ 
აღმოსავლურ სამყაროსა და ევროპის ტერიტორიაზე მოსახლე ხალხებს შორის, ხდებოდა ტექნიკურ და 
კულტურულ მიღწევათა გაზიარება. ძვ. წ. VI საუკუნის შუა ხანებიდან ბერძნული იმპორტი რიონ-
ყვირილას გზით კოლხეთის შიდა რაიონებსა და აღმოსავლეთ საქართველოსაც აღწევდა. ძვ. 
წელთაღრიცხვის IV-III საუკუნეებში ვაჭრობამ ფართო საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. წარმოიშვა დიდი 
სავაჭრო-სატრანზიტო გზა, რომელიც ინდოეთიდან იწყებოდა, შუა აზიიდან კასპიის ზღვის გავლით 
სანაოსნო იყო, შემდეგ მდ. მტკვრით, სურამის უღელტეხილით და მდ. ფაზისით (ამჟ. მდ. რიონი) 
ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე გადიოდა, აღწევდა შავი ზღვის სანაპიროს ქ. ფაზისთან და ზღვით, მცირე 
აზიისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქალაქებს უკავშირდებოდა. ძვ. წ. II საუკუნიდან ინდოეთიდან 
მომავალმა დიდმა სავაჭრო გზამ ახალი საწყისი მიიღო. ამ გზით რომის (შემდეგში ბიზანტიის) იმპერიაში 
მაღალხარისხოვანი ჩინური აბრეშუმის შეტანა დაიწყეს. ეს მაგისტრალი ამიერიდან „აბრეშუმის დიდ 
სავაჭრო გზად“ იწოდა. იგი ჩინეთში იწყებოდა და ქ. დუნხუანიდან, ან მიმდებარე ქალაქებიდან, 
მიემართებოდა დასავლეთისაკენ. ორივე გზა ქ. ყაშგარში (შუა აზიაში) იყრიდა თავს. აკადემიკოს პ. 
გუგუშვილის მიერ მოპოვებული მონაცემებით ირკვევა, რომ მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში ირანიც 
ფართოდ გამოიყენებდა საქართველოს საზღვაო პორტებს ევროპასთან სავაჭრო-ეკონომიკური 
ურთიერთობისათვის და რუსეთის იმპერიას სპეციალური შეღავათებიც კი დაუწესებია ირანისათვის 
განკუთვნილი ტვირთების სატრანზიტო გადასახადებისათვის შავი ზღვის გავლით. საქართველოს 

საზღვაო პორტების სისტემა დღეისათვის წარმოდგენილი ორი მსხვილი  ბათუმის და ფოთის, აგრეთვე 

სუფსისა, ანაკლიის და ყულევის შედარებით მცირე ნავსადგურებით, ისინი ძირითადად აკმაყოფილებს 

საქართველოს სატრანზიტო და ადგილობრივი ტვირთების მიღების და გადამუშავების ამოცანებს. 

პორტები შეიძლება გვევლინებოდნენ ტვირთების მიწოდების ორგანიზატორებად, ტვირთმოძრაობის 

სხვადასხა ეტაპზე ან ტრანსპორტირების ერთიანი ლოგისტიკური ჯაჭვის ერთერთი შემადგენელად. 

თავდაპირველად აუცილებელია პორტის ლოჯისტიკური სტრატეგიის ჩამოალიბება. ყოველივე 

აღნიშნული მიიღწევა საქართველოს სატრანსპორტო ქსელის ფართო განვითარებით, რომლის ერთერთი 

მთავარი შემადგენელი საზღვაო ტრანსპორტი და კერძოდ, საზღვაო პორტების მოწყობა და განვითარებაა. 
საზღვაო ტრანსპორტის ძირითადი ღირსებებია: ბუნებრივი წყალგაღმა გზები, სატრანსპორტო ფლოტის 

და ტვირთამწეობის შეზღუდვა, მცირე ენერგოტევადობა. საკმაოდ მაღალია ნაოსნობის (ნავიგაციის) 

საშუალო ხანგრძლივოვა. ტვირთის მიზიდვის სიჩქარე არ ჩამორჩება რკინიგზისას (350 550კმ/დღეღამე). 

საზღვაო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის საშუალო თვითღირებულება ნაკლებია რკინიგზით 

გადაზიდვის თვითღირებულებაზე. იგი დამოკიდებულია ცურვის სახეობაზე, ტვირთის სახეზე და 

გადაზიდვის სიშორეზე. გემები შეიძლება დაპროექტდეს, როგორც დატვირთვა–გადმოტვირთვის 
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ბორნები, რომლებიც დიდი რაოდენობით ავტოტრანსპორტს იტევენ და ის ფაქტობრივად „მცურავ ხიდს“ 

წარმოადგენენ. ბოლო ორ წელიწადში ბათუმის პორტის ტვირთბრუნვის და მგზავრთა გადაყვანის 

რაოდენობა შემცირდა, რაც მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური ეკონომიკური კრიზისით აიხსნება. რაც 
შეეხება ნავთობტერმინალის გამტარუნარიანობას – 15 მლნ. ტონამდეა წელიწადში. ტერმინალი 

სპეციალიზირებულია ნედლი ნავთობისა და პრაქტიკულად ყველა ტიპის ნავთობის გადამუშავებაზე: 

დიზელის საწვავი, ბენზინი, მაზუთი და სხვა. აღნიშნული ნავმისადგომები 2019 წლამდე გადაცემულია 

შპს “ბათუმის ნავთობტერმინალზე”. 
იმისათვის რომ მოვახდინოთ საზღვაო გადაზიდვების სფეროში ჩვენს ხელთ არსებული 

მაჩვენებლების პროგნოზირება, საჭიროა, განვიხილოთ ის სტატისტიკური მეთოდები, რომელთა 

საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება სწორად შეირჩეს ტენდენცია (მრუდი). პროგნოზირების ნებისმიერი 

მოდელის ძირითად ელემენტს წარმოადგენს ტრენდი ანუ მწკრივის წევრების ზრდისა და შემცირების 

ტენდენცია, რომელიც დროის ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს. შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქვეყანაში 

საზღვაო გადაზიდვების განვითარების რეალური სურათის ასახვისათვის, აუცილებელია 

ინფორმაციული რესურსების საიმედოობის სრულყოფა და სტატისტიკური ანალიზის თანამედროვე 

მეთოდების შემოღებადანერგვა, რისთვისაც ფართოდ გამოიყენება სტატისტიკის ერთ-ერთი ძლიერი–
საბალანსო, მეთოდი. საზღვაო გადაზიდვების ერთ-ერთი დამახასიათებელი ინდიკატორია ექსპორტ-
იმპორტი, რომელსაც სტატისტიკა პირველ რიგში შეისწავლის საბალანსო მეთოდის გამოყენებით. აქ 
ერთმანეთს შეუდარდება საზღვაო გზით ქვეყნის გარეთ გაზიდული საექსპორტო საქონლისა და 
ქვეყანაში შემოზიდული საიმპორტო საქონლის მოცულობა. შედეგად გამოვლინდება იმპორტის ან 
ექსპორტის სიჭარბე. იმპორტის გადამეტება ექსპორტისადმი ქვეყნის საგარეო ეკონომიკურ 
ურთიერთობათა განვითარების მეტად ცუდი მაჩვენებელია, რაც უარყოფითად აისახება მთელი 
ეკონომიკის განვითარებისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის სურათში. შედეგად ექსპორტის 
ხვედრითი წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში ძალიან დაბალია (3%) და ამ მხრივ 
საქართველო ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა. შეიცვალა ბოლო 
წლებში საქართველოს, როგორც საექსპორტო, ისე საიმპორტო მიმართულებანი. პარტნიორი ქვეყნებიდან 
გამოირჩევა აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი. თუმცა საქართველო სულ უფრო მეტ ორიენტაციას იღებს 
აშშ-ისა და სხვა მაღალი განვითარების ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე. ჯერჯერობით წარმოების 
დაბალი ტექნიკური დონე და აღჭურვილობა საქართველოში არ იძლევა დასავლეთის ცივილიზებულ 
ბაზარზე შეღწევისა და მათში გარკვეული სეგმენტის დაჭერის საშუალებას. ფართო გამოყენება შეიძლება 
მიეცეს მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტების გამოყენებას საზღვაო გადაზიდვების ანალიზში, 
კერძოდ, ისეთი მეთოდები, როგორიცაა რეგრესია და კორელაცია, მრავლობითი რეგრესია და 
კორელაცია, დისპერსიული ანალიზი და ა.შ.36 ეს მეთოდები შეიძლება გამოყენებულ იქნას, საზღვაო 
გადაზიდვებისას ,როგორც სავაჭრო ბალანსის, ასევე მომსახურების ბალანსისა და ტრანსფერტების 
ბალანსის ანალიზის პროცესში. როგორც ცნობილია ექსპორტი მოიცავს, სამამულო წარმოების საქონლის 
გაზიდვას ყიდვა-გაყიდვის გზით უცხოეთში, ხოლო იმპორტი - სხვა ქვეყნებიდან მოცემულ ქვეყანაში 
საწარმოო ან პირადი მოხმარებისათვის განკუთვნილი საქონლის შემოზიდვას. თუ განვიხილავთ 
საექსპორტო საქონლის მოცულობის დამოკიდებულებას სამამულო წარმოების განვითარებასთან 
დავინახავთ, რომ აქ შეიძლება გვქონდეს ორი შემთხვევა: წრფივი ან არაწრფივი სტატისტიკური 
კავშირები. თითოეული ფორმის და სახეობის კავშირი შეიძლება განხილულ იქნას წყვილადი და 
მრავლობითი კორელაციის ურთიერთდამოკიდებულების სახით. წყვილადი წრფივი კავშირი, როგორც 
ცნობილია ასე გამოისახება: 
 y = a0 + a1x 

სადაც ექსპორტის შემთხვევაში, საექსპორტო საქონლის მოცულობის (y) დამოკიდებულებაა ანუ 
კავშირია სამამულო წარმოების მოცულობისაგან (x)37. ეს კავშირი პირდაპირია ვინაიდან სამამულო 
წარმოების მოცულობის გადიდება პირდაპირ ადიდებს საექსპორტო საქონლის მოცულობას და პირიქით. 
თუ იგივე წრფივი განტოლებით შევეცდებით გამოვსახოთ სამამულო წარმოების მოცულობასა და 
იმპორტს შორის ურთიერთდამოკიდებულება, მაშინ საწინააღმდეგო სურათს მივიღებთ. სამამულო 

                                                           

36 ამ მეთოდების თეორიული საფუძვლები მრავლადაა გაშუქებული ალბათობის თეორიისა და 
მათემატიკური სტატისტიკის შრომებში, კერძოდ, იხ. მაგალითად, ალბათობის თეორია და 
მათემატიკური სტატისტიკა ეკონომისტებისათვის, ნ. ლაზარიევის რედაქციით, თბ., და სხვ.  
37 არა მარტო ექსპორტია დამოკიდებული სამამულო წარმოების მოცულობაზე (რაც მეტია სამამულო 
წარმოების მოცულობა, მით მეტია საექსპორტო საქონლის მოცულობა და პირიქით). არამედ, იმპორტიც 
(რაც მეტია სამამულო წარმოების მოცულობა, მით ნაკლებია იმპორტი და პირიქით). 
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წარმოების მოცულობის გადიდება შეამცირებს იმპორტის მოცულობას და პირიქით. ეს კავშირი 

გამოისახება ჰიპერბოლური დამოკიდებულებით: 
x

aay
1

10 +=  

სადაც y - საიმპორტო საქონლის მოცულობაა;  
x - სამამულო წარმოების მოცულობაა. 

0a  და 1a  როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის შემთხვევაში ამ ორ მოვლენას შორის კავშირის 

გამომსახველი რაოდენობრივი პარამეტრებია, რომელთა გაანგარიშებისათვის, როგორც მათემატიკური 
სტატისტიკიდანაა ცნობილი, არსებობს უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენების საფუძველზე 
აგებული ნორმალური განტოლებათა სისტემა. 

ექსპორტის ანუ პირდაპირი კავშირის შემთხვევაში: 

⎩
⎨
⎧

Σ=Σ+Σ

Σ=Σ+

XYXaXa

YXana
2

10
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იმპორტის ანუ არაპირდაპირი, უკუკავშირის შემთხვევაში 
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კორელაციურ - რეგრესიული ანალიზის შემდგომი ეტაპი საზღვაო გადაზიდვებში მდგომარეობს 
პარამეტრების მნიშვნელობათა გაანგარიშებაში მოტანილ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის მეშვეობით. 
მიღებული წრფივი კორელაციურ-რეგრესიული განტოლებების საფუძველზე შეგვიძლია ავაგოთ 

ექსპორტისა და იმპორტის გრაფიკული გამოსახულებანი 0a  და 1a  პარამეტრების, როგორც 

გეომეტრიული, ისე ეკონომიკური შინაარსი. ექსპორტ-იმპორტის გრაფიკები შეიძლება შემდეგნაირად 
გამოისახოს (ნახ. 2)  

xaay 10+=

1atg =α
 

x
aay

1
10+=

1atg =α

 
ნახ. 2 

როგორც ნახაზი 2-დან ჩანს, ექსპორტის გრაფიკზე 0a  გვიჩვენებს საექსპორტო პროდუქციის 

მოცულობას გრაფიკის ორდინატთა ღერძის გადაკვეთიდან კოორდინატთა სისტემის ცენტრამდე, ხოლო 

1a -იმ კუთხის ტანგესია, რომელსაც ეს გრაფიკი ადგენს აბსცისთა ღერძთან. ეკონომიკურად 0a  

საექსპორტო პროდუქციის რაღაც საწყისი მოცულობაა, რის ზრდასაც გვიჩვენებს გრაფიკი სამამულო 
წარმოების მოცულობის ზრდასთან დაკავშირებით.იმპორტის გრაფიკული გამოსახულება ნათლად 
გვიჩვენებს იმპორტის კლებას სამამულო წარმოების მოცულობის ზრდასთან ერთად. აქაც იმპორტის 
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მოცულობა 0y ღერძზე თანდათანობით მცირდება წარმოების მოცულობის გადიდებასთან ერთად. ამ 
შემცირების ინტენსიობას აჩვენებს იმ კუთხის tg, რომელსაც ის ქმნის აბსცისთა ღერძთან. ასეთი 
ურთიერთდამოკიდებულებანი შეიძლება გავაანალიზოთ როგორც მთლიანი წარმოების მოცულობისა და 
ექსპორტ-იმპორტის, ისე ცალკეული საქონლის მიმართ, მათ შორის კავშირურთიერთობების წრფივი 
ფორმისა და წყვილადი სახეობის პირობებში. მაგრამ ექსპორტი და იმპორტი წარმოების მოცულობის 
გარდა სხვა მეტად მნიშვნელოვან ფაქტორებზედაც არის დამოკიდებული. მაგალითად, ექსპორტში 
სამამულო წარმოების საქონლის გარდა ჩაირთვება არამონეტარული ოქრო, ვერცხლი და სხვა ძვირფასი 
ლითონები, აუნაზღაურებელი დახმარებანი, ფასიანი ქაღალდების, კინოების, ტელეფილმების, 
მონეტების და სხვათა გაზიდვა უცხოეთში. ასეთ შემთხვევებში საქმე გვაქვს არა წყვილად, არამედ 
მრავლობით კორელაციურ-რეგრესიულ ანალიზთან საბაჟო სტატისტიკაში. თუ ასეთი ფაქტორები 
ზოგადად აღნიშნულია x1, x2, x3...xn-ით, მაშინ საექსპორტო პროდუქციის მოცულობა ამ ფაქტორების 

გათვალისწინებით წრფივი ფორმით ასე შეიძლება გამოვსახოთ: y = 0a + 1a x1 + 2a x2 + 3a  x3 +...+ na xn 

ხოლო იმპორტის მოცულობა: 
n

n x
a

x
a

x
aay

1
...

11

2
2

1
10 ++++=  

ზემოთ ნაჩვენები მეთოდიკა გამოგვადგება იმ შემთხვევაშიც, რათა გავიანგარიშოთ 0a , 1a , na  

პარამეტრები და მოვახდინოთ ექსპორტ-იმპორტის ანალიზი მათზე მოქმედი ფაქტორების 
გათვალისწინებით, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია საზღვაო გადაზიდვების ეკონომიკურ– სტატისტიკური 
ანალიზისათვის. 
 

  გამოყენებული ლიტერატურა 

1 აბესაძე ნ. დ.კბილაძე„ სტატისტიკა ეკონომიკაში ბიზნესსა და მენეჯმენტში“., თბ. 2012 

2 ახვლედიანი ნ. „საბაჟო სტატისტიკა“., ქუთაისი, 2014 

3  ფუტკარაძე ბ. „ ქ. ბათუმის პორტის მენეჯმენტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები“ სადოქტორო 

დისერტაცია. 2013 წელი 

Balance and correlation and regression methods in maritime transports 

Nona Akhvlediani 

Abstract. The Caucasus is a unique region of the world, its geopolitical position and diversity of resources.That 
is why this region is of great importance in the development and expansion of economic relations with the countries of 
Central and Eastern Europe and the Caucasus. In which is very important shipping and accordingly economic and 
statistical analysis. The article - The balance and correlation and regression methods in maritime transports 
rassmatryvaetsya one of the strongest methods of statistics, which is widespread in the analysis of socio-economic 
development of the country and called balance method. One of the characteristic indicator is the export-import statistics 
that studies using balanced method. It matched the volume of maritime transport of export goods abroad and imported 
into the country of imported goods. In the maritime transport link every shape and form can be rassmatryvat correlation 
interrelation pairs or multiple correlation. 

On the basis of correlation and regression equations can build graphics of exports and imports, which clearly 
show the analysis and pattern of maritime transport. 
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რამაზ ოთინაშვილი, 

 სტუ -ს პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი  
 კახაბერ მახვილაძე , 

 სტუ-ს დოქტორანტი  
 

სოციალური ქსელის როლი ბიზნეს რეინჟინერინგის 

დაგეგმვის პროცესში 

 
გამომდინარე იქიდან, რომ სოციალური ქსელი თანამედროვე საზოგადოების ყოველდღიური 

ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია (მაგალითად აშშ-ში მომხმარებელთა ნახევარზე მეტი სტუმრობს 
სოციალურ ქსელებს ყოველდღიურად დღეში არანაკლებ 10-ჯერ), ძალზედ მნიშვნელოვანია ინტერნეტ-
ქსელის ზეგავლენა მომხმარებლებზე ამა თუ იმ შენაძენის გაკეთების კუთხით. შესაბამისად, თანამედროვე 
ბიზნესი წარმოუდგენელია სოციალური ქსელის გარეშე. მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის. რადგან დაბალბიუჯეტიანი ბიზნეს 
ერთეულები ინდივიდუალური მეწარმეები თუ სხვა ფიზიკური პირები, რომლებიც დაკავებულნი არიან 
კომერიული საქმიანობით და როგორც წესი სტარტაფის (ბიზნესის საწყის ეტაპზე) პროცესში არა აქვთ 
საკმარისი ფინანსური რესურსი საკუთარი ნაწარმის რეკლამირებისთვის (მაგ.: ისეთი საშუალებებით 
როგორიც არის ტელევიზია და სხვა). სოციალური მედია კი ამის საუკეთესო საშუალებაა.  

 

 
სურათი #1 სოციალური ქსელი ხელს უწყობს მცირე ბიზნესის განვითარებას 
 

სოციალური არხების (საიტები) საშუალებით შესაძლებელია ბიზნესის ხელშეწყობა შემდეგი 
ფორმით:  

� ინტერნეტ გვერდის შექმნა და სრული ინფორმაციის განთავსება მასზე; 
� ეფექტური მარკეტინგული ტაქტიკა, საქონლის რეკლამირება; კვლევების ჩატარება; 
� რეალიაცია პორტალის საშუალებით; 
� ახალი მყიდველების მოძიება; 
� კლიენტებთან მყისიერი კომუნიკაციის საშუალება; 
� კონკურენტების და მათი შეთავაზებების დაზვერვის საუკეთესო მეთოდი; 
� გაძლევთ საშუალებას შეთავაზოთ მომხმარებელს სხვადასხვა სიახლეები, ფასდაკლებები და ა.შ. 
� ნაკლები დანახარჯებით გაიზარდოს ბრენდის ცნობადობა. 
სწორედ ამ უპირატესობების გამო წარმატებული ბიზნეს-ობიექტები საქმიაონობის 

გასაუმჯობესებლად აქტიურად მოიხმარენ სოციალურ ქსელებს, რასაც ასეთი საკომუნიკაციო არხის 
მომხმარებელთა ყოველდღიური ზრდა განაპირობებს. 

ციფრული სამყაროს კვლევების სფეროში ლიდერი კომპანიის ComScore-ის მონაცემებით მხოლოდ 
ერთი წლის განმავლობაში: 2007 წლის ივნისიდან 2008 წლის ივლისამდე Facebook ის მომხმარებელთა 
რიცხვი წარმოუდგენლად გაიზარდა, რაც თვალნათლივ ჩანს ქვემოთ მოყვანილი ცხრილიდან.38 

                                                           
38 http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2008/08/Social-Networking-World-Wide/(language)/eng-US  
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ფეისბუქის ვიზიტორთა მატება 2007-2008 წ. 
 ცხრილი 1 

უნიკალური ვიზიტორები (ათასებში) 

  2007 2008 % ცვლილება 

FACEBOOK.COM 52,167 132,105 153% 

North America 35,698 49,248 38% 

Europe 8,751 35,263 303% 

Asia Pacific 3,712 20,712 458% 

Middle East - Africa 2,974 14,951 403% 

Latin America 1,033 11,931 1055% 

 
ხოლო, ასევე ComScore -ის მასალებზე დაყრდნობით 2011 წელს Facebook ის მომხმარებელთა რაოდენობის 

მიხედვით (ასაკი 15+) ტოპ ათი ქვეყანა შემდეგნაირად გამოიყურება .39 
 

 
დიაგრამა #1 Facebook ის მომხმარებელი ტოპ ათი ქვეყანა (2011წ.) 

სწორედ მომხმარებელთა მზარდი და უსაზღვრო რაოდენობის გამო მსოფლიო მნიშვნელობის 
სოციალური ქსელები (facebook; google+; Youtube; Twitter; და სხვა) გლობალურ ბიზნეს-პროცესებში 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მიუხედავად Facebook -ის სოციალური ფორმატისა მასზე გაყიდვების 
ტრანზაქციებმა იმდენად მასშტაბური ხასიათი მიიღო, რომ ექსპერტების შეფასებით რამდენიმე წელში 
შესაძლოა თვით „Amazoni“ -ის გაყიდვებსაც გაუსწროს. აღნიშნული მაგალითიც საკმარისია იმის 
გასააზრებლად თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია სოციალური ქსელის გამოყენება ბიზნესის რეინჟინერინგის 
დაგეგმვის დროს.  

Facebook (ყოფილი thefacebook) არის ონლაინ სოციალური ქსელი, რომელიც დაარსდა მარკ 

ცუკემბერგის მიერ 2004 წელს, თავდაპირველად თავად შემქმნელსაც არ ეგონა, რომ მისი შედევრი მსგავს 
მაშტაბებს მიიღებდა თუმცა 2015 წლის მონაცემებით აღნიშნული ქსელის ბაზრის კაპიტალიზაციამ 212 

მილიარდი აშშ $ შეადგინა. 40  
google+ შეიქმნა Google-ის მიერ 2011 წელს. 2013 წლის მონაცემებით მას უკვე 540 მილიონი 

მომხმარებელი ყავს; 
Twitter ვებ-საიტი, რომელსაც ფლობს Twitter Inc. იგი მოიცავს სოციალური 

ქსელისა და მიკრობლოგინგის სერვისებს. მომხმარებლებს შეუძლიათ გაგზავნონ და წაიკითხონ 
შეტყობინებები „ტვიტები“ (tweets). ტვიტი არის 140-მდე სიმბოლოსგან შემდგარი ტექსტური პოსტი, 
რომელიც მომხმარებლის გვერდზე ჩანს. 2006 წლიდან ტვიტერმა მოიპოვა მსოფლიო პოპულარობა. 
დღესდღეობით მას ჰყავს დაახლოებით 190 მილიონი მომხმარებელი და ყოველდღიურად 65 მილიონ 
შეტყობინების გენერირებას ახდენს. ზოგჯერ მას „ინტერნეტის SMS“-ს უწოდებენ, 2010 წლის 
მდგომარეობით მიიღო 140 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავალი.41 

YouTube ვიდეო საიტი, სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ ატვირთონ და გაუზიარონ ერთმანეთს 
სხვადასხვა ვიდეოები. 2005 წლის თებერვალში, PayPal-ის სამმა ყოფილმა თანამშრომელმა შექმნა 

                                                           
39 http://www.comscore.com/Insights/Data-Mine/Top-Markets-for-Facebook-by-Percent-Reach  
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook 
41 http://ka.wikipedia.org/wiki/Twitter 
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იუთუბი, ხოლო 2006 წლის ნოემბერში გუგლმა შეიძინა იგი 1.65 $ მილიარდად და დღესდღეობით 
მუშაობს როგორც გუგლზე დაქვემდებარებული კომპანია. 42 

 

 
 დიაგრამა #2 სხვადასხვა სოციალური ქსელების მომხმარებლთა რაოდენობა % 
 
2013 წლის პირველ კვარტალში, მსოფლიოში, გამოკითხულ ინტერნეტ მომხმარებლების 51 % იყო 

Facebook ის მომხმარებელი.43 Google+ 26%, Youtube 25%, Twitter 22%; დანარჩენები კი გახლავთ ჩინური 
და სხვა ქვეყნის ქსელები. 

2014 წლის შედეგები, რომელიც შეგვიძლია გამოვხატოთ აქტიური მომხმარებლების რაოდენობით 
მილიონებში შემდეგნაირად იქნა წარმოდგენილი: აქაც პირველი ადგილი Facebook მა დაიკავა - 1,415 
მილიარდი მომხმარებელი; QQ-0.829 მილიარდი; Whatsapp-0.7 მილიარდი; Qzone – 0.629 მილიარდი 
მომხმარებელი, Viber -0,236 მილიარდი, Instagram- 0,3 მილიარდი მომხმარებელი და ა.შ. 

 
 

ROLE OF SOCIAL NET IN PLANNING OF BUSINESS-REENGINEERING PROCESS  
RUSUL TARGMANSAC UAXLOES XANSHI MOGAWODEB 

 

RAMAZ OTINASHVILI , KAKHABER MAKHVILADZE 
 

Abstract. Online space is a place where the person can receive desirable information or service, to observe current 
processes in the world, to share consideration and impressions with interested persons or the companies with the 
minimum expense of time or money. So, usage of Internet social media is very actual for such companies, which try to 
increase recognition of a trend by positioning in the market and to deliver business information to wide audience with 
the minimum expenses. 

Use of social networks in the course of production is especially important for development of the operating small 
and medium business in Georgia as they give the chance to save marketing, labor, monetary or other resource. By 
means of social networks is possible implementation of segmentation of target audience with demographic, 
geographical and psychological signs, as well as delivery of necessary information in the shortest possible time as it is 
done by leaders of the company of the world. 

In our reality influence of a social media is so important that it has to be considered at a stage of reengineering of 
business processes, and also during the subsequent period, as one of actual components of commercial activity. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

1. http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2008/08/Social-Networking-World-Wide/(language)/eng-

US  

2. http://www.comscore.com/Insights/Data-Mine/Top-Markets-for-Facebook-by-Percent-Reach  

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook 

4. http://ka.wikipedia.org/wiki/Twitter 

5. http://ka.wikipedia.org/wiki/YouTube 

6. http://www.statista.com/chart/1103/top-10-social-networks-in-q1-2013/ 

                                                           
42 http://ka.wikipedia.org/wiki/YouTube 
43 http://www.statista.com/chart/1103/top-10-social-networks-in-q1-2013/ 
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 ირინე მამალაძე, 

ასოცირებული პროფესორი 
თამარ აბუაშვილი,  

ასისტენტ-პროფესორი 
 

ფინანსური ინსტიტუტები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში 

 
როგორც ცნობილია, ფინანსურ სისტემასა და რეალურ ეკონომიკას შორის მაკავშირებელ რგოლად 

ფინანსური ინსტიტუტები გვევლინებიან. ისინი წამყვან როლს თამაშობენ ქვეყნის საინვესტიციო 
კლიმატის გაუმჯობესებასა და მისი სავალუტო-საფინანსო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, 
ეროვნული და საერტასორისო ეკონომიკა განვითარებაში. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ბოლო ხანს 
მიმდინარეობს ამ ინსტიტუტების სტრუქტურების ევოლუცია ბანკებიდან ინტეგრირებულ 
ინსტიტუტებამდე - ე.წ. ფინანსურ კონგლომერატებამდე.  

ჩვენს დროში საერთაშორისო ბაზრების განვითარებამ ის გამოიწვია, რომ მსოფლიო ფინანსურმა 
სისტემამ გლობალურ დონეზე დაიწყო ფუნქციონირება, ეროვნული ბაზრები კი ერთიან ფინანსურ 
სივრცედ ყალიბდებიან. როგორც ცნობილია, ფინანსურ სისტემას და რეალურ ეკონომიკას შორის 
მაკავშირებელ რგოლად ფინანსური ინსტიტუტები გვევლინებიან. ისინი თანამშორმლობენ როგორც 
მსოფლიო ბაზრებზე დამკვიდრებულ უმსხვილეს ტრანსნაციონალურ კომპანიებთან, ისე შიდა ბაზრებზე 
მოღვაწე საშუალო და მცირე ბიზნესთან. ამიტომ მათი როლი მსოფლიო ეკონომიკაში წლიდან წლამდე 
ძლიერდება. 

ინსტიტუციური ფინანსური ინსტიტუტები წამყვან როლს თამაშობენ საინვესტიციო კლიმატის 
გაუმჯობესებაში და ქვეყნის სავალუტო-საფინანსო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, ეროვნული და 
საერთაშორისო ეკონომიკის განვითარებაში. ფინანსური ინსტიტუტების ევოლუცია მკაფიოდ გვიჩვენებს, 
რომ მიმდინარეობს მათი სტრუქტურების ევოლუცია ბანკებიდან ინტეგრირებულ ინსტიტუტებამდე, ე. წ. 
ფინანსურ კონგლომერატებამდე. 

ფინანსური ინსტიტუტების სფეროში მიმდინარე გლობალიზაციის პროცესის ერთ-ერთ არსებით 
შდეგად უნდა მივიჩნიოთ ფინანსური სუპერმარკეტეტბის წარმოქმნა. ფინანსური სუპერმარკეტი არის 
ისეთი სტრუქტურა, რომელიც ფინანსური მომსახუებისა და პროდუქტების მაქსიმალურად სრულ 
სპექტრს სთავაზობს კლიენტებს ერთსა და იმავე ადგილზე და ერთი ბრენდის ქვეშ. მისი მთავარი 
დანიშნულებაა მაქსიმალურად გაუმარტივოს კლიენტს ამ მომენტში მისთვის საჭირო ფინანსური 
პროდუქტებისა და მომსახურების მიღების პროცედურა, რაც შეიძლება სწრაფად და კომფორტულად 
ჩაატაროს ეს პროცედურა. ამას ისე უზრუნველყოფს, რომ მომსახურების მთელი სპექტრი - საბანკო, 
სადაზღვევო, საინვესტიციო თუ საკონსულტაციო - ერთ ადგილზეა ხელმისაწვდომი კლიენტისთვის. 

როგორც ცნობილია, პირველი ფინანსური სუპერმარკეტები XX ს-ის მეორე ნახევარში გაჩნდა მას 
შემდეგ, რაც ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობებმა ერთმანეთის აქციების მნიშვნელოვანი წილების 
ფლობის ნება დართეს ბანკებსა და სადაზღვევო კომპანიებს. როგორც გამოცდილება ადასტურებს, რომ 
ფინანსური სუპერმარკეტები ყველაზე ხშირად სწორედ ბანკებისა და სადაზღვევო კომპანიების ბაზაზე 
იქმნება. ამჟამად ევროკავშირის ქვეყნებში საკრედიტო დაწესებულებები აკონტროლებენ სადაზღვევო 
ბაზრის 20-40%-ს, ფინანსური სუპერმარკეტის მოდელს კი ევროპის წამყვანი ფინანსური ჯგუფები (AIG, 
Allianz, Credit Suisse First Boston და ა. შ.) იყენებენ რომლებიც საბანკო, საინვესტიციო და სადაზღვევო 
მომსახურების ფართო სპექტრს სთავაზობენ მომხმარებლებს. 

ფინანსური სუპერმარკეტების შექმნის ძირითადი მიზეზებია: 
1. მოგების ზრდის აუცილებლობა: ტრადიციული საბანკო ოპერაციების შემოსავლების 

დაქვეითება აიძულებს საკრედიტო ორგანიზაციებსეძებონ შემოსავლების მიღების ახალი გზები, კერძოდ, 
გააფართოონ პროდუქტის მწკრივი და ყურადღება გაამახვილონ საცალო ბაზარზე, სადაც მოგების ფორმა 
ტრადიციულად მაღალია ხოლმე.  

2. კონკურენტუნარიანობის ამაღლების აუცილებლობა: კლიენტთა მოსაზიდად უკვე საკმარისი 
აღარაამხოლოდ ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება. კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად ბანკმა 
მაქსიმალურად უნდა გაუფართოოს მომსახურების სპექტრი კლიენტებს და კომპლექსური 
მომსახურებით დააინტერესოს ისინი. 

3. კლიენტთა ახალი კატეგორიებისა და ჯგუფების მოზიდვის აუცილებლობა: 
ფინანსური სუპერმარკეტების პროდუქტის მწკრივი კლიენტების მოთხოვნილებებზე 

დამოკიდებულებით ყალიბდება. ამიტომ ამ სუპრმარკეტებს შეუძლიათ ორიენტირებულები იყვნენ 
ფიზიკურ პირებზე, მცირე და საშუალო ბიზნესის კომპანიებზე, კორპორაციულ კლიენტებზე. ყველაზე 
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ხშირია ისეთი სუპერმარკეტები, რომლებიც საცალო კლიენტებს - ფიზიკურ პირებს ემსახურებიან, 
აგრეთვე, ისეთი უნივერსალური ოფისები, რომლებიც ყველა კატეგორიის კლიენტებს უწევენ 
მომსახურების მაქსიმალურად ფართო სპექტრს. ამ დროს მთავარი ამოცანაა კლიენტებისათვის 
პროდუქტის ისეთი ერთიანი მწკრივის შეთავაზება, რომელიც საინტერესო იქნება მათთვის, როგორც 
კომპლექსური შეთავაზება.  

კერძო ფიზიკური პირების მომსახურებაზე ორიენტირებული ფინანსური სუპერმარკეტის 
პროდუქტის მწკრივი შემდეგი პროდუქტებისა და მომსახურებისგან შეიძლება შედგებოდეს: 

• საცალო საბანკო პროდუქტები: საანგარიშსწორებო-საკასო მომსახურება; კრედიტები 
(სამომხმარებლო, იპოთეკური, ავტოკრედიტები, ოვერდრაფტი); დეპოზიტები; საბანკო ბარათები და ა.შ.  

• სადაზღვევო პროდუქტები: ავტოდაზღვევა; უძრავი ქონების დაზღვევა; სიცოცხლის დაზღვევა 
და ა. შ 

• საინვესტიციო მომსახურება: ინვესტირება ფასიან ქაღალდებში; აქციათა პორტფელის მართვის 
შეთავაზება; ინვესტირება და FOREX- ბაზარზე; არასახელმწიფო საპენსიო ფონდები. 

• იურიდიული კონსალტინგი. 
ფინანსური სუპერმარკეტების შექმნა ამჟამად, ერთი მხრივ, მსოფლიო ეკონომიკაში გამოვლენილი 

ტენდენციაა, ხოლო, მეორე მხრივ, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების გლობალური სტრატეგიაა, 
რაც მათი კონმურენტუნარიანობის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს, რაც შეეხება თვითონ 
სუპერმარკეტების განვითარების ტენდენციებს, მათ შორის შეგვიძლია დავასახელოთ: 

ა) კონკურენციის გამძაფრება: ყველაზე მწვავე კონკურენცია იგრძნობა ფინანსური ბაზრების 
ყველაზე დიდ შემოსავლიან სეგმენტებში (როგორც ბანკთაშორისი კონკურენცია, ისე კონკურენცია 
საბანკო და არასაბანკო ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის); 

ბ) შერწყმისა და შთანთქმის პროცესების დაჩქარება: საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების 
გლობალიზაციის პირობებში ფინანსური ინსტიტუტების გამსხვილება მათი გადარჩენის გადამწყვეტი 
პირობა გახდა. ბოლო ათწლეულში ფინანსური ინსტიტუტების სექტორი შერწყმისა და შთანთქმის 
გარიგებათა მსოფლიო ბაზრის ერთ-ერთ ლიდერადაა ქცეული. 

გ) იმ საკანონმდებლო ბაზის გაუქმება, რომელიც წინათ კრძალავდა კომერციული საბანკო 
საქმიანობის შეხამებას საინვესტიციო და სადაზღვევო საქმიანობასთან. ამგვარი რამ განხორციელდა აშშ-
ში, იაპონიაში, საფრანგეთსა და ესპანეთში. სწორედ ამის შემდეგ ბანკებმა დაიწყეს ისეთი უმძლავრესი 
ინტეგრირებული ფინანსური ინსტიტუტების შექმნა, რომლებიც ფინანსური ოპერაციების მთელ სპექტრს 
სთავაზობდნენ თავიანთ კლიენტებს.  

დ) ფინანსური სუპერმარკეტები სულ უფრო ხშირად ირჩევენ საცალო ბიზნესის განვითარების 
სტრატეგიას საპროცენტო მარაგის შემცირებისა და კორპორატიული კლიენტისთვის გაჩაღებული 
კონკურენციის გაძლიერების გამო. 

ე) კლიენტთა ლოიალობის მოპოვების მიზნით ფინანსური ინსტიტუტები იწყებენ საკუთარი თავის 
პოხიციონირებას, როგორც ფინანსური სუპერმარკეტები. 

ფინანსური სუპერმარკეტების თანამშორმლებს უნდა ჰქონდეთ მარკეტოლოგის ცოდნა და 
ფსოქოლოგის მონაცემები, რადგან მათ მომსახურება კი არ უნდა მიჰყიდონ კლიენტს, არამედ 
პრობლემები მოუგვარონ მათ. სწორედ ამაში მდგომარეობს ფინანსური ინსტიტუტის კონკურენტული 
უპირატერსობის მოპოვების მიმართ თვისებრივად ახალი მიდგომა. 

ბოლო ხანს ჩნდება აბრები, რომ ფინანსური სუპერმარკეტები სისტემური რისკების მატარებლები 
არიან და ფინანსური რისკების წარმოქმნას აძლევენ ბიძგს.44 ამ ფაქტორის მიუხედავად ისინი მაინც 
კომპლექსური მომსახურების მოხერხებულ და იაფ სახედ რჩებიან კლიენტებისთვის. მაგალითად, 
ევროპაში ასეთი მომსახურება დაახლოვებით 30%-ით უფრო იაფი უჯდებათ კლიენტებს.45 გარდა ამისა, 
ფინანსური სუპერმარკეტი იძლევა დამატებით ოფისების შენახვასა და ვიწრო სპეციალიზებული 
კონსულტანტების გასამრჯელოზე გაწეული ხარჯების ეკონომიის შესაძლებლობას.  

ფინანსური სუპერმარკეტის შექმნის პროცესი შემდეგ ეტაპებს მოიცავს: 
• ინტეგრაციის დონის შერჩევა;  
• მიზნების მკაფიოდ განსაზღვრა; 
• ბაზრის იმ სეგმენტის გამოყოფა, რომელზეც განხორციელდება პროექტი;  
• მართვის სტრუქტურის შემუშავება; 
• პროექტის მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრა; 

                                                           
44 Мога на финансовые супермаркеты. ელ რესურსი: http://banker.ru/publikaciis/S/moda-na-finansovye-
supermarkety-10000763 
45 იქვე 
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• პროდუქტის ოპტიმალური მწკრივის შექმნა; 
• ახალი პროექტის ბრენდის სერჩევა; 
• პროექტის მხარდამჭერი საინფორმაციო სისტემის შექმნა ან მოძიება; 
• ბიზნეს-გეგმის შედგენა; 
• პერსონალის შერჩევა და სწავლება; 
• კლიენტთა მომსახურების ხარისხის მართვა.46 
იდეალურ ფინანსურ ინსტიტუტს უნდა ახასიათებდეს შემდეგი ძირითადი ნიშნები: საიმედოობა, 

პროფესიონალიზმი, კარგი საქმიანი რეპუტაცია, მომსახურების ფართო სპექტრი, მომსახურების მაღალი 
ხარისხი, ბაზრის ცვლილებებზე სწრაფი რეაგირების უნარი, მნიშვნელოვანი საკუთარი კაპიტალი, 
კლიენტისადმი ინდივიდუალური მიდგომა. ფინანსური სუპერმარკეტი სწორედაც ამ ჩამოთვლილი 
კომპონენტის ნაკრებია. ამიტომაცაა, რომ მას წარმატების გაცილებით მეტი შანსები აქვს, ვიდრე 
ცალკეულ საბანკო ან სადაზღვევო პროექტს. თუმცა მისი მართვის სტრუქტურაც, შესაბამმისად 
განსხვავებული უნდა იყოს და ითვალისწინებდეს როგორც ბიზნენსის ერთობლივად წარმართვის 
სპეციფიკას, ისე ცალკეული ბიზნესებისთვის დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს.  

ბუნებრივია, რომ ფინანსური სუპერმარკეტი რთული ორაგანიზაციული სტრუქტურაა, რომელიც 
მუდმივ მოძრაობაშია, ერგება ფინანსურ ბაზარზე ჩამოყალიბებულ სიტუაციას, საჭიროებს ოპერატიულ 
მონიტორინგსა და ისეთი ახა;ლი პროდუქტების სექმნას, რომლებიც მომხმარებელთა განსხვავებულ 
ჯგუფებზეა გათვლილი. 

მოწინავე ქვეყნების პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ფინანსური სუპერმარკეტების შექმნა, ერთი მხრივ, 
მსოფლიო ეკონომიკაში გამოვლენილი ტენდენციაა, ხოლო, მეორე მხრივ, საერთაშორისო ფინანსური 
ინსტიტუტების გლობალური სტრატეგია, რაც მათი კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებას 
უზრუნველყოფს. თვითონ ფინანსური სუპერმარკეტი რთული ორგანიზაციული სტრუქტურაა, რომელიც 
მუდმივად იცვლება და ერგება ფინანსურ ბაზარზე ჩამოყალიბებულ სიტუაციას, გამუდმებით ქმნის ისეთ 
ახალ პროდუქტებს, რომლებიც მომხმარებელთა განსხვავებულ ჯგუფებზეა გათვლილი. 
 

Financial Institutions of Economic Globalization 

Irine Mamaladze, Tamar Abuashvili 

Abstract. World financial system began to operate on a global level for the development of the modern stage. 
The observation shows the evolution of the structures of financial institutions from banks to the Integrated 
institutions, so-called before Financial conglomerates. As a result of the ongoing globalization process, one of the 
most important production should be considered as a financial supermarket. As experience shows, the 
supermarkets are created on the way of banks and insurance companies. The main reasons to create them are the 
necessity of profit growth, competitiveness and the need to attract customers and groups for the task. 

Creating financial supermarket,on the one hand is the identified trend in the world economy, on the other 
hand it is the global strategy of the international financial institutions in order to maintain the competitiveness. As 
for the supermarket development trends, we can name including Promoting the competition, accelerating the 
processes of mergers and acquisitions, and other restrictive legal framework cancellation and etc. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Базелюк И. А. Построение финансовых супермаркетов//Организация продаж банковких продуктов, 
2007, №2. 

2. Власенкова Ю. Б. Возможности развития финансовых супермаркетов в РФ: международный опыт и 
российская практика//финансы и кредет. 2007, №20, с. 33-41. 

3. Власенкова Ю. Б. Финансовый супермаркет// Журнал „Top-Manager“, 2005, №20. с. 114-115. 
4. Гриценко Р. Тенденции банковского бизнеса// Вестник, НБУ, 2004, №2, с. 15-17. 
5. Качанова А. Методологические вопросы построения банковско-страхового блока финансого 

супермаркета// Страховое ревю, 2005, №8, с. 26-28. 
 

                                                           
46 Волосович С.В., Тринчук В.В финансовый супермаркет как институт кредитной сферы. ელ რესურსი: 
http://sdo.rea.ru/cde/conference/7/file. php?fileld=6 
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ნინო მამულაძე, 

 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი 
ნათია ბეჟანიძე, 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი 

ტურიზმის, როგორც მომსახურების სფეროს მარკეტინგული კვლევა 

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

ტურისტული ობიექტების მომსახურების ხარისხისხი.  
აჭარის ა.რ. ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტმა ჩაატარა მარკეტინგული კვლევა 

აღნიშნულ სფეროში არსებული ხარვეზების და სისუსტეების დადგენის მიზნით, რათა სრულად 

ფლობდეს მომსახურების სფეროში არსებულ სიტუაციას; კომპეტენციების ფარგლებში აღმოფხვრას 

სფეროში არსებული ხარვეზები და მიმართოს რეკომენდაციებით შესაბამის კერძო თუ სახელწიფო 

ორგანოებს.  

2011 წლიდან, აჭარის ა. რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის, მიერ ხორციელდება 

მომსახურების ხარისხის კვლევა ტურისტთა კმაყოფილების დონის მიხედვით, რომელიც ეყრდნობა 

სასტუმროების, რესტორნების/კაფეების, მუზეუმების და პარკების მომხმარებლების შეფასებებს.  

2014 წლის კვლევამ, რომელიც ზაფხულის სეზონზე აჭარაში ჩატარდა, ნათელჰყო მომსახურების 

სფეროში არსებული ხარვეზები. აღნიშნული შედეგების საფუძველზე მოხდა შესაბამისი დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების შემუშავება.  
2014 წლის მომსახურების ხარისხის კვლევამ აჭარაში, საშუალება მოგვცა გავრკვეულიყავით 

რეგიონში მომსახურების სფეროში არსებული პრობლემების მნიშვნელობაში. წლევანდელ კვლევაში, 
მეტი ფოკუსირება მოხდა განთავსებისა და კვების ობიექტების სექტორში არსებული მდგომარეობის 
მიმართ.  

სასტუმროების შეფასების სისტემა მოიცავდა სამ სეგმენტს: მომსახურების შეფასება, სამზარეულოს 

შეფასება, ზოგადი შეფასება. აღნიშნულ სექტორში დაფიქსირდა ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა. 
პირველი საკითხი შეეხო პარკირების მომსახურებას სასტუმროებში, ხოლო მეორე მიმართული იყო 

მომსახურების ფასებისა და მომსახურების ხარისხის შეუსაბამობაზე. დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული 
კვლევების ანგარიშმა და ტურისტული სტატისტიკის წარმოების შედეგებმა ნათელჰყო, რომ აჭარამდე 
ტრანსპორტირების ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება ტურისტებისთვის საკუთარი ავტომობილია, 
ამიტომ ზაფხულის სეზონზე, როცა რეგიონი ყველაზე მეტ სტუმარს ღებულობს წლის განმავლობაში, 
ქალაქებში მოთხოვნა იზრდება საპარკინგე ადგილებზე, რომლის დაკმაყოფილებაც ვერ ხერხდება 
სასტუმროების მიერ. 

მეორე პრობლემატური საკითხი ფასისა და ხარისხის შეუსაბამისობა აღმოჩნდა, რომელიც უფრო 
ნეგატიურად აისახა ლოკალურ სასტუმროებზე, ვიდრე ბრენდირებულზე. აღნიშნული ფაქტორის მიმართ 
უკმაყოფილება უცხოელ ტურისტებში გამოიწვია მომსახურების დაბალმა დონემ, რომელთან 
მიმართებაშიც მომსახურების ფასები შედარებით მაღალია. 

კვების ობიექტების შეფასების სისტემა მოიცავდა ოთხ სეგმენტს: მიღების შეფასება, მომსახურების 
შეფასება, მენიუ/სამზარეულოს შეფასება, ზოგადი შეფასება. რესტორნებისა და კაფეების სექტორში 
გამოიკვეთა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა: მომსახურების სისწრაფე, პერსონალის 
პროფესიონალიზმის დონე, კერძების პრეზენტაცია მენიუში, ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა.  

როგორც ანალიზის შედეგად ჩანს, ორივე სექტორში დაფიქსირდა ერთი საერთო პრობლემა - 
მომსახურების ხარისხი და მასზედ არსებული ფასები. ამიტომ, უცხოური ქვეყნების გამოცდილების 
მაგალითზე, სასურველია საბაზრო კონკურენციის გაზრდა და სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა 
მომსახურების სფეროს რეგულირების კუთხით. 

უცხოელი ტურისტების სეგმენტი საერთო შეფასების მიხედვით, უცხოელი ტურისტი 

ბრენდირებული სასტუმროს მომსახურების ხარისხით უფრო კმაყოფილია ვიდრე ლოკალურით 

(დიაგრამა 1).  
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დიაგრამა 1. უცხოელი ტურისტების კმაყოფილების დონე. 

საერთო სურათის რიგითობის მიხედვით, ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა მათთვის პირველად 

ფაქტორს წარმოადგენს, რაც წარმოქმნის სიძვირის განცდას. პარკინგის მომსახურებით უკმაყოფილო 

ტურისტი ლოკალური სასტუმროს მიმართ უფრო პრეტენზიულია, ვიდრე ბრენდირებულის. მესამედ 

ფაქტორს წარმოადგენს საინფორმაციო მომსახურება, რომელიც თანაბარ უკმაყოფილებას იწვევს ორივე 

ტიპის სასტუმროს მიმართ. მომსახურების პრიორიტეტებში, ასევე გასათვალისწინებელია 

კომუნიკაციების გამართულობა და სატრანსპორტო მომსახურება.  
შიდა ტურისტებისთვის, რეგიონში არსებული სასტუმროების მიმართ კმაყოფილების სკალის 

პირველხარისხოვან ცვლადს პარკინგის სერვისი წარმოადგენს (დიაგრამა 2). მიზეზი შემდეგით 
ხასიათდება - მარკეტინგული კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შიდა ტურისტებისთვის 
ტრანსპორტირების მთავარი საშუალება საკუთარი ავტომობილია, რაც რეგიონის ყველაზე დატვირთულ 
ტურისტულ სეზონზე, ზაფხულში იწვევს ავტომობილთა რაოდენობის ზრდას ქალაქებში; ბრენდირებულ 
სასტუმროებს გააჩნიათ საკუთარი ავტოსადგომი, ხოლო რაც შეეხება ლოკალურ სასტუმროებს - მათ 
უმეტესობას არ აქვთ საკუთარი. ფასისა და ხარისხის მიმართება კმაყოფილება თითქმის თანაბარი 
კოეფიციენტით დაფიქსირდა ორივე ტიპის სასტუმროში, თუმცა თუ დავაკვირდებით თითოეულის 
სეგმენტს ცალ-ცალკე, მაშინ აშკარაა, რომ ბრენდირებულ სასტუმროში აღნიშნულმა ცვლადმა გაცილებით 
დაბალი შეფასება მიიღო, ვიდრე ლოკალურმა. სატრანსპორტო მომსახურებამ უფრო დაბალი შეფასება 
მიიღო ლოკალურ სასტუმროებში, ვიდრე ბრენდირებულში.  
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დიაგრამა 2. შიდა ტურისტების კმაყოფილების დონე. 

რეკომენდაციები აღნიშნული პრობლემატური საკითხების გადაუჭრელობა, ეტაპობრივად ზიანს 
მიაყენებს არა ერთეული ბიზნესის მფლობელებს, არამედ მთლიანი რეგიონის ტურისტული 
პოტენციალის განვითარებას. სასურველია გაიცეს შემდეგი სახის რეკომენდაციები მენეჯმენტისთვის:  
ლოკალური სასტუმროების მიერ მოხდეს საკუთარი პარკინგის ადგილის დაქირავება სეზონის ყველაზე 

დატვირთულ პერიოდში, კერძოდ კი ივლისი-სექტემბრის განმავლობაში, კომუნიკაციების 

გამრთულობის ხარისხის გაუმჯობესება და სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, საინფორმაციო 

სერვისის განვითარება უცხოელი ტურისტებისთვის. 
მთავარ პრობლემას, მნიშვნელოვანწილად კი შიდა ტურისტებისთვის, რაც რეგიონისთვის 

აღნიშნულ სექტორში წარმოადგენს, არის ფასების არასტაბილურობა ხარისხთან მიმართებაში. 

სასურველია, მოხდეს ზემო აღნიშნული რეკომენდაციების გაზიარება მომსახურების ხარისხის ამაღლების 

მიზნით, რეგიონში საბაზრო კონკურენციის გაზრდა და სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა 

მომსახურების სფეროს რეგულირების კუთხით (მაგ. სასტუმროების და რესტორნების კატეგორიზაციის 

ოფიციალური სისტემის დამკვიდრება). 

კვების ობიექტები. ტურისტების კმაყოფილების დონე სეგმენტის დიფერენციაცია მოხდა ქალაქ 
ბათუმისა და ქობულეთის კვების ობიექტების მიხედვით. აღნიშნულ სეგმენტს შიდა და უცხოელი 
ტურისტი კმაყოფილების დონის განსხვავებული თანმიმდევრობითა და ხარისხით აფასებს. ამიტომ, 
მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული გაკეთებულიყო კმაყოფილების დონის ფაქტორთა ანალიზი 
აღნიშნული სეგმენტის მიხედვით.  

საერთო შეფასების მიხედვით, უცხოელი ტურისტი ქობულეთის რესტორნის მომსახურების 
ხარისხით უფრო კმაყოფილია ვიდრე ბათუმის (დიაგრამა 3). 
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დიაგრამა 3. უცხოელ ტურისტთა კმაყოფილების დონე. 

კმაყოფილების ფაქტორთა რიგითობის მიხედვით, კი ის შემდეგ 3 კომპონენტს გამოყოფს - 

მომსახურების სისწრაფე, კერძების პრეზენტაბელურობა მენიუში, პერსონალის პროფესიონალიზმი - 

რომელიც შედეგობრივად იწვევს მეოთხე ფაქტორის განსაზღვრას - ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა. 

აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ბათუმის რესტორანები მეტი ვიზუალურობით და კომფორტულობით 

გამოირჩევა, ვიდრე ქობულეთის. ამასთანავე მომსახურების ფასების დონე ბათუმის რესტორანებში უფრო 

მაღალია, ვიდრე ქობულეთში, ამიტომ მოლოდინიც ტურისტისთვის შესაბამისად მეტია ბათუმის მიმართ. 

შიდა ტურისტების სეგმენტი. შიდა ტურისტებს უცხოელების მსგავსად გააჩნიათ კმაყოფილების 

ფაქტორთა შეფასების თითქმის მსგავსი რიგითობა, თუმცა მიზეზობრივი შედეგები მათ შორის 

ნაწილობრივ განსხვავდება. შიდა ტურისტების კმაყოფილების დონის მთავარ ინდიკატორს ფასისა და 

ხარისხის შეუსაბამობა წარმოადგენს (დიაგრამა 4).  

 

 

დიაგრამა 4. შიდა ტურისტთა კმაყოფილების დონე. 
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თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მომსახურების ხარისხს თითქმის ერთნაირი შეფასება მისცა, 

როგორც შიდა, ისევე უცხოელმა ტურისტმა და ამასთანავე, თუ შევადარებთ რესპოდეტთა მონაცემებს მშპ 

ერთ სულ მოსახლეზე ეროვნების მიხედვით მაშინ ნათელია, რომ აღნიშნული ფაქტორი მეტად 

სენსიტიურია შიდა ტურისტებისთვის. მათთვის არამხოლოდ მიუღებელია მომსახურების ხარისხის 

დონე არსებულ ფასთან მიმართებაში, არამედ უფრო მეტიც, შესაძლებელია, რომ ხარისხის 

გაუმჯობესების შემთხვევაში, მომსახურების ფასებმა მაინც გამოიწვიონ სიძვირის განცდა შიდა 

ტურისტებისთვის. მომსახურების სისწრაფე და ლოდინის განცდა, შიდა ტურისტებისთვისაც 

კმაყოფილების დონის ასევე ყველაზე დაბალ საფეხურზე დგას, ამიტომ აუცილებელია მოხდეს 

აღნიშნული პრობლემის გათვალისწინება რეგიონის მასშტაბით. 
 

 
Marketing Research of Tourism as the Service Sector 

Nino Mamuladze, Natia Bejanidze 

Abstract. The given article shows problems and gaps in the tourism and service sphere. Tourism and 
resorts department of Adjara conducted marketing research in order to identify gaps and weaknesses in the 
given field and to receive full information of the recent situation; to eliminate the gaps in the tourism sphere 
and to give recommendations to the private or public state organizations.  

The research shows satisfaction level of foreign and domestic tourists. We have shown statistic results 
in diagrams. Were exposed those weaknesses, which solution will give chance to the government to increase 
satisfaction level of domestic and foreign tourists. Improving gaps will provide in the country new tourist 
groups and it will improve country’s economical situation.  
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თინათინ კაიშაური, 

 სტუ, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების  
ფაკულტეტი, პროფესორი 

მანანა თელია, 

სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, დოქტორანტი 
 

ბიზნეს-რეგისტრის როლი სტატისტიკურ მონაცემთა ფორმირების სისტემაში 

 
სახელმწიფოს სწორი ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის გატარებისა და მის წინაშე მდგარი 

ამოცანების გონივრულად გადაჭრის მიზნით აუცილებლად ჭირდება მიმდინარე პროცესებისა და 
მოვლენების ამსახველი სწორი და დროული სტატისტიკის წარმოება. თავის მხრივ უტყუარი 
სტატისტიკის წარმოება საჭიროებს სწორად ორგანიზებულ კვლევებს, რისთვისაც აუცილებელია 
სტატისტიკის სამსახურს გააჩნდეს თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით ორგანიზებული, რაც 
შეიძლება სრული მოცვის მქონე ბიზნეს რეგისტრი. დეტალური ეკონომიკური სტატისტიკის წარმოების, 
მზარდი მოთხოვნის ფონზე კიდევ უფრო იზრდება სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის როლი არსებული 
სტატისტიკის გაუმჯობესებისა და ახალი სტატისტიკური მაჩვენებლების სრულყოფისა და განვითარების 
საქმეში. მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკურ გლობალიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით კი 
იზრდება საერთაშორისოდ შედარებადი სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის წარმოების აუცილებლობა. 
შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნეს რეგისტრი ასრულებს ხერხემლის როლს ეკონომიკური სტატისტიკის 
წარმოების პროცესის ეფექტურობის ამაღლებაში.  

დღეისათვის გამოყოფენ ბიზნეს რეგისტრის შემდეგ 8 ძირითად როლს: ცოცხალი რეგისტრი - 
გულისხმობას ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა განახლებას (აქტუალიზაციას) სხვადასხვა წყაროებიდან 
მიღებულ ინფორმაციის საფუძველზე. მიღებული ინფორმაცია გამოიყენება სტატისტიკურ ერთეულთა 
შექმნის, ლიკვიდაციის, მათი მახასიათებლების განახლების და დემოგრაფიული მოვლენების ასახვის 
მიზნით. გაყინული რეგისტრი/რეგისტრის სურათი და გაყინული ჩარჩო - გულისხმობს ცოცხალი 
რეგისტრიდან გაყინული რეგისტრის (ანუ დროის კონკრეტულ მომენტში ცოცხალი რეგისტრის კოპიისა) 

და გაყინული ჩარჩოს (გაყინული რეგისტრის ის ნაწილი, რომელიც მხოლოდ აქტიურ/მოქმედ 
სტატისტიკურ ერთეულებს შეიცავს) წარმოებას შემდეგში კვლევისათვის შესაბამისი ჩარჩოს წარმოების 
მიზნით. სბრ კვლევის ჩარჩო - გულისხმობს კვლევებისათვის ჩარჩოების წარმოებას. თითოეული 
კვლევისათვის სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი უზრუნველყოფს შესაბამის სტატისტიკურ ერთეულთა 
ნაკრების (გაყინული ჩარჩოს ქვეჯგუფი/ქვესიმრავლე) მიწოდებას თავისი მახასიათებლებით, რომელიც 
სტრატიფიცირებისა და შერჩევის ჩატარებისათვისაა საჭირო, ხოლო შერჩევის ჩატარების შემდეგ 
შერჩეულ ერთეულთათვის საკონტაქტო ინფორმაციის მიწოდებასაც. კვლევის მხარდაჭერა/დახმარება - 
გულისხმობს კვლევის ანგარიშგების სტატუსებისა და გამოპასუხების ტვირთის გაზომვასა და 

კონტროლს. გამოპასუხების ტვირთი მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი. ამას სტატისტიკური ბიზნეს 
რეგისტრი ახორციელებს გამოპასუხების ტვირთის შესახებ ყველა ინფორმაციის შენახვითა და კვლევის 
ორგანიზატორთათვის იმ ინფორმაციის მიწოდებით, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კვლევის 
დიზაინის ოპტიმიზაციისათვის. სტატისტიკური მონაცემები და ინფორმაციის წყარო - გულისხმობს 
მომხმარებლის უზრუნველყოფას მაკრო მონაცემებითა (ეკონომიკური და დემოგრაფიული სტატისტიკა) 
და მიკრო მონაცემებით (საწარმოს სახელი, მისამართი და მახასიათებლები) მონაცემთა საერთაშორისო 

გაცვლა - გულისხმობს მონაცემებისა და მეტამონაცემების ქვეყნებს შორის გაცვლის ხელშეწყობას, 
ეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების საერთაშორისო შედარებადობის გაუმჯობესებისა (მაგ: ორ 
ქვეყანას შორის შიდა და გარე უცხოური ფილილების სტატისტიკა) და მრავალეროვნული საწარმოების 
საქმიანობის გაზომვის მიზნით. სტატისტიკურ წარმოებისა და მომსახურების მოდერნიზაცია - 
სტატისტიკისათვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა წყაროებში ერთეულთა შესახებ არსებულ ინფორმაციის 
ერთმანეთთან დაკავშირება და კოორდინაცია. "სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი ხელს უწყობს 
ადმინისტრაციული რეგისტრის გამოყენებას და ახორციელებს ტრადიციულ წყაროებიდან და მასობრივი 
საინფორმაციო საშუალებებიდან მიღებულ მონაცემთა პოტენციურ დაკავშირებასა და შენახვას და 
მომხმარებლისათვის ინტეგრირებულ მონაცემების მიწოდებას. 

იმისათვის, რომ სტატისტიკურმა ბიზნეს რეგისტრმა შეძლოს თითოეული ამ როლის შესრულება, 
საჭიროა დაარეგისტრიროს ყველა ინსტიტუციური ერთეული, რომელიც დაკავებულია ეკონომიკური 
საქმიანობით (ანუ საქმიანობით, რომელსაც თავისი წვლილი შეაქვს მთლიან შიდა პროდუქტის 
წარმოებაში). ინსტიტუციური ერთეულები, რომლებიც ჩართული არიან წარმოების პროცესში იწოდებიან 
საწარმოებად. 
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ყურადღება უნდა გამახვილდეს სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრის სამ ძირითადი ასპექტზე: 
"სისრულე" - რაც გულისხმობს წარმოების პროცესით დაკავებულ ინსტიტუციურ ერთეულთა მოცვის 
მოცულობას /მასშტაბს; "მოცვა" - გულისხმობს მთლიანი ეროვნული ეკონომიკური წარმოების იმ წილს, 
რასაც ეს ერთეულები აწარმოებენ და "შემადგენლობა" - გულისხმობს სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრში 
ჩართულ ერთეულთა მახასიათებლების (მაგ: ინსტიტუციონალური სექტორი, ზომა, ადგილმდებარეობა 
და რეგისტრაციის სტატუსი) ერთობლიობას. 

ითვლება, რომ სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრს გააჩნია სრული მოცვა და შემადგენლობა, თუ ის 
მოიცავს ყველა ერთეულს, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას ან ეწევა მომსახურებას თავის ყველა 
საჭირო მახასიათებლებთან ერთად. სინამდვილეში ყველა ასეთი ერთეულის სრული მოცვის მიღწევა 
შეუძლებელია. თუმცა, სასურველია, რომ სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის მოცვა აკმაყოფილებდეს 
საერთაშორისო სტანდარტებს.  

საერთაშორისოდ მიღებული ძირითადი სტატისტიკური ერთეულებია: საწარმოთა ჯგუფი; საწარმო 
და საქმიანობის ადგილობრივი ერთეული (LKAU); 

საერთაშორისოდ მიღებული სხვა ერთეულებია: ერთეულის საქმიანობის სახე და ადგილობრივი 
ერთეული, რომელიც ორი სახისაა - საწარმოს ადგილობრივი ერთეული და იურიდიული ერთეულის 
ადგილობრივი ერთეული. 

საწარმოთა ჯგუფი (რომელიც სტატისტიკურ აღიცხვაში სხვებთან შედარებით ახლად შემოღებული 
ერთეულია) არის საერთო მაკონტროლებლის ქვეშ იურიდიული და/ან ფინანსური კავშირებით 
გაერთიანებულ საწარმოთა ასოციაცია, რომელთაგან თითოეული შეიძლება მოქმედებდეს განსხვავებულ 
ბაზარზე ნაციონალური ან რეგიონალური ფილიალების მეშვეობით. 

საწარმოთა ჯგუფის ხელმძღვანელად ითვლება ის, ვინც არ კონტროლდება პირდაპირ თუ 
არაპირდაპირ არცერთი სხვა იურიდიული ერთეულის მიერ. 

საწარმო არის ეკონომიკური ერთეული, რომელიც აწარმოებს ან ეწევა მომსახურებას, 
დამოუკიდებლად იღებს ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს საკუთარი რესურსების განაწილების შესახებ 
(ფლობს გადაწყვეტილებათა მიღებაში თავისუფლების განსაზღვრულ ხარისხს). საწარმო ახორციელებს 
ერთ ან რამოდენიმე საქმიანობის სახეს, ართი ან მეტი ადგილმდებარეობის მიხედვით. საწარმო შეიძლება 
იყოს ინდივიდუალური (ფიზიკური) ან იურიდიული პირი. საწარმო არის მთავარი ერთეული. სხვა 
ერთეულები (გარდა საწარმოთა ჯგუფისა) მიიღება მისი დანაწევრებით. ცხრილში ნაჩვენებია 
სტატისტიკურ ერთეულთა მოდელი 

 

დაყოფა ადგილმდებარეობის მიხედვით 
  

კი არა 

კი საწარმო ადგილობრივი ერთეული 

დაყოფა საქმიანობის 

სახის მიხედვით არა 
საქმიანობის სახის 

ერთეული 

საქმიანობის ადგილობრივი 
ერთეული (LKAU) 

 

ცხრილი 5. სტატისტიკურ ერთეულთა მოდელი 
  
მზარდი გლობალიზაციის პირობებში აშკარა გახდა საწარმოთა ჯგუფის გამოვლენისა და აღრიცხვის 
საჭიროება. შეგვიძლია მივუთითოთ მთავარი ფაქტორები:  

• საწარმოთა ჯგუფების შესახებ ინფორმაცია დაეხმარება ანტიმონოპოლიურ სამსახურებს ბაზრის 

კონცენტრაციის გარკვევაში, რათა უზრუნველყონ ეფექტური კონკურენციის პირობები; 

• დაზუსტდება საწარმოს საქმიანობის ტიპი. კერძოდ ის საქმიანობა, რომელიც საწარმოსათვის 

ძირითადია შესაძლოა საწარმოთა ჯგუფის დონეზე აღმოჩნდეს დამხმარე; 
• მცირდება კონფიდენციალობის დარღვევის რისკი (კონფიდენციალური სტატისტიკური 

მონაცემები – სტატისტიკური მიზნით შეგროვებული ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც იძლევა 

დაკვირვების ერთეულის იდენტიფიცირების საშუალებას ან რომლის მეშვეობითაც 

შესაძლებელია ამგვარი მონაცემების დადგენა); 
•  ხელს უწყობს საწარმოს რეალური ზომის დადგენას; 
•  გარკვეული ეკონომიკური ცვლადები (მაჩვენებლები) უმჯობესია არსებობდეს საწარმოთა 

ჯგუფის დონეზე, ვიდრე საწარმოს დონეზე (მაგ. საოპერაციო მოგება; კვლევები და დამუშავებები; 
გადასახადები; გადასახადების ტექნოლოგიური ბალანსი; საფონდო ბირჟაზე კაპიტალის წილი); 
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• მთელი რიგი სპეციფიური კვლევებისათვის საკვლევი ერთეული უმჯობესია გახდეს საწარმოთა 

ჯგუფი (მაგ: ფინანსური კავშირები; ბაზრის კონიუნქტურა).  
 ეკონომიკური გლობალიზაციის მზარდი პროცესები დიდი გამოწვევის წინაშე აყენებს 
სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრს და ზრდის საერთაშორისოდ შედარებადი სტატისტიკური ბიზნეს 
რეგისტრის წარმოების აუცილებლობას. ეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ მაღალი ხარისხის 
სტატისტიკური მონაცემების მიღება კი მოითხოვს მაღალი ხარისხის ბიზნეს რეგისტრის არსებობას. 

ამდენად ქვეყანაში თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით მოწყობილ, რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის, 

სრული მოცვისა და შემადგენლობის ბიზნეს რეგისტრის წარმოებას უსაზღვროდ დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება. 

გამოყენებული ლიტარატურა: 

1. Generic Statistical Business Process Model, UN Economic Commission for Europe 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0 

2. http//www.geostat.ge/ 
3. http//www.statisticssolutions.com/ 
4. Statistical Units Regulation, Council regulation (EEC) No 696/93 of 15 March 1993,  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0696:20081211:EN:PDF 

 
Role of the business register in formation of statistical system 

Tinatin Kaishauri, Manana Telia 
Abstract. In considering national and international economic policy actions, statistical data are an important 

input for the analysts, researchers and politicians. Also the general public are interested in the status and development of 
the economy as they are part of the economic system being consumers, entrepreneurs, employers or employees. 
Therefore, the production of high-quality official economic statistics is an important task of national statistical offices. 

The demand for economic statistics is growing in all countries as well as at international level. To a large extent 
this is the result of the fact that economies have become more complex, with increasing division of labour both at 
national and at global level. To remain relevant and to meet user needs economic statistics should, therefore, cover new 
areas and should provide more detailed information about activities and variables. There is also a general need to 
improve timeliness, coherence and reliability, where this is possible, at both national and international level.  

In all these developments of business statistics the statistical business register (SBR) plays a key role. Therefore, 
the challenges of current and future business statistics are at the same time also challenges for the SBR. The SBR 
delivers the basic information for conducting economic surveys, by providing the populations of statistical units and 
their characteristics. Further, the SBR provides links to administrative units and registers, thus enabling the use of 
administrative data for statistical purposes. It also provides unique identifiers enabling linkages at the micro-level across 
statistical domains as needed. 

High quality business statistics depend on high quality SBR. A high quality SBR is one that fulfils the user needs 
in an optimal way, and is based on international concepts, definitions and classifications 

This theme presents the specific roles of the SBR. Each role is described. It presents the primary roles of an SBR 
in maintaining and providing sets of statistical units, in particular enterprises, and in providing frames and other 
supports for surveys.  
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მანანა თელია, 

 სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, დოქტორანტი 
თათია კვარაცხელია, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრანტი 

 

მონაცემთა ბაზების მართვის თანამედროვე მაგალითი კანადის  

 ბიზნეს რეგისტრის მაგალითზე 

 
სტატისტიკა - ეს არის მეცნიერება, რომელიც მაქსიმალურად შესაძლო სიმართლით აჩვენებს, 

სახელმწიფო ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ადამიანურ ურთიერთობებს დროის მოცემულ მომენტში, 

უპირატესად ერთ განსაზღვრულ სახელმწიფოში და წარმოდგენას იძლევა მიმდინარე ცვალებადი 
მოვლენების ბუნებრივ კანონებსა, ფაქტებსა და მათ უშუალო მიზეზებზე, პირველ რიგში სახელმწიფოს 
წინაშე მდგარი ამოცანების გადაჭრისა და საყოველთაო ინფორმირებულობის (განათლების) მიზნით. 
სტატისტიკა მიისწრაფვის სისტემატიური რაოდენობრივი მასობრივი დაკვირვებებით გამოიკვლიოს 
ხალხთა პოლიტიკურ-ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური ხასიათი და ამ დაკვირვებებიდან 
შეადგინოს საერთო მეცნიერული სურათი. ამდენად სწორი, ობიექტური, უტყუარი და დროული 
სტატისტიკის წარმოებას უსაზღვროდ დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორი სახელმწიფო მმართველობის 
პოლიტიკის (იქნება ეს ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური თუ სხვა სფერო) გატარებისა და 
ზოგადად ნებისმიერ სფეროში პროცესების სწორად გაანალიზებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების 
მიღების საქმეში. თავის მხრივ უტყუარი სტატისტიკის წარმოება დიდად არის დამოკიდებული სწორად 
ჩატარებულ კვლევებზე, ეს უკანასკნელი - სწორი შერჩევის ჩატარებაზე, ხოლო სწორი შერჩევის 
განხორციელება - სრულ და სწორად ორგანიზებულ ბიზნეს რეგისტრზე. ტრადიციულად სტატისტიკურ 
ბიზნეს რეგისტრის ფუნქციას წარმოადგენდა ეკონომიკური კვლევებისათვის სტატისტიკური 
ერთეულთა ერთობლიობის მიწოდება, რომლიდანაც ეკონომიკური კვლევებისათვის ჩარჩო და შერჩევა 
შეიძლება იქნას წარმოებული და კვლევის შერჩევისა და გამოპასუხების ტვირთის მონიტორინგი. 
დღეისათვის კი სტატისტიკურმა ბიზნეს რეგისტრმა ორი ახალი მნიშვნელოვანი როლი შეითავსა. 
პირველი, ეს არის ადმინისტრაციულ და სხვა წყაროებიდან მიღებულ მონაცემთა ინტეგრაცია და 
გამოყენება. მეორე, საწარმოებისა და სხვა ერთეულების ყოველმხრივ სრულყოფილი ჩამონათვალისა და 
მათი მახასიათებლების შესახებ ინფორმაციის გამოყენებით ეკონომიკური სტატისტიკის წარმოების 
დამოუკიდებელ წყაროს ფუნქციის შესრულება. სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრიდან პირდაპირ 
შეიძლება იქნას მიღებული ბიზნეს დემოგრაფიის მონაცემები, ახალი სტატისტიკური მაჩვენებლები კი 
შეიძლება წარმოებულ იქნას სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრისა და სხვა ადმინისტრაციული წყაროების 
ინფორმაციის გაერთიანებით. ამდენად, სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი წარმოადგენს ხერხემალს 
ეკონომიკური სტატისტიკის წარმოების, უამრავ გამოცემულ სტატისტიკურ მაჩვენებლების კავშირების 
უზრუნველყოფისა და სტატისტიკის წარმოების პროცესის ეფექტურობის ამაღლებაში. 

უკეთესი და უფრო დეტალური ეკონომიკური სტატისტიკის წარმოების, აგრეთვე წარმოების 
პროცესის ეფექტურობის ამაღლების მზარდი მოთხოვნის ფონზე კიდევ უფრო იზრდება სტატისტიკური 
ბიზნეს რეგისტრის როლი არსებული სტატისტიკის გაუმჯობესებისა და ახალი სტატისტიკური 
მაჩვენებლების სრულყოფისა და განვითარების საქმეში. მსოფლიოში ამჟამად მიმდინარე ეკონომიკური 
გლობალიზაციის პროცესები დიდი გამოწვევის წინაშე აყენებს სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრს და 
ზრდის საერთაშორისოდ შედარებადი სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის წარმოების მოთხოვნილებას. 

გავეცნოთ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყნის, კერძოდ კანადის ბიზნე რეგისტრის ფუნქციონირების 
საკითხს. 

2007-2008 წლებში კანადის სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი გადავიდა ახალ სისტემაზე, 
რომელიც გულისხმობდა სერვისზე ორიენტირებულ სტრუქტურას.  

კანადის სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი მოიცავს ინფორმაციას იურიდიულ და მოქმედ 
ერთეულებზე და აგრეთვე მათ კავშირებზე. ის ინახავს ინფორმაციას ამ ერთეულებთან დაკავშირებულ 
ყველა განახლებაზე, აგრეთვე მასტარატიფიცირებელ მახასიათებლებსა და ინფორმაციას რეპორტების 
შეკვეთაზე. რეგისტრის ფარგლებში 7 მოდული უზრუნველყოფს ფუნქციონირების სწორად წარმართვას. 

შერჩევითი ძიების მოდული - ეს მოდული საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მოძებნოს 
კონკრეტულ საწარმოს შესახებ ინფორმაცია. ისეთი, როგორიცაა საწარმის სტრუქტურა, გამოპასუხების 
ტვირთი და რეგისტრში განთავსებული განახლების ისტორია. შეიცავს ყველა განახლებებს მოცემულ 
ცვლადზე. ე.წ. ჟურნალი/დღიური ინახავს საწარმოსთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან მოვლენის 
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შესახებ ინფორმაციას (მაგ: გაერთიანება,დაშლა). ყოველთვიური კადრი (სურათი) გვიჩვენებს საწარმოს 
სტრუქტურას კონკრეტულ მომენტისათვის წინა თვის მდგომარეობით. 

განახლების მოდული - ეს კომპონენტი ემსახურება ყველა განახლების კონტროლსა და 
განხორციელებას, რომელიც საჭიროებს მონაცემთა ბაზაში ასახვას. 

სტატისტიკის ბიზნეს რეგისტრი იღებს მოთხოვნებს ან სიგნალებს განახლების შესახებ უამრავი 
სხვადასხვა წყაროებიდან, იქნება ეს ადმინისტრაციული თუ სხვა. როგორც წესი ყველა მოთხოვნა პირველ 
რიგში მოწმდება, და თუ არის დასაშვები სისტემა მას ახორციელებს. 

სტრუქტურის მმართველი მოდული - ეს მოდული გამოიყენება რათა გვიჩვენოს კომპლექსური 
სტრუქტურა შერჩევითი ძიების საშუალებით. ის განაგებს საწარმოს სტრუქტურასა და იმ კავშირებს რაც 
არსებობს მწარმოებელ ერთეულებს შორის. ის განაგებს და აკონტროლებს დედა-შვილის კავშირებს. 
ამოწმებს სტრუქტურის კოჰერენტულობას, როგორც კი ადგილი ექნება ცვლადების რაიმე ცვლილების 
განხორციელებას. 

 
სქემა 11. სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის გარემო 

 

ერთეულთა შეგროვების მოდული - ეს მოდული განაგებს შეგროვებულ ერთეულების 
(რესპოდენტთან დაკავშირებისათვის გამოყენებული ინფორმაციის ჩათვლით) გენერირებასა და 
განახლებას, კვლევის შერჩევის პროცესიდან მიღებული კვლევის კონტროლის ფაილში განთავსებულ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით.  

სამუშაო მოდული - როცა განახლების სიგნალი გამოჩნდება სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრში ის 
საჭიროებს გამოკვლევას და შემდეგ დასტურის მიღებას. განახლების მოდული გზავნის სიგნალს სამუშაო 

მოდულში რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ საჭიროა განხილვა ანალიზატორის მიერ. სამუშაო მოდული 
განსაზღვრავს პრიორიტეტებს და წარმართავს სიგნალებს ანალიზატორ/მაპროფილებელთან. სიგნალის 
განხილვის შემდეგ, ანალიზატორი ან განახორციელებს ან უარყოფს ცვლილების მოთხოვნას. 

კვლევის იტერფეისის მოდული - ამ მოდულის ფუნქციაა აწარმოოს ორი მთავარი სტატისტიკური 
ბიზნეს რეგისტრის პროდუქტი, რომლებიც სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის პარტნიორთათვის არის 
აუცილებელი რათა აწარმოონ თავიანთი კვლევა: გაყინული ჩარჩოს შერჩევისთვის და რესპოდენტთა 
შესახებ ინფორმაციის ფაილის შეგროვებისათვის. ყოველთვიური სტანდარტული გაყინული ჩარჩო 
შეიცავს მონაცემებს წარმოების ყველა ერთეულზე თავისი ძირეული ინფორმაციით, რაც ჭირდება 
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შერჩევის პროცედურებს. მოცემულ კვლევისათვის შერჩეულ ერთეულთათვის სტატისტიკური ბიზნეს 
რეგისტრი აწვდის რესპოდენტთა შესახებ ინფორმაციის ფაილს, რომელიც შეიცავს ყველა ინფორმაციას 
რესპოდენტზე. მაგ: ისეთი როგორიცაა საკონტაქტო სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი. 

გამოპასუხების ტვირთის მოდული - ეს მოდული წარმოადგენს ეკონომიკური კვლევებისათვის 
გამოპასუხების ტვირთთან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციას. ის ასახავს/გვიჩვენებს ყველა იმ კავშირს, 
რაც კი ოდესმე ქონია სტატისტიკის სამსახურს ნებისმიერ საწარმოსთან. გამოპასუხების ტვირთი 
გვიჩვენებს იმ კვლევების ჩამონათვალს, რომელშიც მონაწილეობა აქვს საწარმოს მიღებული აგრეთვე, 
საწარმოს საკონტაქტო პირთა სახელის და იმ კითხვარების ჩამონათვალს რომელთა შევსებაც მოუწია 
რესპოდენტს. ის აგრეთვე ანგარიშობს გამოპასუხების ტვირთს ყოველ 1 საწარმოზე. და ბოლოს, ის 
იძლევა სპეციალურ ამონაწერს. 

რეპორტებისა და ანალიზის საშუალებები. რეგისტრის ეს ნაწილი უზრუნველყოფს კვლევის 
ოპერაციების გაძღოლისათვის საჭირო რეპორტების მომზადებასა და ქვე-ერთობლიობის ანალიზს. 
აწარმოებს შერჩევის ჩარჩოს შეფასებას. ის მოიცავს ინფორმაციას საწარმოს დაბადაება-გარდაცვალების 
შესახებ, საქმიანობის კოდს და სხვა. შეუძლია დინამიკაში აჩვენოს ერთეულთან დაკავშირებით 
განხორციელებული ყველა ცვლილება. 

დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ცვლილებები განხილულ და ასახულ იქნას 
დაუყოვნებლივ ყოველთვიური გაყინული ჩარჩოს საწარმოებლად. დანარჩენი საშუალებები მოიცავს 
ბიზნეს ერთობლიობის განახლების ანალიზსა და დემოგრაფიულ ანალიზს.  

 

გამოყენებული ლიტარატურა: 

1. Generic Statistical Business Process Model, UN Economic Commission for Europe 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0 

2. http//www.geostat.ge/ 
3. http//www.statisticssolutions.com/ 
4. Statistical Units Regulation, Council regulation (EEC) No 696/93 of 15 March 1993,  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0696:20081211:EN:PDF 
 

MODERN EXAMPLE OF MANAGEMENT DATABASE ON AN EXAMPLE OF THE BUSINESS 

REGISTER OF CANADA 

MANANA TELIA, TATIA KVARATCKHELIA 

 
Abstract. Over the last decade the growing demand for better and more detailed business statistics has put focus 

on statistical business registers (SBRs) and their role in the production of business statistics. While traditionally the 
primary role of SBRs has been to provide sample frames for business statistics, SBRs of today often include more 
information and can be used in their own right as a source from which to derive business statistics. SBRs have also 
proved to be central for statistical offices’ effort to reduce response burden and utilise administrative data sources and 
for the combination of survey data and administrative data. The SBR is therefore sometimes said to play the role of a 
backbone in the production of economic statistics. 

This theme presents example of SBRs in Canada. 
The SBR of Canada includes information on legal and operating units and their structural relationships. It 

maintains a journal/log of all updates applied to these units as well as to stratification characteristics and information on 
reporting arrangements.  

Seven modules within the register manage different aspects of this information. These modules are: Browser 
Module; Update Module; Structure Manager Module; Collection Entity Module; Workload Module; Survey Interface 
Module and Response Burden Module. 

In this theme each module and reporting and analysis tools are described.  
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მაია თეთრუაშვილი,  

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის  
პროფესორი 

 
ფინანსური სისტემები და ელექტრონული ტექნოლოგიები 

 
მას შემდეგ, რაც ფული ელექტრონული სახით მოგვევლინა, მათი გამოყენება იოლი და 

მოსახერხებელი გახდა. 
მილიონის და თუნდაც მილიარდის მოთავსება, შენახვა ერთ თხელ ფირფიტაზე -ბარათზე, 

ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე გახდა შესაძლებელი. 
ფულის გადასვლამ „ციფრულ“ ფორმაში, შესაძლებლობა მისცა ბანკებსა და სახელმწიფოებს თვალი 

ადევნონ მას. ამ ნაკლოვანებისაგან დაზღვეული აღმოჩნდა ისეთი თანამედროვე ფული, როგორიცაა 
ბიტკოინი. (Bitcoin) 

 ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა თანამედროვე 
ტექნოლოგიებში თავისი პირველი ინვესტიცია განახორციელა. 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სან-ფრანცისკოსა და ჰოლანდიაში რეგისტრირებულ კომპანია 

BitFury -ს გორში კრიპტოვალუტის საპროცესინგო ცენტრის აღჭურვა ევალება, რომლის ოფიციალური 

გახსნა მიმდინარე წლის ივლისში იგეგმება. BitFury მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტოვალუტის 

მოპოვების ოპერატორი და შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის მწარმოებელი კომპანიაა. გორში 

ცენტრის აღჭურვა 20 მილიონი დოლარი ჯდება, ამ ხარჯებს კომპანია BitFury და თანაინვესტირების 
ფონდი თანაბრად ინაწილებენ. 

აღნიშული ინვესტიციის შედეგად საქართველოში განთავსდება კრიპტოვალუტა Bitcoin-ის 
მსოფლიოში უმსხვილესი საპროცესინგო დატა ცენტრი. 

როგორც თანაინვესტირების ფონდში აცხადებენ, პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოში 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში უახლესი მიღწევების დანერგვასა და ექსპერტული ცოდნის 
გაზიარებას. აღსანიშნავია, რომ პროექტის ფარგლებში 20 მუდმივი მაღალინტელექტუალური სამუშაო 
ადგილი შეიქმნა. 

Bitcoin-ის მომხმარებელთა რაოდენობის სწრაფად მზარდი ტენდენციის გათვალისწინებით, 
საქართველოში განთავსებულ დატა ცენტრს საპროცესინგო მომსახურების მიწოდების კუთხით დიდი 
მნიშვნელობა ექნება, ზოგადად, ბიტკოინის ინდუსტრიის განვითარებისთვის. 

რა არის ბიტკოინი და რა პერსპექტივა აქვს მას? რა სარგებლობას მოუტანს ის ცალკეულ 
მოქალაქეებს და ზოგადად ეკონომიკას? 

ბიტკოინის შექმნა ოდნავ „დედექტიურ“ ხასიათს ატარებს. კრიპტოვალუტის შექმნის იდეა ჯერ 
კიდევ 1998 წლიდან იღებს სათავეს, უფრო ადრე კი, ვირტუალურ ვალუტას უამრავმა მეცნიერმა 
მიუძღვნა თავის შრომები. 

თავის ინტერნეტ ბლოგში საინტერესო კვლევას გვთავაზობს გოჩა გვასალია.- „ნობელიანტმა 

ეკონომისტმა (1974), თავისუფალი ბაზრის უთვალსაჩინოესმა აპოლოგეტმა, ფრიდრიხ ფონ ჰაიეკმა (Hayek, 

1899-1992) 1976 წელს გამოაქვეყნა წიგნი: „ფულის დენაციონალიზაცია“ (Denationalization of Money: An 

Analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies). ჰაიეკის აზრი ის იყო, რომ სახელმწიფო 

მონოპოლია ფულის ემისიაზე უნდა გაუქმებულიყო. ჰაიეკის განაზრებით, ფულის, როგორც 

ჩვეულებრივი კომერციული პროდუქტის წარმოება უნდა მომხდარიყო საბაზრო წესით. ჰაიეკის აი ამ 

ნაშრომმა შეამზადა იდეურად ვალუტის სუროგატის – ბიტკოინის ემიტირება კომპიუტერული 

ალგორითმების გზით. ბიტკოინი არის ელექტრონული ფული, იგივე კრიპტოვალუტა. ის არის ფიატური 

(სახელმწიფო) ვალუტის არა მხოლოდ კონკურენტი, არამედ ალტერნატიული ანტიფიატური ვალუტა. 

ბიტკოინი არის არასახაზინო, ემიტირებული ონლაინური ფინასური ინსტრუმენტი. ის არის კერძო 

ვალუტა (private currency), რომელიც დირექტიული ორგანოებისაგან დამოუკიდებლად მოქმედებს 

საფინანსო ბაზარზე. 

კონფიდენციალური გადახდა-ანგარიშსწორების მიზნით კრიპტოგრაფია გამოიყენებოდა 1990 

წლიდან დევიდ ჩომის (David Chaum) მიერ შექმნილ სისტემაში DigiCash. მოგვიანებით, 90-იანი წლების 

ბოლოს პროგრამისტმა ვეი დაიმ (Wei Dai) დაწერა კრიპტოსავალუტო პროგრამა. აქვე უნდა ვახსენო 

სამართლის სკოლის პროფესორი ნიკ ზაბო (Nick Szabo). ეს ორი გვარი ყოველთვის იხსენიება ციფრული 

ვალუტის ისტორიაში. ბიტკოინი არის 1998 წელს შექმნილი PayPal ონლაინ სისტემის გაგრძელება. ამ 
სისტემაში ტრანზაქციებს მინიმალური ღირებულება აქვთ. ვირტუალური ვალუტის იდეა არსებობდა 
ამერიკელი ფანტასტიკოსის, ნილ თაუნ სტივენსონის რომანში „კრიპტონომიკონი“ (Neal Town Stephenson. 
Cryptonomicon, 1999), რომელმაც 2000 წელს მიიღო ლოკუსის პრემია (The Locus Poll).“ 
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"ბიტკოინი მსოფლიოში პირველი სრულიად დეცენტრალიზებული ციფრული ვალუტაა" - 
აცხადებს ტექნოლოგიური პოლიტიკის ანალიტიკოსი ჯერი ბრიტო: 

 „ბიტკოინმა კომპიუტერულ მეცნიერებაში დიდი პრობლემა გადაჭრა. პირველად ისტორიაში, ორ 
ადამიანს ერთმანეთთან ფინანსური ოპერაციების წარმოება ბანკის ან სხვა ფინანსური ინსტიტუტის 
გარეშე შეუძლია. არ არსებობს ბიტკოინის კომპანია და ის არ რეგულირდება მთავრობის მიერ. ის 
ელექტრონულ ფოსტას ჰგავს.“ 

ბიტკოინის დაბადების თარიღად 2008 წელი სახელდება, როცა სატოში ნაკამოტოს სახელით, 
გამოქვეყნდა საიტი «Bitcoin: Peer-To-Peer Electronic Cash System“. ამ საიტზე დეტალურად იყო აღწერილი 
სისტემის მუშაობის პრინციპი და ტექნიკური პარამეტრები. 

თვითონ სატოში ნაკამოტო არავის არასოდეს უნახავს, (არავინ იცის ის ადამიანთა ჯგუფია თუ 
ერთი პიროვნება) თუმცა მან, მის ოფიციალურ საიტზე, გამოაქვეყნა ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც 
ხელს უწყობს კრიპტოვალუტის გენერირებას. ეს საკმარისი აღმოჩნდა ბიტკოინის პოპულარობისათვის, 
ისე, რომ მან საფრთხე შეუქმნა ზოგიერთი ქვეყნის ფინანსებს. (ტაილანდის ცენტრალურმა ბანკმა 
ბიტკოინები აკრძალა.) 

ბიტკოინი არ არის სავალო ვალდებულება. ეს ფული არ მოდის არსაიდან, ის უნდა გამოიმუშაო, 
იმისათვის რომ მოიხმარო. მისი ამ თვისების გამო, ხშირად „ციფრულ ოქროსაც“ უწოდებენ. ეს ვალუტა 
საკმაოდ პოპულარი გახდა და უკვე გამოიყენება ამა თუ იმ საქონლისა და მომსახურების შესაძენად. 
უფრო მეტიც, მას იძენენ, არეზერვებენ და ანგარიშსწორებისთვის იყენებენ სხვადასხვა ქვეყნის 
ცენტრალური ბანკები. რატომ ადარებენ მას ოქროს? - ბიტკოინს, ისევე, როგორც სხვა ვალუტას, ვერ 
დახატავ, ვერ დაბეჭდავ და შესაბამისად, ვერ გააყალბებ. მას მხოლოდ მოიპოვებ და რამდენადაც ოქროს 
რეზერვებია ამოწურვადი, იმდენად ბიტკოინებსაც არ აქვს ამოუწურავი რესურსი. მისმა შემქმნელებმა (ან 
შემქმნელმა) წინასწარ იზრუნეს ამაზე და მათი რაოდენობა 21 მილიონით განსაზღვრა. (ბიტკოინის 
ალგორითმი მხოლოდ ამ რაოდენობის ბიტკოინის გამომუშავების შანსს იძლევა). მისი სრული მოპოვების 
წელი განსაზღვრული არაა და სავარაუდოდ ეს 15-20 წელიწადში უნდა მოხდეს. ოქროს მსგავსად, რაც 
უფრო მეტის მოპოვება გსურთ, მით უფრო ძნელდება ეს პროცესი. 

„ოქროს ციებ-ცხელების“ მსგავსად მისი მოპოვება მათთვის უფრო ადვილი იყო, ვინც 
თავდაპირველად ჩაერთო ამ საქმიანობაში. სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ პირველ კვირებსა და 
თვეებში ბიტკოინების გენერირება გაცილებით სწრაფად ხდებოდა საშუალო დონის პროცესორის 
საყოფაცხოვრებო კომპიუტერითაც კი, ვიდრე ახლა უფრო ძლიერი პარამეტრების კომპიუტერით. 

დღეს Bitcoin -ის ღირებულება 220 დოლარს აღემატება. რამდენადაც მიმზიდველი და რისკიანია 
საინვესტიციოდ, იმდენად რთულია ბიტკოინების მოპოვება. ამას ისიც მოწმობს, რომ ეს პროცესი სამთო 
ნედლეულის მოპოვებასთან გააიგივეს და Bitcoin „მაინინგი“ უწოდეს. 

კრიპტოვალუტის ცნება, აქციებისა და ობლიგაციებისგან განსხვავებით, ჩანასახოვანია და ამ 
ეტაპზე ამ ინსტრუმენტში კაპიტალდაბანდების მსურველთა რაოდენობა მცირეა. მიზეზი ძალიან მაღალი 
რისკი და კონცეფციის გაურკვეველი მომავალია, ასევე ერთ-ერთი მიზეზი ვალუტის არასტაბილურობაც 
არის. მაგალითად, 2013 წლის იანვარში ბიტკოინის ფასი იყო 13 დოლარი, ერთი წლის შემდეგ - 700 
დოლარი, ხოლო მიმდინარე წლის თებერვალში ბიტკოინები 30 პროცენტით გაუფასურდა. ბიტკოინის 
საინვესტიციო ფონდის დამფუძნებლის თქმით, კრიპტოვალუტის ეს სახეობა ან გლობალურ ვალუტად, 
დეპოზიტების საშუალებად, ფულადი გზავნილების პლატფორმად, გადახდების გლობალურ სისტემად 
იქცევა ან კრახს განიცდის. 

დღევანდელი გადასახედიდან ბიტკოინს მთელი რიგი უპირატესობები გააჩნია სხვა ვალუტებთან 
მიმართებაში, კერძოდ: 

• დეცენტრალიზება - ბიტკოინის ქსელი არ იმართება ცენტრალური სერვერით ; 
• სისტემაში ჩართვის სიმარტივე - ბიტკოინის მისამართის (საფულის) შექმნა კი რამდენიმე წამის 

საქმეა და არ მოითხოვს არავითარ საკომისიოს. 
• დაცულია ანონიმურობა - მომხმარებელის ბიტკოინის რამდენიმე მისამართი (საფულე) 

შეუძლია ქონდეს და ის არ არის დაკავშირებული სახელსა და გვართან, ტელეფონის ნომრებსა თუ სხვა 

პირად ინფორმაციასთან. 
• გამჭვირვალობა - ბიტკოინის სისტემა ინახავს თითოეული ტრანზაქციის მონაცემს უზარმაზარ 

საერთო რეესტრში; 
• დაბალია საკომისიო ; 
• ტრანზაქციები სწრაფი და მოქნილია; 
• დამოუკიდებელი ფინანსური სისტემა - მას არ არეგულირებს არც ერთი ქვეყნის ცენტრალური 

ბანკი და მისი კურსი მხოლოდ მიწოდება-მოთხოვნის საფუძველზე ყალიბდება; 
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• მოპოვების სიმარტივე -ის შეუძლია მოიპოვოს (გამოიმუშაოს) ნებისმიერმა მსურველმა, 
ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ დროს.  

მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინის ხანმოკლე ისტორიას - წარმოშობიდან დღემდე, 
არაერთგვაროვანი ელფერი აქვს, კერძოდ: ეჭვები და არასასურველი პროგნოზები, გამდიდრებულთა და 
გამართლებულთა სახელები, მოწინააღმდეგე და მომხრე ცენტრალური ბანკები; დაცული სისტემა და 
ტექნოლოგიური „ჰაკერები“ - ბიტკოინის მომავალი ჯერ ისევ დაუზუსტებელია. გლობალური 
ფინანსური სისტემისათვის კი მხოლოდ ერთია ცნობილი, რომ მსოფლიომ ნახა და „დააგემოვნა“ დეცენ-
ტრალიზებული ფულის „ გემო“. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩავარდა და კრახი განიცადა ბიტკოინის 
სისტემამ, მისი ადგილი ცარიელი მაინც არ დარჩება და მის ნაცვლად გაცილებით უფრო დაცული და 
გაუმჯობესებული სისტემა დაიკავებს. ეს სისტემა კი აუცილებლად ისევ კრიპტოვალუტის იქნება. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. http://ipress.ge/new/4954-qartvelebi-bitkoinis-aqtiuri-momkhmareblebi-gakhdnen 
2. http://bfm.ge/index.php?newsid=9233#.VWqVVEeaXA8 
3. https://porphyreos.wordpress.com/page/3/ 
4. http://today.mts.com.ua/posts/kak-shifrodengi-nachinayut-zamenyat-dengi-obychnye 
5. http://ubr.ua/finances/exchange-market/alternativnye-valuty-bitcoin-kak-komputery-delaut-dengi-

307536 
 

FINANCIAL SYSTEMS AND ELECTRONIC TECHNOLOGIES 

MAIA TETRUASHVILI  

  

Abstract. Since the money went into an electronic form, it became much more convenient to use them, because 
even a million can fit in a thin card. But because of the transition "to digital" banks and the authorities can easily track 
the movement of any amount. In addition, traditional money subject to inflation, when their value drops. Get rid of the 
deficiencies and preserve the benefits of electronic money allows Bitcoin. 
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ელისო ლანჩავა , 
ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 
 

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის თავისებურებები 

 

ადამიანური რესურსების/პერსონალის მართვა ეს არის ყველა ორგანიზაციისათვის 
დამახასიათებელი მმართველობითი საქმიანობა, რომლის მიზანია, ორგანიზაციის პერსონალით 
უზრუნველყოფის, მისი რაციონალური გამოყენებისა და ადამიანთა მოტივაციის მიზნობრივი მართვის 
საფუძველზე საწარმოთა (ორგანიზაციათა) საქმიანობის საუკეთესო საბოლოო შედეგის მიღწევა. თვით 
ტერმინი „ადამიანური რესურსები“ ძალიან საინტერესოა, რადგან სწორედ ეს ტერმინი გამოხატავს, რომ 
დასაქმებული ადამიანები ორგანიზაციისათვის ღირებულია და სერიოზულ რესურსად აღიქმება. 

ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია გულისხმობს ორგანიზაციის თანამშრომელთა 
საქმის ისე დაგეგმვას, რომ მაქსიამალურად შეეწყოს ხელი ორგანიზაციის წინაშე არსებული მიზნების 
მიღწევას. ეფექტური და ფუნქციონალური ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის 
შემუშავებისთვის, საჭიროა არსებული სისტემის მახასიათებლების დადგენა და იმ ხარვეზების 
იდენტიფიკაცია, რომლებიც დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას საჭიროებს. ადამიანური რესურსების 
სტრატეგიული მართვის მიზანია, უზრუნველყოს ორგანიზაცია საქმიანი, მაღალკვალიფიციური და 
ერთგული თანამშრომლებით. ადამიანური რესურსების დაგეგმვა და ადამიანური რესურსების 
სტრატეგია მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან, რადგან ადამიანური რესურსების დაგეგმვა ხორციელდება 
უშუალოდ სტრატეგიაზე დაყრდნობით. სტრატეგიული დაგეგმვა შეიძლება განსხვავდებოდეს 
კონკრეტული მიზნების მიხედვით. ის შეიძლება ორიენტირებული იყოს შემდეგ სფეროებზე: კადრების 
შერჩევა, გადამზადება, განვითარება, ხარისხის უზრუნველყოფა და სხვა. ის აგრეთვე განსხვავდება 
კონკრეტული ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე. ადამიანური რესურსების სტრატეგია არის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რადგან ის წარმოაჩენს ადამიანური რესურსების მართვის ყევლაზე 
მნიშვნელოვან ასპექტებს. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის მიზანია გაზარდოს 
ორგანიზაციის შესაძლებლობები თანამედროვე უნარების მქონე, ჩართული, მოტივირებული და 
საქმისადმი ერთგული თანამშრომლებით უზრუნველყოფის გზით. 

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის მიმართ მიდგომები და დამოკიდებულება 
ძირითადად ემყარება რესურსებზე დაფუძნებულ ხედვას. ეს აჩვენებს, რომ სწორედ რესურსები, მათ 
შორის ადამიანური რესურსები, აძლევს ორგანიზაციას განსაკუთრებულ ნიშასა და სხვებთან შედარებით 
უპირატესობას.ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა არის მიდგომა, რომელიც განსაზღვრავს, 
თუ როგორ უნდა მიაღწიოს ორგანიზაციამ თავის მიზანს ადამიანური რესურსის საშუალებით 
სტრატეგიული მართვის ინსტრუმენტებისა და ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკისა და 
პრაქტიკის ინტეგრირებული მეთოდების გამოყენებით. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა 
მხოლოდ დაგეგმვას არ გულისხმობს. ის მოიცავს სტრატეგიის შესრულებას, ასევე ადამიანური 
რესურსების მართვის სფეროში ჩართული სპეციალისტების სტრატეგიულ ქცევას ორგანიზაციის სხვა 
მიმართულებების ხელმძღვანელებთან. მათი ყოველდღიური ქცევა მიმართული უნდა იყოს 
ორგანიზაციის მიზნის მიღწევასა და ორგანიზაციის ფასეულობების პრაქტიკაში გატარებისკენ. 
ადამინური რესურსების სტრატეგიული მართვა ადამინთა მართვის მიდგომების შემუშავება-
შესრულების საფუძველია. იგი ითვალისწინებს ორგანიზაციის გრძელვადიან მოთხოვნებს და იმ 
ცვალებად რეალობას, რომელშიც ფუნქციონირებს ორგანიზაცია. აქვე უნდა გვახსოვდეს, რომ ადამინური 
რესურსების სტრატეგიული მართვა არის მხოლოდ თეორიული ჩანაფიქრი და იგი რეალობად იქცევა 
სტრატეგიული ქმედებებისა და რეაქციის განხორციელების შემთხვევაში, როგორც ადამინური 
რესურსების კონკრეტული ან ზოგადი სტრატეგიის, ასევე ადამინური რესურსების სფეროში ჩართულ 
პროფესიონალთა სტრატეგიული ქცევის სახით, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ორგანიზაციის 
სხვა მიმართულებების ხელმძღვანელებთან. 

ადამიანური რესურსების სტრატეგიის მიზანია განმარტოს რისი გაკეთება სურს ორგანიზაციას 
ადამიანური რესურსების საშუალებით მოკლე და გრძელვადიან პერიოდში. გამომდინარე იქიდან, რომ 
ყველა ორგანიზაცია განსხვავებულია, ადამიანური რესურსების მართვის ყველა სტრატეგიაც 
განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ზოგიერთი სტრატეგია ორგანიზაციის მისწრაფების ზოგადი 
დეკლარაციაა. სტრატეგიათა ნაწილი კი ბევრად უფრო დეტალურია თავისი შინაარსით. სტრატეგია 
ეფექტიანია, თუ იგი აღწევს დასახულ მიზანს. ეფექტიანი სტრატეგია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 
პირობებს: 1) პასუხობდეს ორგანიზაციის მოთხოვნებს; 2) ეფუძნებოდეს დეტალურ ანალიზს და კვლევას; 
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3) შეიძლება გადაიზარდოს ქმედით პროგრამებში, რომლებიც მიმართული იქნება მოთხოვნების 
შესრულებისა და პრობლემების გადაჭრისაკენ; 4) იყოს გასაგები და ინტეგრირებული, შედგებოდეს 
კომპონენტებისაგან, რომლებიც აძლიერებენ და კარგად ერგებიან ერთმანეთს; 5) ითვალისწინებდეს 
ორგანიზაციის სხვა მიმართულებების ხელმძღვანელთა და თანამშრომელთა მოთხოვნებსა და 
ინტერესებს. 

ადამიანური რესურსების ფუნქცია გულისხმობს ორგანიზაციის პერსონალთან დაკავშირებულ 
ნებისმიერ საკითხში ინიციატივის გამოჩენას, დახმარების გაწევას, დირექტივების გაცემას. ძირითადად 
ადამიანური რესურსების ფუნქცია არის საქმიანობის წარმართვა, ანუ რჩევების მიცემა და მომსახურების 
მიწოდება, რაც ორგანიზაციას მისცემს შესაძლებლობას შეასრულოს სამუშაო ადამიანების 
დახმარებითაუცილებელია შეფასდეს ადამიანური რესურსების ფუნქციის წვლილი, რაც უზრუნველყოფს 
ეფექტიანობას როგორც სტრატეგიულ დონეზე, ისე მომსახურების მიწოდებისა და დახმარების 
აღმოჩენის თვალსაზრისითაც. ფუნქციის შეფასების მთავარი კრიტერიუმი არის ადამიანური რესურსების 
უნარი იმოქმედოს სტრატეგიულად და შესაძლებლობები - გასწიოს შესაბამისი დონის მომსახურება. 
უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ არ არსებობს ადამიანური რესურსების მართვის ერთი საერთო მოდელი. 
სწორედ ამ მიდგომამ წარმოშვა ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციების პაკეტის ცნება, რაც 
ნიშნავს, რომ ხდება რამდენიმე ფუნქციის გაერთიანება, კონკრეტულად, კი იმ ფუნქციათა გაერთიანება, 
რაც საუკეთესოდ ერგება ორგანიზაციის მოთხოვნებასა და სპეციფიკას. 

ამის დასტურად ჩატარდა მნიშვნელოვანი კვლევა ევროკავშირის 16 ქვეყანაში, რომელშიც 
ჩართული იყო 3 281 ორგანიზაცია. ამ კვლევის საფუძველზე 80 ფუნქციის საფუძველზე გამოიკვეთა 15 
ძირითადი ფუნქციათა პაკეტი, რომლებიც დაიყო შემდეგ კატეგორიებად: „კალკულაციური“ (რომელიც 
კონცერტრაციას გადახდაზე აკეთებდა) და „კოლაბორაციული“ (რომელიც ძირითადად ეფუძნებოდა 
ვალდებულებებს). გაირკვა, რომ ხელმძღვანელები და რიგითი თანამშრომლები თავიანთ კმაყოფილებას 
ადამიანური რესურსების სამსახურის მიმართ შემდეგი ფაქტორების მიხედვით გამოხატავენ: - იღებენ 
თუ არა ცვლილებების პერიოდში მათგან საჭირო დახმარებას; - იღებენ თუ არა ღირებულ რჩევებს; - 
იღებენ თუ არა აუცილებელ მხარდაჭერას რთულ ვითარებაში ან რთულ ადამიანებთან ურთიერთობისას; 
- იყო თუ არა ადამიანური რესურსების მხრიდან სწორად გაგებული სამუშაოს ძირითადი პრინციპები.  

ადამიანური რესურსების მართვის შეფასება შესაძლებულია შემდეგი მეთოდების გამოყენებით:  
• რაოდენობრივი კრიტერიუმი;  
• მომხმარებელთა რეაქცია;  
• შეთანხმებები მომსახურების დონეზე;  
• თანამშრომელთა კმაყოფილების დონის საზომები;  
• მიღწევების შეფასება შეთანხმებული სტანდარტების მიხედვით, ანუ ე.წ. Benchmarking-ი;  
• ადამიანური რესურსების შეფასების ქულების ცხრილი;  
• უპირატესი მიდგომა შეფასებისათვის. 
ტექნოლოგიების გამოყენება კადრების მართვის სფეროში ადამიანური რესურსების ოპერაციული 

პროცესების გაუმჯობესების მიზნით, მსოფლიოში ფართოდ აპრობირებულ პრაქტიკას წარმოადგენს. 
ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს 
ზოგადი მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესება საქართველოს საჯარო სამსახურის დაწესებულებებში. 
საქართველოს ხელისუფლების მიზანია ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამული 
უზრუნველყოფის პროექტების დანერგვა, რათა გაძლიერდეს ადმინისტრაციული ეფექტურობა, 
შემცირდეს ხარჯები და გაუმჯობესდეს მომსახურეობის სტანდარტები. ადამიანური რესურსების 
მართვის ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა სახელმწიფო სტრუქტურებში ხელს შეუწყობს 
ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული მონაცემების, ინფორმაციის, სერვისის, მონაცემთა ბაზების, 
მეთოდებისა და გადაწყვეტების, გაზიარებასა და განვითარებას.  

ასევე მნიშვნელოვანია შიდა ორგანიზაციული კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც უნდა 
განსაზღვრავდეს და აანალიზებდეს კომუნიკაციის საწყის წერტილს, ასევე კომუნიკაციის მიზნებსა და 
მათ მისაღწევად განსახორციელებელ აქტივობებს. წარმატებით დაგეგმილ და ორგანიზებულ შიდა 
საკომუნიკაციო სტრატეგიას, შეუძლია დადებითი წვლილი შეიტანოს ორაგანიზაციის საქმაინობის 
პროცესში. მისი მეშვეობით თანამშრომლები ინფორმირებულები არიან ორგანიზაციის საქმიანობასთან 
და გეგმებთან დაკავშირებით. ის ხელს უწყობს მენეჯერული შესაძლებლობების ზრდას ორმხრივი 
კომუნიკაციის პროცესის განხორციელებისას, ზრდის პოზიტიურ დამოკიდებულებას და ამცირებს 
თანამშრომელთა წინააღმდეგობას ცვლილებების მიმართ, ასევე ხელს უწყობს თანამშრომელთა 
ლოიალურობის ზრდას. ბევრი ორგანიზაცია სტრატეგიის კომუნიკაციის მიზნით კორპორატიულ 
შეხვედრებს აწყობს. მსგავს შეხვედრებზე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი წარუდგენს თანამშრომლებს 
მომდევნო წლების ძირითად პრიორიტეტებს და მათი მიღწევის გზებს. ეს მიდგომა საკმაოდ ეფექტიანი 
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და სასარგებლოა, ვინაიდან იგი იძლევა თანამშრომელთა დიდი ნაწილის ჩართვის, მათი ინფორმირების 
საშუალებას.  

თუ გადავხედავთ ადამიანური რესურსების მართვის ევოლუციის პროცესს, მკაფიოდ იკვეთება 
ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანების მიმართ ჰუმანური დამოკიდებულების ტენდენცია. ცხადია, ეს 
ტენდენციები არ გამომდინარეობს მხოლოდ მაღალი ადამიანური იდეალების მიზანშეწონილებიდან, 
არამედ უფრო განპირობებულია პრაგმატული ინტერესებით, რაც ორგანიზაციების ფუნქციონირების 
ეფექტიანობის ამაღლებას გულისხმობს. განვითარებადი ქვეყნები, რომელთა რიცხვს საქართველოც 
მიეკუთვნება, სწრაფი განვითარებისთვის საჭიროებენ ადამიანური რესურსების მართვისადმი ყველაზე 
ეფექტიანი მიდგომების გაზიარებას და ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით მათ ჩართვას 
ორგანიზაციის მართვის პროცესებში, ვინაიდან სწორედ ასეთ მიდგომებშია მოცემული 
განვითარებისთვის აუცილებელი ადამიანური პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზების 
შესაძლებობები. ბოლო ათწლეულის მანძილზე საქართველოს მრავალ ორგანიზაციაში, ადამიანური 
რასურსების მართვის სფეროში, არასახარბელო ვითარება აღინიშნება. შრომით კოლექტივებში 
იშვიათობას წარმოადგენს თანამშრომლური და ჰარმონიული გარემო, აღინიშნება დაძაბულობა 
თანამშრომელთა შორის. ყოველივე ეს ძლიერ აფერხებს ორგანიზაციების და ზოგადად საზოგადოების 
განვითარების ტემპებს. აქედან გამომდინარე, აქტუალური ხდება ორგანიზაციებში იმ ფაქტორების 
შესწავლა, რომლებიც წარმოადგენენ მსგავსი ნეგატიური პროცესების გამომწვევ მიზეზებს, რათა 
შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებით მოხდეს არსებული ვითარების გამოსწორება. 
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FEATURES OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 

ELISO LANCHAVA  
 

Abstract. Good and successful business is impossible without the human factor. Nowadays, the 
human resources have the largest values in organizations. If the organization must to create something 
valuable, is necessary, knowledge, skills and capabilities must use in the most efficiently. Is very important 
all organizations to manage their human resources in a planned and orderly process, which reflects the 
business strategy. There is not only one strategy for human resources management, the use of which will be 
available in all situations. Organizations need to identify strategies that are unique and specific for them, of 
course, with consideration the purposes and requirements the stakeholders. 
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გენადი იაშვილი, 

პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ბესიკ შერაზადიშვილი, 

 სტუ-ს დოქტორანტი 
 

ადამიანური რესურსების მართვა მცირე საწარმოებში 

 აღსანიშნავია, რომ მენეჯმენტის მკვლევარებმა ყურადღება მცირე და საშუალო საწარმოებს 
მხოლოდ ბოლო დროს დაუთმეს. ამ სექტორის მნიშვნელობის აღიარება, როგორც სამუშაო ადგილების 
შექმნის და ეკონომიური ზრდის უზრუნველყოფის ძირითადი წყაროსი, განსაკუთრებით მკაფიოდ 
გამოიხატა მეოცე საუკუნის დასასრულს. პროგრესი მცირე და საშუალო საწარმოებში, მენეჯმენტის 
კონცეფციის თეორიული დამუშავების სფეროში, ბევრადაა განპირობებული ამ სექტორის შენატანის 
მნიშვნელობით მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ეკონომიკაში და მათი მოსახლეობის კეთილდღეობის 
შენარჩუნებაში. დღეისათვის მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ მცირე ბიზნესი შემდგომი ათწლეულის 
განმავლობაში, ძირითად როლს შეასრულებს, როგორც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაში ისე ქვეყნის 
ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაში. 

ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვისაც დღევანდელ დღეს ძალზე მნშვნელოვანია მცირე და 
საშუალო ბიზნესის ორგანიზაციების განვითარება, მათი ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 
ხოლო თანამედროვე, გამძაფრებული კონკურენციის პირობებში სწორედ ადამიანური რესურსების 
მართვა წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, როგორც გადარჩენისა და წარმატებული საქმიანობის 
საფუძველს. მრავალი საწარმოსათვის ადამიანური რესურსების მართვის უგულველყოფას 
კონკურენტულ ბრძოლაში საწარმოს გაკოტრება მოაქვს.  

 პერსონალის მართვის სტრატეგია - ეს არის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის მიერ 
შემუშავებული, ხარისხობრივად განსაზღვრული მოქმედებები, რომლებიც მიმართულია გრძელვადიანი 
მიზნების მიღწევისაკენ - მაღალკვალიფიციური, პასუხისმგებლობიანი და შეკრული გუნდის 
ფორმირებით, ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნებისა და პოტენციური რესურსების 
გათვალისწინებით. პერსონალის მართვის სტრატეგიის ძირითადი მახასიათებლები არის მისი 
გრძელვადიანი ხასიათი და ორგანიზაციის საერთო სტრატეგიასთან კავშირი. ორგანიზაციის საკადრო 
პოლიტიკა წარმოადგენს სტრატეგიის რეალიზების ინსტრუმენტს და უზრუნველყოფს მის 
ეფექტურობას. საკადრო პოლიტიკის კლასიფიცირების საფუძველი შეიძლება იყოს ორიენტირება 
საკუთარ ან გარე პერსონალზე. იგულისხმება გახსნილობის ხარისხი გარე გარემოსთან მიმართებაში 
პერსონალის ფორმირების პროცესში. ამ მხრივ ტრადიციულად  

განასხვავებენ საკადრო პოლიტიკის ორ ტიპს: ღიას და დახურულს. 
ღია საკადრო პოლიტიკა - ხასიათდება იმით, რომ პოტენციური თანამშრომლებისთვის 

ორგანიზაცია გამჭვირვალეა ნებისმიერ დონეზე. შესაძლებელია მათთან (ორგანიზაციასთან) მისვლა და 
სამსახურის დაწყება როგორც ყველაზე დაბალი თანამდებობიდან ასევე უმაღლესი ხელმძღვანელის 
თანამდებობაზე. ორგანიზაცია მზად არის მიიღოს ნებისმიერი სპეციალისტი, რომელსაც გააჩნია 
შესაბამისი კვალიფიკაცია, მისი სამსახურეობრივი გამოცდილების (ამავე ან "მონათესავე" 
ორგანიზაციაში) მიუხედავად. ამ ტიპის საკადრო პოლიტიკა ახასიათებს თანამედროვე 
სატელეკომუნიკაციო და საავტომობილო კორპორაციებს. საკადრო პოლიტიკის ასეთი ტიპი შესაძლოა 
ადექვატური იყოს ახალი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ბაზრის აგრესიულად დაპყრობას 
და ორიენტირებულნი არიან სწრაფ ზრდაზე. 

დახურული საკადრო პოლიტიკა - ხასიათდება იმით, რომ ახალი თანამშრომლების ჩართვას 
ორგანიზაცია ახდენს მხოლოდ ქვედა დონიდან და ეს ცვლილებები ხდება მხოლოდ ორგანიზაციის 
თანამშრომლების ხარჯზე. ასეთი ტიპის საკადრო პოლიტიკა დამახასიათებელია იმ 
ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან განსაზღვრული კორპორატიული 
ატმოსფეროს შექმნაზე, თანამშრომლებში ჩართულობისა და თანამონაწილეობის გრძნობის გაღვივებაზე, 
ან იმ შემთხვევაში თუ განიცდიან საკადრო რესურსების დეფიციტს. 

იმისათვის, რომ საწარმომ შეარჩიოს შესაბამისი პერსონალი, ხელმძღვანელობამ დეტალურად უნდა 
იცოდეს რომელი ამოცანების შესრულება მოუწევთ მუშაობის დროს და რომელი პირადი და 
საზოგადოებრივი მახასიათებელი სჭირდება ამ სამუშაოს. ამისი გაგება შესაძლებელია სამუშაო 
ადგილების ანალიზითა და შეფასებით. სამუშაო ადგილის ანალიზი - ნიშნავს შესასრულებელი სამუშაოს 
პროცესის შესწავლას იმ მიზნით, რათა განისაზღვროს ამ სამუშაოს შინაარსი და მასთან დაკავშირებული 
პასუხისმგებლობა. ანალიზის ძირითადი მიზნები: 

• სამუშაო ადგილის აღწერა ისე დეტალურად, რომელიც საკმარისია სამუშაო ადგილზე  
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კანდიდატების შერჩევისა და დაქირავებისათვის; 
• მონაცემთა მიღება იმის დასადგენად, თუ რატომ და როგორ უნდა შესრულდეს დავალება 

მოცემულ სამუშაო ადგილზე; 
• კვალიფიციური მოთხოვნების განსაზღვრა, რომლის ბაზაზეც ხდება თანამშრომლის საქმიანი 

თვისებების შეფასება მისი ხელფასის განსაზღვრისათვის. სამუშაო ადგლის ანალიზი - ეს 
ძირითადად ინფორმაციის შეგროვების პროცესია. ინფორმაციის შესაგროვებლად უმეტესად 
იყენებენ შემდეგ მეთოდებს: 

1. დაკვირვება; 
2. გასაუბრება; 
3. წერილობითი გამოკითხვა. 
პირველი მეთოდი თანამშრომლის მიერ შესრულებული ყველა ამოცანა და დაკვირვებაა. ამ 

მეთოდის ინსტრუმენტი სამუშაო დღის ფოტოგრაფირებაა. მეორე მეთოდი გულისხმობს მომუშავესთან 
გასაუბრებას ან მასზე ინფორმაციის მისი უშუალო უფროსისაგან მიღებას. მესამე მეთოდის აზრი 
თვითონ მომუშავის მიერ თავისი მოქმედებების დეტალურ ფიქსირებაშია ან მან უნდა უპასუხოს 
სპეციალურად შედგენილ კითხვარებს.  

დაგეგმვის პროცესი უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმ თანამშრომელთა რაოდენობისა და  
კვალიფიკაციის დასადგენად, რომლებიც დასჭირდება მას (ორგანიზაციას) წარმატებულად 

მოღვაწეობისათვის. 
ორგანიზაციაში ვაკანსიები ძირითადად ორი მიზეზით წარმოიქმნება. ეს ხდება გაფართოებისა და 

განვითარების (ახალი პროდუქტის შემუშავება, ახალ ბაზრებზე გასვლა, ახალი კონტრაქტების დადება) ან 
რომელიმე თანამშრომლის სამსახურიდან განთავისუფლების გამო. პრეტენდენტთა შერჩევის ძირითადი 
მეთოდებია: 

• დაქირავების შესახებ განცხადება; 
• მიმართვა შუამავალ ორგანიზაციისადმი (რეკრუტინგული სააგენტო, შრომის ბირჟა); 
• ძიება ორგანიზაციის შიგნით; 
• ინტერნეტ-რესურსები; 
• თანამშრომელთა რეკომენდაციები. 
პერსონალის შერჩევის პროცესი შემდეგი ეტაპებისაგან შედგება: 
- მოძიება და რეზიუმეს განხილვა; 
- ინტერვიუზე მოწვეულ პრეტენდენტებზე მოკლე დახასიათების შედგენა; 
- პრეტენდენტთა პირველადი გაცნობა (გასაუბრება); 
- რეკომენდაციებისა და ბიოგრაფიული მონაცემების შემოწმება; 
- ანკეტირება და ტესტირება; 
- კანდიდატთა შედარება და უკეთესის შერჩევა; შერჩეული კანდიდატის დამტკიცება, შრომითი 

ხელშეკრულების გაფორმება. 
არსებობს რეკრუტირების მრავალი წყარო, რომლებიც იყოფიან ორ ჯგუფად: შიდა წყაროები - 

ინფორმაცია ორგანიზაციის თანამშრომლებისაგან და გარე წყაროები - ინფორმაცია ხალხისგან, 
რომლებთანაც ორგანიზაციას არანაირი კავშირი არ აქვს (მაგ: ძიება დასაქმების სააგენტოს, უმაღლესი 
სასწავლებლების დახმარებით, სხვა ორგანიზაციების წარმატებული თანამშრომლების გადაბირება და 
ა.შ).  

ცალკე უნდა გამოვყოთ პერსონალის განვითარების სისტემა, რაც წარმოადგენს მიზანმიმართული 
საგანმანათლებლო, საინფორმაციო, სოციალური და კულტურული ღონისძიებების ერთობლიობას, 
რომელიც ხელს უწყობს თანამშრომელთა კომპეტენციის ამაღლებას და მათი მოტივაციის გაძლიერებას.  

პერსონალის სწავლება - ეს არის ცოდნისა და საკომუნიკაციო უნარების შეძენის მიზანმიმართული, 
დაგეგმილი, სისტემატიური პროცესი, რომელიც ხორციელდება გამოცდილი სპეციალისტების და 
ლიდერების ხელმძღვანელობით. პრაქტიკაში, შიდა სასწავლო პროცესი შედგება შემდეგი 
ამოცანებისაგან: 

1. სწავლების მიზნების განსაზღვრა, ორგანიზაციის მიზნების შესაბამისად; 
2. სასწავლო პროგრამების და მოდულების განსაზღვრა; 
3. სწავლების ფორმისა და მეთოდების არჩევა; 
4. სასწავლო პროგრამების ფინანსური ბიუჯეტის გათვლა; 
5. სასწავლო - მეთოდოლოგიური, მატერიალურ - ტექნიკური, საინფორმაციო და საკადრო 

უზრუნველყოფა; 
6. სასწავლო ჯგუფის დაკომპლექტება და სასწავლო პროცესის ორგანიზება; 
7. სასწავლო პროექტების ეფექტურობის კონტროლი და შეფასება; 
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სწავლების საჭიროებების განსაზღვრა - პრაქტიკაში, ორგანიზაციის თანამშრომელთა სასწავლო 
საჭიროებების გამოსავლენად, გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: 

1. კადრების განყოფილებაში, თანმშრომლებზე არსებული ინფორმაციის გაანალიზება; 
2. ატესტაციის შედეგები; 
3. ორგანიზაციის და მისი ცალკეული ქვედანაყოფების გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

გეგმების გაანალიზება; 
4. პერსონალზე დაკვირვება; 
5. მუშაობის ეფექტურობაზე გავლენის მომხდენი პრობლემების ანალიზი; 
6. სასწავლო მონაცემების შეგროვება და ანალიზი. 
პერსონალის სწავლების ძირითადი მიზნები შეიძლება იყოს შემდეგი: 
- ორგანიზაციის პერსონალის კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, საწარმოს არსებული  
მოთხოვნებისა და პერსპექტიული განვითარების დონის შესაბამისად; 
- პერსონალის მუშაობის ხარისხის და პროდუქტიულობის ზრდა; 
- პერსონალის სამუშაო მოტივაციის ამაღლება; 
- ორგანიზაციის კორპორატიული კულტურის ჩამოყალიბება; 
- თანამშრომლებში ერთგულების გრძნობის გაღვივება ორგანიზაციის მიმართ; 
- თანამშრომლებისათვის პროფესიული ზრდის და თვითრეალიზაციის პირობების შექმნა; 
- თანამშრომლების შემზადება შესაძლო როტაციებისათვის. 
ამასთან, ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ სპეციალისტებისა და ხელმძღვანელების სწავლება. 

სპეციალისტების სწავლების ამოცანა - ეს არის მათი კვალიფიკაციის ზრდა და სპეციალური 
ცოდნის გაღრმავება, ხოლო ხელმძღვანელების სწავლების ამოცანაა - გადაწყვეტილების 
მიღების მეთოდების, მოლაპარაკებების წარმართვის, კონფლიქტურ სიტუაციებში თავის 
დაჭერის საკითხების დამუშავება. 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. В. С. Половинко – „Управление персоналом: системный подход и его реализация“. 2002. 
2. R. S. Davar -  “Personnel Management & Industrial Relation“. 2009. 

 
  

Human Resource Management in Small Enterprises 
 

Genadi Iashvili, Besik Sherazadishvili 
 

Abstract. In the modern world, quality and efficiency of any organization’s service is largely depends on the 
qualification of its stuff, accordingly special attention is paid to the properly selecting of personnel. In order to correctly 
select the appropriate personnel of the organization, its managers need to know the details of the tasks of each employee 
and which private and public features needs the job. This information can be understood with the analysis and 
evaluation of work places. 

Today for the Georgian organizations, both public and private sectors, (as well as in other countries) is actual the 
selection of personnel. Unfortunately they (Georgian organizations) can less use properly the personnel policy 
principles (meaning the degree of openness with regard to the external environment in the process of formation) which 
is used in the science of human resources management and it difficult to convert them in the logical framework in order 
to avoid negative finding of nepotism. 

The recruitment and training of personnel of small-sized organizations is discussed in the work.  
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დავით ბიძინაშვილი,  

გორის სახელმწიფო სასწავლო  
უნივერსიტეტი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 

 

ადამიანური რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების  

პრობლემები საქართველოში 

 

ადამიანური რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების პრობლემა, როგორც დღევანდელ ეტაპზე 
ისე პერსპექტივაში, უაღრესად აქტუალურია და ფართო მაშტაბური და ინტენსიური მეცნიერული 
გამოკვლევების ჩატარებას მოითხოვს.  

ეკონომიკური კრიზისის ფონზე საქართველოში წინა პლანზე იწევს, როგორც საერთოდ, ასევე 
რეგიონების მიხედვით ადამიანური რესურსების გამოყენების პრობლემები, მათი რიცხოვნობის 
შემადგენლობის, გადანაწილების, ფორმირების ყოველმხრივი შესწავლა, შესაბამისად მოსახლეობის 
როგორც მომხმარებლისა და მწარმოებლის რაოდენობისა და შემადგენლობის ცვლილებებისა და 
პერსპექტივების გათვალისწინების აუცილებლობა, რადგან საკუთრების ფორმების ცვლილებას მრავალ 
სხვა პრობლემათა გვერდით მოჰყვა მასობრივი უმუშევრობა. რაც მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში 
მყოფი მოსახლეობის სოციალურ ფონს კიდევ უფრო აუარესებს. 

არსებულ ვითარებაში განსაკუთრებული სიმწვავით გამოიკვეთა დასაქმების პრობლემა, რომელშიც 
აისახება საზოგადოების თითოეული ქვესისტემის უარყოფითი სოციალური შედეგები, ვინაიდან 
ადამიანთა საქმიანობა, საზოგადოებრივი ცხოვრების სისტემის წარმომქმნელი პროცესია. შრომითი 
საქმიანობა არა მარტო ადამიანთა სასიცოცხლო მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს, არამედ სოციალურ 
ორგანიზმში აერთიანებს ცალკეულ ინდივიდს და იმავდროულად მათი განვითარების აუცილებელ 
პირობას წარმოადგენს. შრომისუნარიანი მოსახლეობის რაციონალური დასაქმებისა და მასობრივი 
უმუშევრობის დაძლევის ხელისშემშლელ პირობას სხვა უამრავ ფაქტორთან ერთად შრომის 
ანაზღაურების მოუწესრიგებელი სისტემა და სათანადო მოტივაციური მექანიზმის არარსებობაც 
წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე შრომის ბაზარზე (რომელიც ჯერ კიდევ ფორმირების სტადიაშია) 
მიმდინარე პროცესები არა მხოლოდ სპეციალისტების, არამედ მთელი საზოგადოების ყურადღების 
ცენტრშია. რადგან ნებისმიერი დარგის და დონის ბიზნესის წარმატება მომავალში სულ უფრო მეტად 
დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ვინ უფრო სრულად და დროულად გაითვალისწინებს მუდმივ 
ცვლილება-განვითარებაში მყოფ შრომითი რესურსების რაოდენობასა და სტრუქტურას და ამით 
მოსახლეობის მოთხოვნილების მასშტაბებს და საბაზრო კონიუნქტურას.  

შრომითი რესურსების ფორმირებისა და გამოყენებისათვის სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა 
ატარებდეს აქტიურ ხასიათს. დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ვაკანსიები 
ცხადყოფს, რომ ბოლო პერიოდში მოთხოვნები პროფესიებზე საკმაოდ სწრაფად იცვლება. სამეურნეო 
ინფრასტრუქტურის განვითარება პარალელურად აუცილებლად წარმოშობს მოთხოვნას სხვადასხვა 
თანამედროვე სპეციალობებზე, რისი სისტემური და კომპლექსური შესწავლა საჭიროდ მიგვაჩნია შრომის 
ბაზრის ოპერატიული და ოპტიმალური მართვის განსახორციელებლად. აღნიშნული პრობლემის 
გარკვეულწილად გადაჭრა, ჩვენის აზრით, ამ ეტაპზე მხოლოდ სპეციალური სოციოლოგიური კვლევების 
განხორციელების გზით შეიძლება, რომელთა შედეგადაც გამოიკვეთება პრიორიტეტული პროფესიები და 
სპეციალობები, აგრეთვე თანამედროვე პროფესიული სტანდარტები, რომელთა დაუფლების გარეშე, 

საქართველოში ამჟამად არსებული, დაბალი კვალიფიკაციის სამუშაო ძალა ვერ შეძლებს სამუშაოს 
მიღებას. უფრო მეტიც, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ქვეყანაში უახლესი პერსპექტივისათვის დაგეგმილი 
ეკონომიკური რეფორმების, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და ფინანსური სტაბილიზაციის, 

საინვესტიციო გარემოს მკვეთრი გაუმჯობესების პირობებშიც კი მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმების 
პრობლემა კვლავ ,,აქილევსის ქუსლად“ დარჩება და ციკლური უმუშევრობა გადაიზრდება მასობრივ 
ტექნოლოგიურ უმუშევრობაში. აღნიშნული სოციოლოგიური კვლევების განხორციელების ყველაზე 
ოპტიმალური საშუალებაა მეწარმეებთან ინტერვიუირების პრაქტიკის დანერგვა, რასაც 
დამსაქმებლებთან საქმიანი ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპი ედება საფუძვლად. მეწარმეებისაგან 
(დამსაქმებლებისაგან) მიღებული ინფორმაცია, სამუშაო ძალისა და სოფლის მეურნეობების კვლევისაგან 
განსხვავებით, უფრო კონკრეტული და მიზნობრივია. კერძოდ, მისი საშუალებით არა მარტო შეფასდება 
სამუშაო ძალის მოთხოვნა-მიწოდების რაოდენობრივი თანაფარდობა, არამედ გაირკვევა კიდეც, თუ 
რომელ სეგმენტზე, რომელ პროფესიაზე და სპეციალობაზე არის დეფიციტი. ეს ინფორმაცია კი 
შემდგომში ოპერატიულად უნდა გადაეცეს არა მარტო უმუშევართა მომზადება-გადამზადების შესაბამის 
სამსახურებს, არამედ საერთოდ კვალიფიციური კადრების მომზადების დაგეგმვის მთელ სისტემას. 
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ეკონომიკის სფეროში სახელმწიფოს ფუნქციები საკმაოდ მრავალფეროვანია, რომელთა შორის 
უმთავრესია: 

ა) საბაზრო სისტემის ფუნქციონირების მხარდაჭერისა და გამარტივებისათვის სათანადო 
სამართლებრივი ბაზისა და საზოგადოებრივი ატმოსფეროს შექმნა; 

ბ) მაკროეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული მიზნებისა და პრიორიტეტების განსაზღვრა; 
გ) სოციალური ფასეულობების მართვა (დასაქმების უზრუნველყოფა); 
დ)მეწარმეთა საქმიანობის რეგულირება (ლიბერალიზაცია, პრივატიზაცია, ანტიინფლაციური 

ღონისძიებები და ა.შ.); 
ე) კონკურენციული გარემოს შექმნა-გაფართოვება და დაცვა; 
ვ) რესურსების სამართლიანი განაწილება და გადანაწილება; 
ზ) ეკონომიკის სექტორებისა და სამეურნეო ერთეულების ურთიერთკავშირის გაძლიერების 

უზრუნველყოფა; 
თ) გრძელვადიანი სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სხვა ქვეყნებთან ეკონომიკური 

ურთიერთობების რეგულირება; 
ი) ადამიანთა ჯგუფებს, ფირმებსა და განსხვავებულ სოციალურ წარმონაქმნებს შორის წამოჭრილი 

ეკონომიკური წინააღმდეგობების დაძლევა. 
ეკონომიკის სფეროში სახელმწიფო რეგულირების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმია 

სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკა. აუცილებელია დავსახოთ დასაქმების აქტიური პოლიტიკის 
ისეთი ძირითადი მიმართულებები, როგორიცაა: 

• ერთობლივი მოთხოვნის ზრდაზე მიმართული სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის 
გატარება; 

• სახელმწიფოს მხრიდან ორგანიზაციული, საკანონმდებლო და ფინანსური ზომების მიღება, რაც 
მიმართული იქნება განათლების სისტემის განვითარებასა და კადრების გადამზადების 
სრულყოფაზე; 

• ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნის პროგრამაზე ორიენტირებული კადრების 
მომზადებისა და გადამზადების სისტემის ჩამოყალიბება;  

• განათლების სისტემის ორიენტირება დამსაქმებელთა მოთხოვნებსა და ბაზარზე სამუშაო 
ძალაზე მოთხოვნა-მიწოდების თანაფარდობის ცვლილებებზე; 

• შრომით მოწყობაზე ორიენტირებულ უმუშევართა და დაუსაქმებელთა პროფესიული 
მომზადებისა და გადამზადების უზრუნველყოფა;  

• ხანგრძლივ უმუშევართა გდამზადებისა და ფსიქოლოგიური ადაპტაციის ცენტრების შექმნა; 
• გადამზადების პრევენციული სისტემის შექმნა იპ პირთათვის, ვისაც სამუშაოდან 

გამოთავისუფლება ელოდება; 
• კადრების დარგთაშორისი და რეგიონთაშორისი მობილურობის რეგულირება და ხელშეწყობა; 
• საზოგადოებრივი სამუშაოების ორგანიზება; 
• სამუშაო ძალის მიწოდების რეგულირებაზე მიმართული ღონისძიებების განხორციელება; 
• თვითდასაქმების ხელშეწყობა, მცირე და საშუალო ბიზნესისა და მეწარმეობის სტიმულრება. 
საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ქვეყნის 

ეკონომიკური აღმავლობა და მაშასადამე, სამუშაო ძალის ბაზარზე არსებული პრობლემების გადაჭრა, 

მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული აქტიური საინვესტიციო პოლიტიკის განხორციელებაზე, რამაც 
ხელი უნდა შეუწყოს ეროვნული მეურნეობის განვითარებას და შესაბამისად ახალი სამუშაო ადგილების 
შექმნას. მაგრამ ინვესტიციების მოზიდვისათვის აუცილებელია მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო, რაც 
დამოკიდებულია: 

- ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე; 
- დადებული ხელშეკრულებების პირობების შესრულების გარანტირებულობაზე; 
- სხვადასხვა სახის შეღავათების დაწესებაზე და ა.შ. 
დასაქმების სახელმწიფო პროგრამა უნდა ატარებდეს კომპლექსურ ხასიათს, კერძოდ, დასაქმების 

დონის ამაღლებასთან ერთად, მასში უნდა იყოს გათვალისწინებული დასაქმების ეფექტიანობა 
დასაქმების პირობები, სტრუქტურა, ხასიათი და ა.შ., ანუ ყოველივე ის, რაც დასაქმების თანამედროვე 
კონცეფციით არის გათვალისწინებული. ეს პროგრამა აუცილებლად უნდა შეიქმნას შესაბამისი დარგისა 
და რაიონისათვის მისი მიზანშეწონილობის კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რეგიონისა და დარგის 
განვითარების პერსპექტივებისა და მოცემულ დარგში წარმოებულ პროდუქტზე ბაზარზე არსებული 
მოთხოვნის მოცულობის გათვალისწინებით. ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა უნდა მიმდინარეობდეს 
სხვადასხვა მიმართულებებით და ეფუძნებოდეს საკუთრების ფორმების მრავალფეროვნებას.  
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გარდა ამისა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ მსოფლიოში 
მიმდინარე ეკონომიკური გლობალიზაციის პროცესი, რაც გამოიხატება სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკების 
ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერებით, ართულებს და ზღუდავს სახელმწიფოს ზეგავლენის 
შესაძლებლობებს ეროვნული მეურნეობის მაკროეკონომიკურ პროცესებზე. 

საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, სახელმწიფომ არ უნდა შეზღუდოს 
შრომითი მიგრაციის მოცულობა, ვინაიდან მიგრაციის ასეთი ფორმა მოსახლეობის დაბალი 
შემოსავლებისა და მასობრივი უმუშევრობის პირობებში ბევრ ოჯახს გადარჩენის ერთგვარ შანსს აძლევს 
და ამასთან ერთად ზრდის მოსახლეობის ერთობლივ მოთხოვნას, მათ მსყიდველუნარიანობას. მაგრამ 
ყოვლად დაუშვებელია ამ პროცესის სტიქიური განვითარება და საჭიროებს ყურადღებას და კონტროლს 
სახელმწიფოს მხრიდან. ამასთან, სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს სოფლის მეურნეობის და 
ადგილობრივი წარმოების აღორძინებას და განვითარებას, ადგილობრივი წარმოების 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მის რესტრუქტურიზაციას. სახელმწიფომ უნდა შეიმუშავოს 
დროებითი ღონისძიებების პროგრამა შიგა სასაქონლო ბაზრის დასაცავად, რაც ხელს შეუწყობს 
ადგილობრივი მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის და შესაბამისად, ეროვნული სამუშაო ძალის 
ბაზრის განვითარებასა და მის ადაპტირებას მსოფლიოში შექმნილ ტენდენციებთან. 

მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის სოციალური და ეკონომიკური განვითარებისათვის 
ხელშეწყობა, რაც აუცილებლად მოითხოვს სახელმწიფოს სისტემურ მიდგომასა და მხარდაჭერას, 

სოფლის მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების, მისი სოციალური და და საწარმოო 
ინფრასტრუქტურის აღორძინებისა და წარმოების სწრაფი ტემპით გაფართოვების უზრუნველსაყოფად. 

ამ მიმართებით ძირითადია სახელმწიფოს ეკონომიკური რეგულირება და მისი მექანიზმის სრულყოფა, 

რომლის ძირითადი მიზანია აგრარულ სფეროში უცხოური და სამამულო კაპიტალის მოზიდვა, 

ტექნიკურ-ტექნოლოგიური გადაიარაღება, რომელმაც საფუძველი უნდა ჩაუყაროს წარმოების 
ეფექტიანობის ამაღლებას. ეს კი გულისხმობს დიდი რაოდენობის კონკურენტუნარიანი პროდუქციის 
წარმოებას, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის მოსახლეობის საკვებით მომარაგებას, გადამამუშავებელ 
მრეწველობას ნედლეულით და სოფლის სოციალურ მდგომარეობის გამოსწორებას. ეს ორივე პრობლემა 
განუყრელია, რამდენადაც ეფექტური წარმოება ქმნის სასურსათო ბაზრის ფუნქციონირების, 
საზოგადოების სტაბილური განვითარებისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების საფუძველს. 

მეორეს მხრივ მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას თან სდევს სოფლის იერსახის შეცვლა, 

გალამაზება, საცხოვრებლად მიმზიდველობა რაც სოფლად ახალგაზრდობის დამაგრებისა და შრომითი 
პოტენციალის განმტკიცების საწინდარია.  

კვლევამ აჩვენა, რომ მიმდინარე ეტაპზე ქვეყნის მთავარი ამოცანაა მოსახლეობის სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობის რადიკალური გაუმჯობესება, რაშიც აქტიური მონაწილეეობა 
სახელმწიფომ უნდა მიიღოს. მისი დაძლევისათვის მნიშვნელოვანია უმუშევრობის აღმოფხვრა და 
ეფექტიანი დასაქმების მიღწევა. 

კერძო სექტორის განვითარებისთვის, ახალი სამუშაო ადგილების ფორმირებისათვის 
აუცილებელია სახელმწიფო სუბსიდირება. დასაქმების პოლიტიკის მიზანს წარმოადგენს ეკონომიკურად 
მიზანშეწონილი სამუშაო ადგილების შექმნა, რისთვისაც აუცილებელია ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს 
ხელსაყრელი საინვესტიციო და საგადასახადო სისტემები. ეს ხელს შეუწყობს ინოვაციური საქმიანობის 
განვითარებას, ეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
განახლებას, თანამედროვე ტექნიკის დანერგვას. 

ქვეყანაში ადამიანური რესურსების რაციონალური გამოყენებისათვის საჭიროა შრომის ბაზრის 
ფუნქციონირება. თანამედროვე ეტაპზე უპირატესობა უნდა მიენიჭოს უფრო ლიბერალური შრომის 
ბაზრის შექმნას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს შრომის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციას, 

უმუშევერთა დახმარებას, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების შემუშავებას და 
განხორციელებას, სპეციალურ ღონისძიებებს მოსახლეობის დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების 
დასაქმებაში. 

დასაქმების პოლიტიკის შემუშავებისას გასათვალისწინებელია სპეციალური პროგრამები 
მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისათვის. კერძოდ ქალთა შრომის შემსუბუქებისათვის 
მათი დასაქმება შედარებით მსუბუქ სამუშაოზე, სამუშაო რეჟიმში დასაქმების არასტანდარტული 
ფორმების გამოყენება, როგორიცაა არასრული სამუშაო დღე, მოქნილი სამუშაო გრაფიკი და ა.შ. 

შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭიროა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა. 

ამიტომ უმუშევრობისა და სამუშაო ადგილების შესახებ აუცილებელია ისეთი საინფორმაციო ბაზა, 

რომელშიც სრულად აისახება შრომის ბაზარზე შექმნილი მდგომარეობა დარგობრივ და რეგიონალურ 
ჭრილში. 
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ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების შედეგად სოციალურად დაუცველი აღმოჩნდა 
მოსახლეობის დიდი ნაწილი. ამიტომ დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკამ ხელი უნდა შეუწყოს 
დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების სისტემის მოწესრიგებას. ამასთან ერთად ხელფასი უნდა იყოს 
სამართლიანი, დაცული იქნეს ხელფასის დამოკიდებულების პრინციპი განათლებისა და კვალიფიკაციის 
დონესთან. გარდა ამისა, სახელმწიფომ სოციალურად დაუცველი ადამიანები უნდა უზრუნველყოს 
საარსებო მინიმუმით. 

დაძლეული უნდა იქნეს ადამიანური რესურსების გამოყენებაზე ისეთი ხელისშემშლელი 
ფაქტორები, როგორიცაა არასასურველი მიგრაცია, სეზონურობა, მაღალკვალიფიციური კადრების არ 
ყოლა და სხვა. 

საჭიროა შეიქმნას ადამიანური რესურსების საიმედო სოციალური დაცვის მექანიზმი. უნდა მოხდეს 
მოხმარების საზოგადოებრივი ფონდების უმისამართო ფორმებიდან მისამართიან ფორმაზე გადასვლა, 

მისი პერსონიფიკაცია. სახელმწიფომ მოსახლეობა უნდა უზრუნველყოს განათლებისა და ჯანდაცვის 
მინიმუმით. ამის ზევით ადამიანებმა თვით უნდა აიმაღლონ ცოდნის დონე, იზრუნონ ჯანდაცვაზე და 
ა.შ. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, სოციალური დაცვის საკუთარი სისტემის შექმნის დროს 
გათვალისწინებული უნდა იქნას, ერთის მხრივ, ბაზრის მოთხოვნები და მეორე მხრივ, 

სახელმწიფოსათვის დამახასიათებელი დემოგრაფიული, პოლიტიკური, ეროვნული პირობები. 

მოსახლეობის სოციალური დაცვის სისტემის ფუნქციონირება უნდა ეფუძნებოდეს მოსახლეობის ყველა 
სოციალურ-დემოგრაფიული ჯგუფის სოციალურ, ეკონომიკურ და სამართლებრივ გარანტიათა 
ზოგადსაყოველთაო მოცვის პრინციპებს. ამასთან ერთად სოციალური დაცვა უნდა ატარებდეს მკაცრად 
განსაზღვრულ შერჩევით ხასიათს, რომელიც პრიორიტეტს მიანიჭებს მოსახლეობის ყველაზე უფრო 
გაჭირვებულ კატეგორიებს (ინვალიდებს, პენსიონერებს, მცირედუზრუნველყოფილ ოჯახებს, 

უმუშევრებს). ამასთან ცხადია, ჩამოთვლილი კანონზომიერების რეალიზაცია მხოლოდ საბაზრო 
ეკონომიკის შესატყვისი აზროვნების მქონე ადამიანებს ძალუძთ. 
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THE FORMATION AND USE OF HUMAN RESOURCES IN GEORGIA 
 

DAVIT BIDZINASHVILI 
 

Abstract. The problem of formation and use of human resources, as well as the current stage of the run, highly 
topical and wide-scale and intensive examination of a science. 
The economic crisis in Georgia comes at the front, as a whole, as well as regions of the human resources problems, the 
size of the composition, distribution, forming a comprehensive study, in accordance with the population as a consumer 
and producer of the number and composition of the change and the prospect of necessity, because of ownership changes 
in many other side problems caused mass unemployment. As difficult social situation is worsening social situation of 
the population. 

Outlining the situation in the acute problem of unemployment, which is reflected in the negative social 
consequences of each subsystem, due to human activities, social life of the system-forming process. 
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თამარი ბარბაქაძე, გვანცა სვანიძე 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
 

ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ 

ყოველ ორგანიზაციას ქმნის ადამიანთა ჯგუფი, რომელთა ერთობლივი და კოორდინირებული 
საქმიანობა მიმართულია საერთო მიზნების მიღწევაზე. ადამიანთა საქმიანობის ასეთი 
კოორდინაციის აუცილებლობამ განაპირობა მართვის შესახებ მეცნიერების - მენეჯმენტის - 

წარმოშობა, რომლის ფარგლებშიც ადმიანური რესურსების მართვა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან 
ადგილს იკავებს. 

დღეს, თანამედროვე ორგანიზაციის წარმოდგენა პერსონალის შერჩევისა და მოტივაციის, 
ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინების გარეშე, შეუძლებელია. წარმატებული 
ორგანიზაციები, როგორც დასავლეთში, ასევე პოსტ-საბჭოურ სივრცესა და საქართველოში ზრუნავენ არა 
მხოლოდ პერსონალის შერჩევა-განვითარებაზე და ეფექტიან მართვაზე, არამედ ახალი, ინოვაციური 
რესურსების მოძიებაზეც. ამასთანავე, მართვის ფუნქციების სრულფასოვანი ამოქმედება იმ პროცესებს 
უკავშირდება, რომელიც ადამიანებს შორის საქმიანი ურთიერთქმედების სახით ვითარდება.47 

თანამედროვე მენეჯმენტში, ადამიანური ფაქტორის გათვალისწინებას გარკვეული მნიშვნელობა 
ენიჭება. ამ რესურსის გააზრება, ფსიქოლოგიური ფაქტორებისა და სოციალურ-ფსიქოლოგიური 
პროცესების შესწავლა და გამოყენება, პრობლემების გადაჭრის ერთადერთი ქმედითი და ინოვაციური 
გზაა. მუდმივი ცვლილებების სამყაროში ამ რესურსის პოტენციალის გამოყენება განსაკუთრებულად 
აუცილებელი ხდება. ჯგუფისა და გუნდის მუშაობას, ლიდერობისა და გადაწყვეტილების მიღების 
ასპექტებს, დასავლეთში დიდი ყურადღება ეთმობა.  

როგორც ცნობილია, ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვაზე და იმიჯის ამაღლებაზე 
მრავალრიცხოვანი პირდაპირი და არაპირდაპირი ფაქტორები მოქმედებს. ფირმებმა თავიანთი 
რესურსები, მათ შორის ადამიანური რესურსები უნდა მიმართონ საზოგადოების სასარგებლოდ, სადაც 
უმნიშვნელოვანესი ადგილი დაეთმობოდა სოციალურ პასუხისმგებლობას და ეთიკას.  

სოციალური პასუხისმგებლობა ემყარება საზოგადოების სოციალურ პრობლემებზე რეაგირების 
ნებაყოფლობით პრინციპს და იგი არ არის განსაზღვრული მოქმედი კანონმდებლობით ან 
მარეგულირებელი ღონიძიებებით. გამოკვლევების თანახმად, სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს 
სოციალური პასუხისმგებლობა. გამოკითხული მენეჯერები მიიჩნევენ, რომ ზეგავლენა ბიზნესის 
სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლების მიმართულებით რეალურია, მას აქვს დიდი მნიშვნელობა 
და ეს ზეგავლენა გაიზრდება, მიუხედავად იმისა, რომ არის წინააღმდეგობებიც რიგითი მუშაკების მხრივ 
სოციალურ პროგრამებში ფირმის მონაწილეობასთან დაკავშირებით მოგებისა და შემოსავლების უფრო 
მეტად გადიდების მოთხოვნების გამო.  

 სოციალური პასუხისმგებლობის მთავარი პრობლემაა პირადი ფასეულობები. ადამიანები, 
რომლებიც ვარაუდობენ, რომ ორგანიზაციებმა უნდა ეცადონ მოგების მაქსიმიზირებას, მაღალ 
ფასეულობას ანიჭებენ მოგების, ეფექტიანობის მაქსიმიზაციას და დაბალ ფასეულობას - ალტრუიზმს. 
ასეთი ადამიანები მიიჩნევენ, რომ ორგანიზაცია იქცევა სწორად და სოციალურად პასუხისმგებელია, 
სანამ მისი მოქმედებები პასუხობენ ფასულობათა მოცემულ სისტემას. იმისათვის, რომ გაკეთდეს არჩევა 
სწორი ქცევის სასარგებლოდ, მნიშვნელოვანია ეთიკის შესახებ დაწყებითი წარმოდგენის არსებობა. ეთიკა 
უშუალო კავშირშია პრინციპებთან, რომლებიც განსაზღვრავენ სწორ და არასწორ ქცევას. მაგრამ ბიზნესის 
ეთიკა შეეხება არა მარტო ქცევის სოციალურად საპასუხისმგებლო პრობლემას. იგი კონცენტრირებულია 
მმართველი და მართული ქვესისტემების ქცევის ვარიანტების ფართო სპექტრზე. უფრო მეტიც, ეთიკის 
ყურადღების ფოკუსშია მიზნებიც, საშუალებებიც, რომლებიც გამოიყენება მათ მისაღწევად როგორც 
ერთი, ასევე მეორე ქვესისტემის მიერ. 48 

ეთიკურ პრობლემებს ბიზნესში აქვთ პირდაპირი დამოკიდებულება კონფლიქტურ სიტუაციებთან, 
რომლებიც გამოხატულია სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის მეშვეობით, როგორც ორგანიზაციის 
შიგნით, ასევე საზოგადოებაში. მენეჯერებთან ერთად, რომლებიც ხშირად ავლენენ არაეთიკურ 
კორპორაციულ ქცევას, ნებისმიერ პირს ორგანიზაციაში შეუძლია აგრეთვე იმოქმედოს არაეთიკურად. 
ადამიანთა არაეთიკურ ქმედებებს კანონის აშკარა დარღვევით განეკუთვნებიან: დოკუმენტების 

                                                           
47 ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, ნ. ფარესაშვილი “ ადამიანური რესურსების მართვა”, თბ. 2011. გვ., 37 
48 შუბლაძე გ. მღებრიშვილი ბ. წოწკოლაური ფ. “მენეჯმენტის საფუძვლები“ 2008 წ. 
http://www.nplg.gov.ge/ 
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ფალსიფიკაცია, რომლებიც ეგზავნება სახელმწიფოებრივი რეგულირების სამსახურებს, სახსრების 
მითვისება, რასობრივი დისკრიმინაცია და სხვა. მოქმედებები კანონის დარღვევით გარემომცველი 
გარემოს დაბინძურების, პროდუქციის უსაფრთხოებისა და შრომის უსაფრთხოების სფეროებში, აგრეთვე 
უნდა ჩაითვალოს არაეთიკურად.  

 ქართულ ბიზნესში, სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ნაადრევია საუბარი სოციალური 
პასუხისმგებლობისა და ეთიკის პრობლემების ჯეროვან დონეზე გადაწყვეტის თაობაზე. ბოლო 
პერიოდში განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნებშიც შეიმჩნევა საქმის წარმოების არაეთიკური 
პრაქტიკის გაფართოების შემთხვევები. მენეჯერები ამის მიზეზად ასახელებენ: კონკურენტული 
ბრძოლის გამწვავებას; ეთიკური ქცევისათვის მენეჯერთა არასათანადო გასამრჯელოთი 
უზრუნველყოფას; ეთიკის მნიშვნელობის შემცირებას საზოგადოებაში და სხვა. მენეჯერების და რიგითი 
მუშაკების ეთიკურობის ამაღლება ბევრად დამოკიდებულია თანამედროვე მენეჯმენტზე. ამ მხრივ, 
დიდი მნიშვნელობა აქვს ეთიკური ნორმატივების დამუშავებას, ეთიკის კომიტეტის (კომისიების) 
შექმნას, სოციალური რევიზიების ჩატარებას, და ეთიკური ქცევის სწავლებას. 

საქართველოს მრავალ ორგანიზაციაში ბოლო ათწლეულის მანძილზე აღინიშნება ადამიანური 
რესურსებთან დაკავშირებული სხვა თავისებურებებიც. ხშირია კვალიფიციური კადრების შევიწროების 
და ორგანიზაციებიდან განდევნის ფაქტები, შრომით კოლექტივებში იშვიათობას წარმოადგენს 
ჰარმონიული და თანამშრომლური გარემო. აღინიშნება დაძაბულობა ურთიერთობებში მომუშავეთა 
შორის, რაც სხვადასხვა ინტენსივობის კონფლიქტების გამომწვევია და ა.შ. ყოველივე ეს ძლიერ აფერხებს 
ორგანიზაციების და ზოგადად საზოგადოების განვითარების ტემპებს. აქედან გამომდინარე, აქტუალური 
ხდება ორგანიზაციებში იმ ფაქტორების შესწავლა, რომლებიც წარმოადგენენ მსგავსი ნეგატიური 
პროცესების გამომწვევ მიზეზებს, რათა შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებით მოხდეს არსებული 
ვითარების გამოსწორებისთვის სათანადო გზების დასახვა. 

ბოლო წლებში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ორგანიზაციების უმეტესობაში ადამიანური 
რესურსების არასათანადო ეფექტიანობით გამოყენების ფაქტები ხშირია, რაც ორგანიზაციების 
განვითარების დაბალ ტემპებს განაპირობებს. ამის მოგვარებას სხვადასხვა ორგანიზაციები ადამიანური 
რესურსების მართვის შესაბამისი მოდელების შემუშავებით ახორციელებენ. რაც უფრო წარმატებული 
მოდელი იქნება გამოყენებული, მით უფრო მეტად აისახება ეს საზოგადოებისა და ქვეყნის 
განვითარებაზე. ამ თვალსაზრისით ადამიანური რესურსების მართვის ყველაზე უფრო გამორჩეულ 
მოდელად, გავრცელებული ადმინისტრაციული (ამერიკული) მოდელის სანაცვლოდ, იაპონური 
მოდელი უნდა ჩაითვალოს, რომელიც უკვე რამდენიმე ათწლეულია რაც მთელი მსოფლიოს წინაშე 
ადასტურებს თავის ეფექტიანობას და მოწინავეობას. მისი ფუძემდებელიას იაპონური მენეჯმენტის 
ცნობილი ლიდერი კ.მაცუსიტამისი კონცეფციის მიხედვით ადამიანი წარმოადგენს ორგანიზაციის 
მთავარ სუბიექტს და მართვის განსაკუთრებულ ობიექტს, რომელიც არ შეიძლება განიხილებოდეს 
როგორც „რესურსი“. ორგანიზაციის სტრატეგია და სტრუქტურა უნდა აიგოს ადამიანის სურვილებიდან 
და უნარებიდან გამომდინარე. 

 ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ინდივიდის მიერ სამუშაოს შესრულებაზე, არის: 
მოტივაცია, მონაწილეობის მიღების საშუალება და შესაძლებლობა. ადამიანური რესურსების პრაქტიკამ 
შეიძლება პირდაპირი გავლენა იქონიოს დასაქმებულის ისეთ თვისებებზე, როგორიცაა: ჩართულობა, 
ვალდებულების გრძნობა, მოტივაცია და უნარები. თუ დასაქმებული ფლობს ამ თვისებებს, სავარუდოდ, 
ეს ზრდის ორგანიზაციის პროდუქტიულობას, ხარისხს და მომსახურების მიწოდებას – შესაბამისად, 
ორგანიზაცია მთლიანობაში უკეთ ასრულებს თავის სამუშაოს. 

 ადამიანებს აქვთ თანდაყოლილი უნარ-ჩვევები, შესაძლებლობები, ქცევა და ენერგია, რაც ქმნის 
ადამიანურ კაპიტალს, რომელსაც ეს ადამიანები იყენებენ მუშაობისას. ამ კაპიტალის მფლობელები არიან 
თავად ეს ადამიანები და არა მათი დამქირავებლები. ისინი თავად წყვეტენ როდის, როგორ და სად 
გამოიყენონ ეს კაპიტალი, ანუ მათ აქვთ არჩევანის უფლება. მუშაობისას ხდება შესაძლებლობებისა და 
ფასეულობების ორმხრივი გაცვლა და არა მეპატრონის მხრიდან რესურსების ცალმხრივად 
ექსპლუატაცია.  

ადამიანური კაპიტალი ორგანიზაციაში წარმოადგენს ადამიანურ ფაქტორს, იმ ინტელექტს, უნარ-
ჩვევებსა და გამოცდილებას, რაც აძლევს ორგანიზაციას გამორჩეულ ხასიათს. ორგანიზაციის 
ადამიანური ელემენტები გულისხმობს ორგანიზაციის შესაძლებლობას ისწავლოს, შეცვალოს, 
განაახლოს, შემოქმედებითად მიუდგეს, რასაც სწორი მოტივაციის შემთხვევაში შეუძლია დიდი ხნით 
უზრუნველყოს ორგანიზაციის არსებობა.  

ადამიანური რესურსების მართვის თეორიების ევოლუციის პროცესში მკაფიოდ იკვეთება 
ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანთა მიმართ დამოკიდებულებებში ჰუმანური ტენდენციების 
განუხრელი ზრდა. ცხადია, ეს ტენდენციები არ გამომდინარეობს მხოლოდ მაღალი ადამიანური 
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იდეალების დაცვის მიზანშეწონილებიდან, არამედ უფრო მეტად განპირობებულია პრაგმატული 
ინტერესებით, რაც ორგანიზაციების ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებას გულისხმობს. 
განვითარებადი ქვეყნები, რომელთა რიცხვს საქართველოც განეკუთვნება, სწრაფი განვითარებისთვის 
მწვავედ საჭიროებენ ადამიანური რესურსების მართვისადმი ეფექტიან მიდგომების გამოყენებას.49 
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SOME FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

TAMARI BARBAKADZE, GVANTSA SVANIDZE 

 

Abstract. In modern management, taking a human factor to account has a definite importance. Comprehending this 
resource, studying psychological factors and social-psychological processes and using them is the only effective and 
innovative way of solving problems. In terms of globalization, enactment of this resource is important (essential) for 
economics and business. 
During the last decade in Georgia in the area of management of human resources there is a quite unfavorable situation 
detected, which considerably interferes the development rate (tempo/pace) of organizations and society in general. 
Therefore, it is topical for organizations to study factors which are the reasons causing similar negative processes. 
Developing countries, to list of which Georgia refers, for their fast development acutely require effective methods of 
managing human resources. 

                                                           
49 გიორგი გოროშიძე – „ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანი მოდელის ფორმირება“ თბ. 2015 წ. 
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 მანანა ხარხელი, 
ეკონომიკის დოქტორი, თსუ - ს ასისტენტ პროფესორი 

გიორგი მორჩილაძე, 

თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი 
 

ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობის მნიშვნელობა ინოვაციების 

 აღმოჩენისა და დანახვისთვის 
სიმდიდრე ფიქრის უნარის პროდუქტია  

აინ რენდი, ფინანსური წიგნიერება  
 

ადამიანი ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იღებს აზროვნების პროცესის შედეგად. ნებისმიერი აღმოჩენა, 
ინოვაცია, სიახლე, მხატვრული ნაწარმოები, კომპოზიცია თუ სხვა რამ, ეს ყველაფერი იყო შედეგი ადამიანის 
აზროვნების. ამდენად, ძალიან მნიშვნელოვანია, ინოვაციების აღმოჩენის საკითხის გარკვევისთვის კარგად 
გავერკვეთ ადამიანის ტვინის მუშაობის მექანიზმსა და სპეციფიკაში იმისათვის, რომ გავიგოთ, როგორი 
მდგომარეობის შექმნა არის საჭირო ადამიანისთვის გარკვეული ინოვაცია, რომ მოიფიქროს და შექმნას. 

ადმიანებს საკუთარ ცხოვრებასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით გვაქვს ცოდნა იმის შესახებ, თუ 
როგორ მუშაობს ჩვენი ორგანიზმი, რა თავისებურებები ახასიათებს მას, თუმცა ხშირად ჩვენი 
წარმოდგენები, როგორც ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენეს, წინააღმდეგობაში მოდის ობიექტურ 
რეალობასთან. ასე მაგალითად, ჩვენი ტვინი აღიქვამს ნორმალურად დღეში 19.3 კილომეტრის გავლას, 
რადგან კაცობრიობის მთელი ისტორიის განმავლობაში ადმიანის ტვინი ევოლუციას განიცდიდა 
უშუალოდ მოძრაობისა და სიარულის პროცესში, და როდესაც ადამიანი ამას აღარ აკეთებ - ძირითადად 
დამჯდარი სამუშაო რეჟიმის გამო, ეს იწვევს პროდუქტიულობის შემცირებას და სხვა უარყოფით 
მოვლენებს. ან რომ ავიღოთ შუადღის ძილის მაგალითი, ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეიძლება ჰქონია 
სურვილი დაეძინა შუა დღე, ეს ბუნებრივი პროცესია, და როგორც კვლევამ აჩვენა შუადღის დაძინება 26 
წუთით - იწვეს ადამიანის პროდუქტიულობის ზრდას (ასე მაგალითად, ნასას პილოტების ნაყოფიერება 
შუადღე 26 წუთით დაძინება შემდეგ გაიზარდა 34 % -ით). შეიძლება კიდევ დიდხანს გაგრძელდეს 
ადამიანის ტვინის და სხეულის თავისებურებებზე მსჯელობა, ამიტომაც გადავალთ უშუალოდ 
კვლევების შედეგად მიღებულ დასკვნებზე და მათზე დაყრდნობით კი წარმოვადგენთ რეკომენდაციებს .  

ჟურნალ „ფორბსთან“ მიცემულ ინტერვიუში ქართველმა ბიზნესმენმა სოსო ფხაკაძემ განაცხადა: 
„ყოველ დილით ვარჯიში კი ეს უკვე ცხოვრების წესია. დილით რომ არ ვირბინო და არ ვიცურო, ის დღე 
დაკარგულია. იმ დღეს მე ძალა არ მაქვს, იმ დღეს მე ღამის 11 საათამდე ოფისში ვერ გავჩერდები.“ , და უნდა 
ითქვას რომ - ეს მხოლოდ მისი პიროვნებისთვის დამახასიათებელი ნიშან თვისება არ არის. აშშ - ში 
მეცნიერებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტი (რომელზეც საუბრობს ვაშინგტონის მედიცინის სკოლის ბიო-
ინჟინერიის პროფესორი ჯონ მედინა, თავის წიგნში - „ტვინის წესები“ ) - მუდმივად სახლში მყოფ 
(მჯდომარე) ადამიანებზე. გაზომეს მათი გონებრივი შესაძლებლობები , შემდეგ მოცემულ ადამიანებს 
დააწყებინეს ფიზიკური ვარჯიში და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ჩატარეს იგივე ტესტი მათზე- და 
აღმოჩნდა, რომ გონებრივი შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად იყო გაუმჯობესებული. ასევე ჩაატარეს მეორე 
ექსპერიმენტი სკოლის მოსწავლეებზე- ბავშვებს კვირაში 2 -3 ჯერ 30 წუთით აძუნძულებდნენ და ამან 
დაახლოებით 12 კვირის შემდეგ მათი გონებრივი შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა . აქვე 
საჭიროა ითქვას ორი მნიშვნელოვანი ნიუანსი მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით: ვარჯიშის შედეგის 
ასახვას გონებრივ შესაძლებლობებზე ჭირდება დაახლოებით 3 - 4 თვის დროის პერიოდი და მეორე - 
ვარჯიშის მიტოვების შემდეგ გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ ადამიანს კვლავ უქვეითდება იმ 
დონემდე გონებრივი შესაძლებლობები ,რაზეც ჰქონდა ექსპერიმენტის დაწყებამდე. ზემოთქმულიდან 
გამომდინარე რეკომენდაცია იქნება ნებისმიერი ცალკეული ადამიანისთვის, რომ ივარჯიშოს აუცილებლად 
გარკვეული პერიოდულობით, ხოლო კომპანიებისთვის კი, ის რომ - განახორციელონ თანამშრომლებისთვის 
ხელის შეწყობა ფიზიკური განვითარებისთვის - სრულად ან ნაწილობრივ დაუფინანსოს ვარჯიში, 
კორპორატიული შეთავაზების საფუძველზე ფიტნეს ცენტრებთან ეცადნონ ფასდაკლების მიღება, ან როგორც 
საქართელოს ბანკმა გააკეთა - გააკეთოს საკუთარი სავარჯიშო დარბაზი თანამშრომლებისთვის.  

დღეს მსოფლიოში ძალიან გავრცელებულია ედისონი ფრაზა „წარმატება 99 პროცენტი შრომაა, 1 
პროცენტი კი ნიჭი“. რომელიც დასტურდება უახლოეს წარსულში ჩატარებული კვლევებით. ასე მაგალითად 
2000 წელს, მეცნიერმა ერიკ ნადელმა მიიღო ნობელის პრემია იმის გამო, რომ მან დაამტკიცა - როდესაც 
ადამიანი რაღაცას სწავლობს, ნეირონები და ნეირონებს შორის კავშირები ტვინში იცვლება. მან 
დემონსტრირება გააკეთა იმის, რომ უმნიშვნელო ინფორმაციაც კი იწვევს ცვლილებას ნეირონებს შორის 
კავშირის და სტრუქტურის. ადამიანის ტვინი მუდმივად რაღაცას სწავლობს, და ამის გამო მუდმივად 
იცვლება. ის მუშაობს, როგორც კუნთი. რაც უფრო მეტს ვავარჯიშებთ ,ის უფრო მეტად ვითარდება. 
ყველაფერი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ისახება ჩვენს გონებაზე. მოცემული მსჯელობიდან გამომდინარე შეიძლება 
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ვთქვათ რომ - ადამიანმა, იმისათვის რომ უფრო კარგად იმუშავოს და უფრო მეტად შემოქმედებითი იყოს, სა-
ჭიროა - მუდმივად ამუშავოს საკუთარი გონება. როგორც ცნობილია ბალზაკს ჩვევად ჰქონდა ყოველ დილით 
ერთი წიგნის წაკითხვა, დარვინი კი ამბობდა - „მე არასდროს არ მიმაჩნდა ნახევარი საათი დროის მცირე 
მონაკვეთად“ , ანუ იმის თქმა გვსურს საბოლოო ჯამში, რომ - საჭიროა ადამიანმა მუდმივად მიიღოს ახალი 
ღირებული ინფომრაცია, იმისათვის რომ მისი გონებრივი შესაძლებლობები გაუმჯობესდეს, რაც გამოიხატება 
ბიოლოგიურად - ახალი ნეირონების წარმოქნითა და მათ შორის გარკვეული კავშირების დამყარებით.  

ასევე დამტკიცებულია, რომ სტრუქტურა ნეირონული კავშირების დამოკიდებული კულტურასა და 
იმ წრეზე სადაც იზრდებოდა ადამიანი. ასევე საინტერესოა ის, რომ ერთი და იგივე ინფომრაცია ქმნის 
სხვდასხვა გვარ ნეირონულ კავშირებს ადამიანის - მოცემული მეცნიერული დასკვნა, ნათელს ხდის იმას, 
რომ მენეჯმენტმა უნდა იქონიოს ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ თანამშრომელთან, რადგან 
მოახდინოს თითოეულისთვის მაქსიმალურად მორგებადი სახით ინფომრაციის გადაცემა და 
თითოეული მოტივირება იმგვარად, როგორიც ამ კონკრეტულისთვის არის მნიშვნელოვანი.  

მასლოუს მოთხოვნილებათა პირამიდაში, პირამიდის პირველ საფეხურზე მოქცეულია 
ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები - ჭამის, სექსის, ძილის და სხვ. მოცემულ შემთხვევაში აქცენტი 
გვსურს გავაკეთოთ ძილის მოთხოვნილებასა და მნიშვნელობაზე. ჩატარებული კვლევების შედეგად 
დადგინდა რომ, ადამიანის ფსიქიკურ, ფიზიკურ და ემოციონალურ მდგომარეობაზე ძალიან დიდ 
ზეგავლენას ახდენს ძილი. თავად ჩვენი - პირადი ცხოვრების მაგალითიდან რომ გავიხსენოთ, 
ჩვეულებრივ თავს ყველაზე კარგად და დასვენებულად ვგრძნობთ როდესაც ვართ კარგად 
გამოძინებულნი. ამდენად აქედან ერთი დასკვნა რაც შეიძლება გამოვიტანოთ არის ის, რომ - ვსრულყოთ 
საკუთარი დროის მენეჯმენტი და განვსაზღვროთ საკმარისი დრო ძილისთვის, რომელიც არის ზოგადად 
8 საათი (თუმცა ყველამ ინდივიდუალურად, საკუთარ თავზე დაკვირვებით უნდა შეარჩიოს).  

ძილთან დაკავშირებით ასევე საჭიროა ითქვას ის, რომ ადამიანები იყოფიან ბუებად და 
ტოროლებად, რაც იმას გულისხმობს რომ - ნაწილს ადამიანებისას ურჩევნია დაიძინოს ადრე და ადგეს 
ადრე, ნაწილს კი პირიქითი - დაიძინოს გვიან და ადგეს გვიან. ეს ინდივიდუალურია და არც ერთი არ 
არის - „ცუდი“ ან პირიქით „კარგი“ , ეს არის უბრალოდ ადამიანისთვის დამახასიათებელი ნიშანთვისება. 
ამის გათვალისწინება ძალიან მნიშნველოვანია მენეჯმენტისთვის, კერძოდ კი, უფრო ჭკვიანური იქნება 
თუ სამუშაო დრო ისე დაიგეგმება, ბუებმა საღამოს იმუშავონ და ტოროლებმა დილით, რაც საერთოდ არ 
არის პრობლემა - მრავალი ტიპის კომპანიისთვის . 

ჯო მედინა თავის წიგნში „ტვინის წესები“ , საუბრობს ძილის მნიშნველობაზე და ამობობს ერთ ძალიან 
მნიშნველოვან კველვის შედეგს : „ მიუხედავად იმისა, ადამიანები ტოროლები არიან თუ ბუები აუცილებ-
ლად უნდა დაიძინონ დღის განმავლობაში დაახლოებით ნახევარი საათი, ეს უზრუნველყოფს მათი ნაყიფ-
იერების ზრდას „ . რასაც ადასტურებს მოცემული თემის დასაწყისში ნასას თანამშრომლებზე ჩატარებული 
ექსპერიმენტი. მოცემული დებულების სასარგებლოდ მინდა მოვიყვანო თანამდროვე მსოფლიოში ერთ- 
ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანია „Google” - ის მაგალითი. კომპანია Google -ში არის სპეციალური „ძი-
ლის ოთახები“ . თუმცა Google - არ არის გამონაკლისი, იგივეს აკეთებს მრავალი კომპანიას მათ შორის Procter 
& Gamble და სხვები. 

ადამიანის ფიზიკურ მდგომარეობის მნიშვნელობაზე საუბრისას ინოვაციების აღმოჩენისთვის 
საჭიროა შევეხო ასევე სტრესის საკითხს.  

თანამედროვე მსოფლიოში, ნებისმიერ ადამიანს უხდება მრავალი წინააღმდეგობის გადალახვა 
ცხოვრების განმავლობაში. იმისათვის რომ ადამიანმა თავი ბედნიერად იგრძნოს საჭიროა თანადობა 
დადებით და უარყოფით ემოციების იყოს 7 – 1 , წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანი იქნება უბედური, რაც 
ძალიან ბევრ ცუდს მოუტანს როგორც მას, ასევე იმ ორგანიზაციას, რომელშიც ეს ადამიანი მუშაობს. 
დღესდღეობით ძალიან რთულია კომპანიამ იარსებოს ისე, რომ არ შეექმნას სტრესული სიტუაცია 
თანამშრომლებს, თუმცა აქ საჭიროა ითქვას ის, რომ ერთი - სტრესი დასაშვებ დონეში იყოს მოქცეული და 
მეორე - თანამშრომლებმა იმ ნეგატიურთან ინფორმაციასთან ერთად რომელსაც იღებენ დღის 
განმავლობაში, მიიღონ პოზიტიური ინფორმაციაც. ფიზიოლოგიურ მდგომარეობასთან მიმართებით რომ 
ავხსნათ ზემოთქმული მდგომარეობა შემდეგნაირია. სტრესი - ეს არის დამცავი რეაქცია აგრესიული 
გარემოსგან . ჩვენი ორგანიზმი წამიერად პასუხობს გარე გამაღიზიანებლებს, პულსი ჩქარდება, წნევა 
იწევს, ჩვენ ვგრძნობთ ენერგიის დიდ მოზღვავებას. ეს ხდება ცნობილი ჰორმონის - ადრენალინის გამო-
ყოფით. ბუნებამ გადაწყვიტა ის, რომ სტრესულ სიტუაციაში სწრაფად მივიღოთ გადაწყვეტილება, მაგა-
ლითად გავექცეთ თავდასასხმელად მომართულ ვეფხვს.  

სტრესი, რომლიც არ წყდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში (მუდმივი წნეხი სამსახურში, 
კონფლიქტები სკოლასა და ოჯახში) - ორგანიზმის ნორმალური მდგომარეობისადმი წინააღმდეგობ-
რივია. ორგანიზმში ადრენალინის მუდმივი გამოყოფა იწევს ნეგატიურ მოვლენებს. თავის მხრივ ეს 
ყველაფერი კი არის ძალიან დიდი ზარალის მომტანი.  
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საჭიროა შევხედოთ პრობლემას ყველა მხრიდან. ზემოთ ვსაუბრობდი სტრესის უარყოფით 
მახასიათებლებზე, თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ - სტრესულ სიტუაციაში შეიძლება ძალიან დიდ 
დადებით გარღვევებს ჰქონდეს ადგილი კომპანიისთვის. აქვე მოვიყვან უოლტ დისნეის სიტყვებს 
:“როდესაც საქმე ცუდად მიდის, სწრაფად ვმოქმედებ და გადაწყვეტილებასაც უფრო გულის კარნახით 
ვიღებ, ვიდრე გონების. მაგრამ, როდესაც ყველაფერი მშვიდადაა, მუდამ ვშიშობ, რომ საქმე შეიძლება 
ჩაიშალოს, საბოლოოდ ასეც ხდება. წარუმატებლობა და იმედგაცრუება ყოველთვის მაფხიზლებს და 
სიახლის ძიებისკენ მიბიძგებს „ . 

საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას რომ - საჭიროა კომპანიამ განახორციელოს მონიტორინგი 
კომპანიაში არსებულ სტრესული მდგომარეობის, იმისათვის რომ ის გარკვეულ ნიშნულს არ აცდეს. 
ამასთან იზრუნოს იმაზე რომ - თანამშრომლები დამუხტოს დადებითი ემოციებით და მიაწოდოს 
პოზიტიური ინფომრაცია, ეს შეიძლება უბრალოდ მოხდეს- თანამშრომლის შექებით, მისი დაფასებით 
გარემოში, იმედის მიცემით და სხვ. და უზრუნველყოს ის, რომ - მძიმე სტრესული სიტუაცია არ 
გაგრძელდეს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას რომ, არსებობს გარკვეული წესები და პრინციპები, რომლის 
გათვალისიწინებაც, რა თმა უნდა, არ უზრუნველყოფს, თუმცა დაეხმარება ნებისმიერ ადამიანს ინოვაციების 
აღმოჩენაში. ასე მაგალითად : ვარჯიში გარკვეული პერიოდულობით კვირის განმავლობაში ხელს უწყობს 
ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას, რასაც ამტკიცებს როგორც კვლევები, ასევე 
გამოჩენილი ბიზნესმენებისა და ადამიანების ცხოვრებისეული პრაქტიკა, ამის გამო კი საჭიროა თავად 
ადმიანიც ცდილობდეს რომ ივარჯიშოს და თავის მხრივ ის ორგანიზაციაც უწყობდეს ხელს, რომელშიც 
მუშაობს; ადამიანი მუდმივად უნდა იღებდეს საჭირო ახალ ინფომრაციას, სწავლობდეს და ვითარდებოდეს, 
რადგან ეს იწვევს ტვინში ახალი ნეირონებისა და ნეირონებს შორის კავშირების წარმოქმნას, რასაც საბოლოო 
ჯამში მივყავართ ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობების გაუმჯობესებასთან; იმისათვის რომ ადმიანმა 
ნაყოფიერად იმუშავოს საჭიროა ეძინოს საკმარისი დრო სრულყოფილად, ასევე სასურველი გათვალისწინებულ 
იყოს ადამიანი ბუ არის თუ ტოროლა და მოერგოს მას კომპანიის სამუშაო რეჟიმი, და ბოლოს - დღის 
განმავლობაში დაახლოებით ნახევარი საათი ძილი როგორც პრაქტიკა და კვლევები ამბობს მნიშნველოვანად 
ზრდის თანამშრომლის პროდუქტიულობას; ასევე მნიშნველოვანი კომპანიამ ძალიან კარგად მართოს სტრესი, 
რადგან მაღალ ნიშნულზე მყოფი სტრესული სიტუაცია კომპანიაში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იწვევს 
თანამშრომელთა შემოქმედებითი უნარების დაქვეითებას, ნაყოფიერების შემცირებას, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუარესებას და სხვ.  
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PERSON'S PHYSICAL CONDITION’S IMPORTANCE FOR DISCOVERY AND RECOGNITION 
INNOVATION 

 
MANANA KHARKHELI, GIORGI MORCHILADZE 

 
Abstract. One of the key factors of company success is the ability to innovate. In fact, People are making 

innovations in companies. The scientific aim of the research was to study what kind of conditions are necessary for 
human, to create more easily Innovation, and what factors influence on it. 

The type of research was survey, analysis, studying of monographs and researches in management and in the 
field of medicine. In the following paper we discussed the nature of the impact: Exercise, sleep, personal development, 
stress and other factors that affect the human capacity to make a discovery. Topic provides recommendation for the 
management of the company, and for individuals - how to increase the probability of detection of innovation, which is 
directly related to his/her physical condition.  
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მარიამ დათაშვილი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოქტორანტი 
 

ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე ტენდენციები და  

პერსპექტივები სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში 

 
დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას წარმოადგენს საზოგადოების 

თითოეული წევრისათვის უფლებებისა და თავისუფლების პრინციპების რეალიზაციისთვის 
ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. ამ თვასაზრისით მნიშვნელოვანია, ქვეყნის რეგიონულ ერთეულებში 
რეგიონების სოციალური და ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელი ეკონომიკური პოლიტიკის 
შემუშავება. რეგიონული მართვა უნდა ემსახურებდეს რეგიონული ადმინისტრაციული ერთეულის 
განვითარებას. ცივილიზებული ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ დემოკრატიის ერთ-ერთი 
უმთავრესი მაჩვენებელია სახელმწიფო ხელისუფლების ცენტრალურ და ადგილობრივ რეგიონულ-
სამხარეო ტერიტორიულ ორგანოებს შორის კავშირი. 

რეგიონის განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სახალხო ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია, 
რეგიონის მართვისა და გამართული სამართლებრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბება უნდა იყოს. 
რეგიონული განვითარების სტრატეგიისა და მასთან დაკავშირებული საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების წარდგენის პირველი მცდელობა 2006 წელს მოხდა. ამ 
მხრივ აქტიური მუშაობა მოგვიანებით დაიწყო. 2008 წლის 18 დეკემბრს შეიქმნა რეგიონული 
განვითარების კომისია, რომლის მიზანიც რეგიონული სტრატეგიის პროექტის შემუშავება და 
რეკომენდაციების მომზადება იყო. აგრეთვე შეიქმნა კომისიის სამდივნო და 7 თემატური ჯგუფი:  

1.რეგიონული განვითარების დაფინანსება; 
2. რეგიონული მენეჯმენტი; 
3. სიღარიბის დაძლევა და დასაქმება; 
4. მუნიციპალური განვითარება და ინფრასტრუქტურა; 
5.ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები; 
6.გარემოს დაცვა და რეგიონის საერთაშორისო თანამშრომლობა; 
7. საკანონმდებლო გადაწყვეტილებები ეფექტური რეგიონული განვითარებისთვის. 
2010 წლის 16 ნოემბერს დამტკიცდა 2011 წლის სამოქმედო გეგმა. ევროკავშირმა საქართველოს 

რეგიონული განვითარების რეფორმის მხარდასაჭერად 19 მილიონი ევრო გამოყო. ამ სტრატეგიის 
განხორციელების ვადა 2010–2017 წლებია და მის ძირითად მიმიართულებებს წარმოადგენს:  

1. ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა მდგრადი რეგიონული განვითარებისთვის; 
2. მუნიციპალური მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება; 
3. ინოვაციების, ახალი ტექნოლოგიებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა; 
4. სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარება და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა. 
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად არჩეული ახალი ხელისუფლების მიერ მოხდა 

სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი კორექტირება. დაიწყო ახალი პოლიტიკის შემუშავება 

რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების გეგმის მიხედვით. 

2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამა საშუალოვადიანი სამთავრობო 
დოკუმენტია, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს რეგიონული პოლიტიკის ძირითად მიზნებსა და 
ამოცანებს: 

საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის მიხედვით პრიორიტეტები ენიჭება :  
1. ფიზიკურ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და გარემოს დაცვას; 
2. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას; 
3. სოფლის მეურნეობის განვითარება; 
4. ტურიზმის განვითარება; 
5. ადამიანური კაპიტალის გაუმჯობესებისა და პროფესიული განათლების ინსტიტუციური; 

შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა ეროვნულ და სუბ-ნაციონალურ დონეზე. 
ქვეყნის რეგიონული მრთვის მოდელი მისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების 

ფუნქციონერებისათვის თანაბარი პირობების შექმნას უნდა ითვალისწინებდეს. სახელმწიფომ უნდა 
განსაზღვროს რეგიონების დამოუკიდებელი საქმიანობის ზოგადი პრინციპები. ყველა რეგიონი 
თანაბრად უნდა იყოს განვითარებული და თითოუელ ადამიანს უნდა ეძლეოდეს თანაბარ სოციალურ–
ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრების საშუალება მიუხედავად იმისა, რომელ რეგიონულ ერთეულში უწევს 
ცხოვრება. რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური განსხვავებულობის დაძლევის ერთ-ერთი გზა 
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მეცნიერულად დასაბუთბული რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და მისი პრაქტიკაში 
რეალიზაციაა, რაც მაღალინტელექტუალურ-პროფესიონალურ ბაზისა და ასევე მატერიალურ და 
ფინანსურ რესურსებს საჭიროებს.  

რეგიონის განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა სახელმწიფო ეკონომიკური მენეჯმენტის 
არსებული მეთოდოლოგიის სრულყოფას და განვითარებას ენიჭება. მნიშვნელოვანი ისიცაა, რომ 
რეგიონის განვითარების გზების ძეიბისას მისი ბუნებრივ-გეოგრაფიული, ისტორიული და სოციალურ-
ეკონომიკური მახასიათებლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. მაგალითად, სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონის შემთხვევაში რეგიონულ განმანსხვავებელ ფაქტორებს ემატება ისიც, რომ ეს რეგიონი 
ეთნიკური უმცირესობებითაა დასახლებული, რაც განაპირობებს განსხვავებულ კულტურულ და 
საწარმოო ტრადიციების სპეციფიკურ მახასიათებლებს და განსხვავებულ დიფერენცირებულ მიდგომას 
საჭიროებს. ღია საზღვრებმა და იაფი პროდუქციის იმპორტმა ადგილობრივი მეურნეობა თითქმის ყველა 
რეგიონში დააზარალა, რაგდან ადგილობრივი წარმოების საქონლის ფასის გათვალისწინებით საბაზრო 
ღირებულება იმპორტირებულ საქონელთან შედარებით მაღალია. რეგიონში სამუშაო ადგილების 
ნაკლებობამ სოფლიდან ქვეყნის მსხვილი ქალაქებისკენ მოსახლეობის მიგრაცია განაპირობა. 

სამცხე- ჯავახეთის რეგიონში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 2011 
წელს 8200 ადამიანს შეადგენდა, მათ შორის უმრავლესობა მშენებლობაზე, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა 
და პირადი მოხმარბის საგნების სექტირშია დასაქმებული. 2014 წლის მონაცემებით, როგორც ქალაქის, 
ასევე სოფლის პირობებში თვითდასაქმებულთა რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე დაქირავებულის. 
რეგიონებში თვითდასაქმებულთა უმრავლესობა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობითაა დაკავებული. 
შემოსავლისა და მოსავლის ხარისხის ასამაღლებლად მათ ესაჭიროებათ თანამედროვე ტექნოლოგიები, 
შესაბამისი ცოდნა და გადამზადება – როგორ შეიძლება გახდეს მათი შემოსავალი უფრო ეფექტიანი, 
ამისთვის ბაზრის რომელ სეგმენტზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და ა.შ. 

დღეისათვის საქართველოში ბევრი წვრილი და საშუალო ფერმერი გაერთიანდა არასამეწარმეო 
იურიდიული პირის სახელით და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი მიენიჭა. 2013 წლის 12 

ივლისს, საკანონმდებლო ორგანოს “სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის კანონპოექტის თანახმად, მთიან 
რეგიონში კოპერატივის დაფუძნებას ყველაზე მცირე 3 წევრი სჭირდება, ბარში კი – 5. დღეისათვის 
საქართველოს რეგიონებში 913 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივია დარგისტრირებული, აქედან სამცხე-
ჯავახეთში-163. 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ კანონის თანახმად, მცირე ფერმერებისათვის 
გათვალისწინებულია მოქნილი საგადასახადო სისტემა. სასოფლო სამეურნეო კოოპორატივებს უფლება 
აქვს მიიღოს გრანტი და სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ხელშემწყობი პროგრამებით ისარგებლოს. 
დაგეგმილია ასევე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში დასაქმებულების უფასო სწავლება-
გადამზადება და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამები. არ იბეგრება სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობისათვის ლიზინგით გაცემული მოძრავი ქონება.  

აღნიშნული პროგრამის შემუშავება და მისი განხორციელება მნიშვნელოვანია ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის მიმდინარე და დაგეგმილი თანამშრომლობის ფარგლებში. ამ პროგრამის 
შესრულება იძლევა ევროკავშირის განვითარებულ წევრ ქვეყნებთან თუ რეგიონებთან არსებული 
განხვავებების შემცირების საშუალებას. შესაძლებელია დაკმაყოფილდეს მოქალაქეთა მისწრაფებები, არა 
მარტო გათანაბრების პოლიტიკის, არამედ მაღალეფექტიანი ეკონომიკური განვითარების მეშვეობით - 
როგორც ეროვნულ, ისე სუბნაციონალურ დონეზე ბიზნესის მხარდაჭერის ისეთი კომპლექსური 
სერვისებით, როგორებიცაა: კვლევების ხელშეწყობა, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ინოვაციები. 
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამის შემუშავება და მისი ეფექტიანი განხორციელება პირდაპირ 
პასუხობს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების რითაც საქართველო 
უფრო უახლოვდება ევროკავშირს და ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისი დებულებების 
განხორციელების მიზნებს. 
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HUMAN CAPITAL MANAGEMENT TRENDS AND PROSPECTS IN  

THE REGION OF SAMTSKHE - JAVAKHETI 
 

MARIAM DATASHVILI 
 
Abstract. Experience shows that democratic state’s main priorits are to vreate convininet social and economical 
conditions for there Citizens. For creating equal social and economical conditions in every regional part of Georgia, 
there was formed regional development commission. Their main priority is to create a plan how to successfully develop 
the local regions and create good terms for people who lives and works there. Program is financed by EURO UNION. 
Plan of development was created in 2008. It must be realized during 2008-2017 tears, but plan has changed because of 
government changes in 2012. Successfully perform of each team of plan is one more step to join euro union 
 

 

ნათია გურაშვილი,  

საქართველოს ტექნიკური  
უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 
პიროვნების გადახდისუნარიანობის რესურსის მართვა 

თვითმენეჯმენტის უმნიშვნელოვანესი ასპექტია პიროვნების რაციონალური ფინანსური ქცევა. 
ფინანსური სახსრები ცხოვრების ძირითადი მიზანი არ უნდა იყოს, მაგრამ ასეთი მიზნის მიღწევას, 

თუნდაც ჩვენი საკუთარი პოტენციალის გახსნის მიმართულებით, ფული სჭირდება, რომლის 
საშუალებით დაფინანსდება: 

� სწავლა, იდეები, პროექტები, განვითარება; 
� საქმის წამოწყება; 
� საინტერესო საქმის მოძებნა და სხვა. 
ამის გარდა, ფინანსური სახსრები უზრუნველყოფენ ადამიანის შინაგან კომფორტს. ამის გარეშე კი 

ადამიანი არამყარია, მღელვარე მდგომარეობაშია. 
ყოველივე აქედან გამომდინარე, ადამიანები მიდიან იმ დასკვნამდე, რომ მათ ხელში არსებულ 

ფულს კონტროლი სჭირდება. ამის მიღწევა მხოლოდ ფინანსური დაგეგმვით შეიძლება. იგი საჭიროა 
ყველა ოჯახისთვის და თითოეული მისი წევრისთვის, რადგან, თუ ადამიანი თვითონ არ მართავს თავის 
ფულს, მაშინ ფული მართავს ადამიანს, და, ის მას მეტად ქაოტურს, უყაირათოს და მოუწესრიგებელს 
ხდის. ისწავლითა რა ადამიანი თავის ხელში არსებული ფულის მართვას, მაშინ შესძლებთ იქონიოთ 
ფულის სტაბილური ნაკადი. ამით იგი ფინანსური დამოუკიდებლობის გზაზე სერიოზულ ნაბიჯს 
გადადგამს. ფინანსური სტაბილურობა მისცემს ხვალინდელი დღის რწმენას და ხვალინდელი საქმეების 
შესრულების იმედს. 

პირადი ფინანსური სახსრების მართვას საფუძვლად უდევს ფინანსური ქცევის რამოდენიმე 
პრინციპი. მათი შესრულება სინერგიის ეფექტის მისაღებად კომპლექსურად არის საჭირო. ეს 
პრინციპებია [http://www.wfin.kz/node/4209]:  

1. ფულის ყველა ნაკადის გაკონტროლება. ეს პრინციპი იმას გვავალებს, რომ გავაკონტროლოთ 
ჩვენ ხელში გავლილი ყველა ფულის ნაკადი. ამჟამად ამაში დაგვეხმარება მნიშვნელოვნად 
განვითარებული გამოთვლითი ტექნიკა და პროგრამული უზრუნველყოფა. ჩვენი ფულის 
კომპიუტერული აღრიცხვა არა მხოლოდ შეცდომებს აგვაცილებს თავიდან (რადგან 
კომპიუტერი თვითონ აკეთებს დაჯამებებს, გაყოფას, გამრავლებას და ა. შ.), არამედ ფულის 
მართვის პროცესს გადაგვიქცევს საინტერესო, გასართობ საქმედ. ამ პრინციპის რეალიზაციით 
შეგვიძლია ნებისმიერ მომენტში მივიღოთ ჩვენი ფინანსური მდგომარეობის სრული სურათი 
(ცხადია, კომპიუტერის მეშვეობით). 

2. დანაზოგის შექმნა. საკუთარ შემოსავლებსა და გასავლებს შორის სასურველია ყოველთვის იყოს 
დადებითი ნაშთი, ე. ი. შემოსავლები აჭარბებდეს ხარჯებს. ეს ”ნაშთი” უნდა დავაგროვოთ. 
მეტიც, თუ ხარჯებს შევამცირებთ ისე, რომ არ გავიუარესებთ ცხოვრების ხარისხს, ეს ”ნაშთი” 
გაგვეზრდება კიდეც. ჩვენი შემოსავლების საშუალოდ 10-20% უნდა გროვდებოდეს. ეს იქნება 
ჩვენი მომავალი ცხოვრების საჭიროებისთვის დღეს შესრულებული ინვესტირება. 
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3. ინვესტიციების განხორეციელება. დღეს ადამიანებს ასარჩევად ეკონომიკური ქცევის 
რამოდენიმე ვარიანტი აქვთ. ჩვენმა ფულმა ჩვენთვის უნდა იმუშაოს. ”ფული ადამიანის 
ხელებია, - უთქვამს ფორდს, რომელიც უქმად კი არ უნდა აქნიო, არამედ ფულს ფული უნდა 
აკეთებინო”. ფული უნდა დავაბანდოთ სხვადასხვა ინვესტიციურ პროექტებში. გვახსოვდეს 
ქართული ანდაზა: ”ყველა კვერცხს ერთ კალათაში ნუ ჩაალაგებ”. ეს ანდაზა იმას ნიშნავს, რომ 
თუ დამტვრევის სიტუაცია შეიქმნა, ყველა კვერცხი დაიმტვრევა. ასეა ფულიც. 

4. რისკის დაზღვევა. ფინანსური რისკების დაზღვევა საქართველოშიც განვითარდა. ქართული 
სადაზღვევო კომპანიები აზღვევენ ჩვენს საბანკო დეპოზიტებსაც და სხვა სახის 
ინვესტირებასაც. ასე რომ, თუ ჩვენ ფულს დავაზღვევთ, მშვიდად იყავით, რაც არ უნდა მოხდეს, 
იგი ჩვენ აგვინაზღაურდება. 

5. პირადი ფინანსური დაგეგმვა. პირადი ფინანსების დაგეგმვის გზაზე გადასადგმელი პირველი 
ნაბიჯი არის ფინანსური გეგმის შედგენა. ეს არის ადამიანის შემოსავლების და გასავლების 
თავისებური ანგარიშგება, რომელიც რეალურად აჩვენებს მის ფინანსურ მდგომარეობას. 

ფინანსური გეგმა დგება მოსალოდნელ (გეგმიურ) და ფაქტიურ მაჩვენებლების მიხედვით. მასში 
აისახება რამდენ შემოსავლებს ველოდებით და საიდან, და, რა რაოდენობის ხარჯების გაწევა 
დაგვჭირდება. მაშასადამე, პირადი ფინანსური გეგმა გვიჩვენებს არსებულ და მოთხოვნილ (საჭირო) 
ფინანსურ რესურსებს. 

საჭირო ფინანსური რესურსების ანუ დანახარჯების დაგეგმვის დროს, დიდი მნიშვნელობა აქვს 
მათში პრიორიტეტების გამოყოფას და განლაგებას. ხარჯის პრიორიტეტულობა პიროვნების ასაკზე, მის 
პიროვნულ მახასიათებლებზე და სოციალურ-კულტურულ ნიშნებზეა დამოკიდებული. მაგალითად, 25 
წლის ადამიანი აუცილებლად პრიორიტეტებში მოაქცევს თანამედროვე, სენსორულ მობილური 
ტელეფონის შეძენის ხარჯს, ასაკში შესული ადამიანი კი ორმაგი მხედველობის სათვალეს და 
ყურსასმენის ხარჯს. 

ამიტომ, პირადი ფინანსების დაგეგმვის სპეციალისტები ადამიანებს ურჩევენ ჯერ ჩამოიყალიბონ 
მიზნები და მხოლოდ შემდეგ მოახდინონ პრიორიტეტების განთავსება. ეს იმიტომ არის საჭირო, რომ მათ 
შეძლონ პრიორიტეტების რიგითობით დალაგება. ამ საქმეში ისინი მათ სთავაზობენ ეიზენჰაუერის 
მატრიცას, რომელშიც 4-კვადრანტი არის მოთავსებული [ხარხელი მ., 20015, გვ. 31]: სასწრაფო და 
მნიშვნელოვანი საქმეები, არასასწრაფო, მაგრამ მნიშვნელოვანი საქმეები, სასწრაფო, მაგრამ უმნიშვნელო 
საქმეები, არასასწრაფო, მაგრამ მნიშვნელოვანი საქმეები. 

განვიხილოთ ისინი. 
� სასწრაფო და მნიშვნელოვანია პირველი საჭიროების პროდუქტების ხარჯი, ბინის ქირა და 

კომუნალური გადასახადები, კრედიტის ხარჯი;  
� არასასწრაფო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ხარჯები მნიშვნელოვანი ხარჯებია, მაგრამ კრიზისულ 

პერიოდში თუ მათ არ გავწევთ, განსაკუთრებული არაფერი დაშავდება. ასეთია, მაგალითად, კერძო 
პირისგან (მეზობლისგან, მეგობრისგან, ნათესავისგან) აღებული ვალი;  

� სასწრაფო, მაგრამ უმნიშვნელო ხარჯში შედის გაუთვალისწინებელი ხარჯი. ასეთია, 
უგულისყურობით ან დაუდევრობით მიღებული ჯარიმა (მაგალითად, ავტობუსში 
დაჯარიმება), რომელსაც თუ ვადაში არ გადაიხდი, გაათმაგდება;  

� არასასწრაფო და უმნიშვნელო ხარჯები. ძნელია მათი დასახელება, მაგრამ პერიოდულად ისინი 
წარმოიშვებიან. მათ ადამიანის ”ბიუჯეტის ქურდებსაც” უწოდებენ. სასურველია ასეთი ხარჯები 
არც დავგეგმოთ და ფაქტიურად მათი არსებობა არ დავუშვათ.  

ხარჯთა შესაძლებელ პრიორიტეტების ზემოთდასახელებული მატრიცა გრაფიკულად იხილეთ 
ნახაზზე 1). 

ცნობილია აგრეთვე პირადი ფინანსების მართვის რამდენიმე წესი:  
1. 60%-ის წესი. იგი შემოგვთავაზა ”MSN MONCY”50-ს [Jenkins R. A.] კონსულტანტმა რიჩარდ 

ჯენკინსმა (Richard Jenkins), ამ მეთოდის მიხედვით მთელი ერთობლივი შემოსავალი 5-
ნაწილად უნდა დავყოთ: 

� მიმდინარე ხარჯები - 60% (აქ შევა კვება, ტრანსპორტის ხარჯი, კოსმეტიკა, კომუნალური 
ხარჯები და სხვ.); 

� საპენსიო დანაზოგის შექმნა - 10%; 
� გრძელვადიანი მსხვილი შენაძენები და ვალის გადახდები - 10% (აქ შევა მანქანის, სახლის 

ყიდვა, იპოთეკისთვის ფულის გადახდა); 

                                                           
50 Jenkins R. A. Simpler way to save: The 60% Solution. http://articles.moneycentral.msn.com 
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� არარეგულარული ხარჯები - 10% (აქ შედის მანქანის რემონტის ხარჯი, მკურნალობის ხარჯი, 
საჩუქრები და სხვ.); 

� გართობის ხარჯი - 10%. 
რ. ჯენკინსის მიხედვით, მთავარია ჩავეტიოთ 60%-იან ჩარჩოში. დანარჩენი ხარჯები შეიძლება 

ერთმანეთში გადავანაწილოთ. 
სხვა მეთოდის მიხედვით ბიუჯეტის 50% უნდა მივმართოთ მიმდინარე ხარჯებზე, 30% - საკუთარი 

სურვილების შესასრულებლად, ხოლო 20% - დასაგროვებლად [Jenkins R. A.]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ნახაზი 1. ხარჯების შესაძლებელი პრიორიტეტების მატრიცა 

 
არის კიდევ ერთი წესი, რომელიც ყველა შემოსავლიდან 20%-ის დაგროვებას გვთავაზობს. ამით 

შეგვექმნება სარეზერვო ფონდი. რაც ადრე დავიწყებთ ამ მეთოდის გამოყენებას, და, ჩვევად ვიქცევთ მას, 
მით უკეთესი. ამით ჩვენ თავსაც და ჩვენ ახლობლებსაც ფინანსური პრობლემებისგან დავიცავთ. 

ეს წესები ჩვენ სასარგებლოდ ”იმუშავებენ” მაშინ, თუ ჩვენ მათ რეგულარულად შევასრულებთ. 
ჩვენი ფინანსური გეგმის (ბიუჯეტის) შესრულება როგორც შემოსავლის, ისე ხარჯების ნაწილში, 
ყოველდღიურად უნდა აღვრიცხოთ. ყოველი თვის ბოლოს მისი მთლიანი შესრულება უნდა 
გავაანალიზოთ და შემდეგი თვის ბიუჯეტი შევადგინოთ. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ელექტრო-რესურსი http://www.wfin.kz/node/4209 
2. ხარხელი მ., დროის მენეჯმენტი, თბ., 2015. 
3. Jenkins R. A. Simpler way to save: The 60% Solution. http://articles.moneycentral.msn.com  

 

THE MANAGEMENT OF PAYABLE PERSON’S RESOURCES 

Natia Gurashvili 

 

Abstract. In the article it is discussed the question of management in person’s financial situation. It is said that human 
needs some money to start different businesses, but they shouldn’t spend this resource pointless. It’s important to plan 
how to spend the money properly. 
The management of private finances should be based on 5 principles: 1.the control of money influx; 2. to make savings; 
3.to invest investments;4.to ensure the risks; 5.To make a financial plan. 
It’s essential to plan the private finances in different priorities of spending money. In this subject the author gives a 
recommendation to Eisenhower matrix and R. Jenkins for his rule to divide the joint income into 5 parts. 
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ნათია კახნიაშვილი, 

 თსუ-ს ასისტენტ პროფესორი 
 

ადამიანური რესურსების მართვა ბიზნესში 

ადამიანური რესურსის მართვა ნებისმიერი ორგანიზაციის მართვის ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი, პრიორიტეტული და უნიკალური კომპონენტია. უნდა დავეთანხმოთ გაეროს 
განვითარების პროექტების განვითარების ჯგუფის (CIMS) მიერ ჩატარებულ სოციოლოგიური 
გამოკვლევით მოცულ რესპოდენტთა აზრს იმის თაობაზე, რომ ბიზნესის მართვის სრულყოფის 
ძირითადი გზებიდან უპირველესი ადგილი ადამიანისეული პოტენციალის მართვის მეთოდების 
განსაზღვრას უჭირავს. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის მიზანია გაზარდოს ბიზნესის 
შესაძლებლობები თანამედროვე უნარების მქონე მოტივირებული და პროფესიონალი თანამშრომლებით 
უზრუნველყოფის გზით. მართვის ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად კარგად 
ესადაგება იგი ბიზნესის განვითარების დონეს. 

 ბიზნესის ზრდისა და განვითარების პარალელურად, ადამიანური რესურსების 
მართვის პროგრამები, პრაქტიკა და პროცედურები უნდა შეიცვალოს თანამედროვე მოთხოვნების 
შესაბამისად. აღსანიშნავია ისიც რომ დღევანდელ მსოფლიოში წარმოუდგენლად გაიზარდა 
კვალიფიიციური კადრების მნიშვნელობა და ადმიანის შეცდომის ფასი. თანამედროვე ტექნოლოგიების 
მომსახურე პერსონალის შეცდომამ შეიძლება სერიოზული კატასტროფა გამოიწვიოს (მაგ. ჩერნობილის 
ატომური რეაქტორის აფეთქება, თვითმფრინავის, გემების კატასტროფა და სხვა).  

 ბიზნესის განვითარებისათვის სასურველია სწორად იყოს შერჩეული ადამიანური რესურსი და 
ეფექტურად იქნას ჩატარებული სამუშაოს დელეგირება, კადრების მოძიება და შერჩევა, ასევე 
მნიშვნელოვანია სამუშაოს აღწერა, ანალიზი, შეფასების სისტემის განსაზღვრა, მოტივაციების 
სისტემების დანერგვა და განახლება, ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის სისტემის შემუშავება და 
ეფექტიანი კონტროლის მექანიზმები. 

 ნათელია რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანური რესურსების მართვის განსხვავებული 
სტრატეგიები არსებობს. მაგალითად, იაპონიაში პერსონალის მართვა წარმოადგენს დასაქმებულის 
სამუშაო ადგილთან მრავალმხრივ და ხანგრძლივ კავშირს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანიის 
ადმინისტრაცია, იყენებს ადამიანური რესურსის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ბერკეტებს 
და ცდილობს დაამაგროს სამუშაო ძალა შრომითი საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში 
(ზოგჯერ პენსიაზე გასვლის შემდეგაც), ასევე ახდენს პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფის 
გაუმჯობესებას, დასვენებას და სხვადასხვა სახით სტიმულირებას. იაპონიაში დამკვიდრებული ეს 
კონცეფცია ფართოდ გავრცელებულია და რეალიზდება მსხვილ კორპორაციებში, როგორც „მთელი 
სიცოცხლით დაქირავება“, რომლის მიხედვით პერსონალი ერთ კომპანიაში მუშაობს სასწავლებლის 
დამთავრების მომენტიდან სიცოცხლის ბოლომდე. ზემოთ აღნიშნულიდან ჩანს რომ ადამიანური 
რესურსების მართვა საკმაოდ ეფექტურად მიმდინარეობს იაპონიაში, რადგან მსხვილ კომპანიებში 
დასაქმებულ პერსონალს როგორც მატერიალური ასევე ფსიქოლოგიური სტაბილურობის შეგრძნება აქვს, 
რაც უფრო ამაღლებს მათ მოტივაციასა და შრომის მწარმოებლურობას. რაც შეეხება საქართველოს, ჯერ 
კიდევ დასახვეწია ადამიანური რესურსების მართვის მეთოდები. 

 აღსანიშნავია თუნდაც მოკლევადიანი სამუშაო კონტრაქტები, რომლებიც საკმაოდ უარყოფითად 
მოქმედებს პერსონალზე და არასტაბილურობისა და დისკომფორტის შეგრძნება მუდნივი თანმდევი 
ეფექტია მათთვის, რაც თავისთავად უარყოფითად აისახება შრომის ხარისხზე. ადამიანური რესურსების 
მართვის ზოგადი, ცენტრალიზებული სტრატეგიის არსებობა ბიზნესში გულისხმობს პერსონალის 
მართვას ერთნაირად, რაც თავის მხრივ ამარტივებს ამ პროცედურებს და ხელს უწყობს მის 
სამართლიანად განხორციელებას.  
  

გამოყენებული ლიტერატურა: 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN BUSINESS 

NATIA KAKHNIASHVILI 

Abstract. In the past few years a number of research studies were conducted on the impact of human resource 
management. It is important to have in-depth understanding of this impact to justify, develop and implement human 
resource management effective policy and practices. Managers and human resource specialists should be able to explain 
why human resource management practices entail certain results. Factors that affect employees work are: motivation, 
means and possibility of participation . Human resource management practices may have a direct impact on such 
qualities of the employees as involvement, sense of responsibility, motivation and skills. If an employee has all the 
above-mentioned qualities, it contributes to the increase of the organizational productivity, quality and the effective 
provision of business services. Consequently, the organizational performance is more effective, and business develops. 

 

 

კესო სუმბაძე, 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

 
ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემები საჯარო სექტორში 

საზოგადოებრივი განვითარების თანამედროვე ეტაპზე განუზომლად დიდია ადამიანური 
რესურსების განვითარებისა და რაციონალურად გამოყენების მნიშვნელობა. სტატიაში განვიხილავთ 
საჯარო სექტორში ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემებს, მათი გადაწყვეტის გზებს ფინანსთა 
სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული ორგანიზაციების მაგალითზე. 

ცალკეული უწყებები თავად განსაზღვრავენ საკუთარი განვითარების კონცეფციას, როგორც საჯარო 
სექტორის სტრუქტურული ერთეულები და ამ პროცესის რეგულირება მხოლოდ კანონის ცალკეული 

დებულებებით ხდება. საჯარო სამსახურის სტაბილურობისთვის აუცილებელი პირობაა რიგითი 

მოხელეების დამოუკიდებლობა და მაღალი მოტივაცია. თანამშრომლებს არ აქვთ საკმარისი 

დამოუკიდებლობა კონკრეტული ფუნქციის განხორციელების დროს. ისინი, ყოველდღიურად, იღებენ 

დავალებას მენეჯერისაგან, რაც მათ პასიურობისაკენ უბიძგებს და ინიციატივის გამოვლენის საშუალებას 
საგრძნობლად უქვეითებს. ასეთ პირობებში კვალიფიცირებული კადრიც კი კარგავს მიზანს და 

მოტივაციას, რაც კადრების გადინებასა და სისტემის არასტაბილურობას იწვევს. 

აღსანიშნავია საჯარო სამსახურის არასტაბილურობის პრობლემა, ამის მიზეზს კადრების აყვანის 

პროცედურების დაურეგულირებლობა და კადრების შემოდინების და გადინების მენეჯმენტის 

ცვლილება წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია, შეიქმნას კარიერულ პრინციპზე დაფუძნებული, სტაბილური 

საჯარო სამსახური საქართველოში, რომელიც იქნება დამოკიდებული არა პოლიტიკურ ცვლილებებსა და 

პოლიტიკურ გარემოზე, არამედ საჯარო მოხელეთა პროფესიონალიზმზე.  
საჯარო მოხელეები დაუცველები არიან მოუწესრიგებელი კანონმდებლობის გამო. ძალიან 

მარტივია მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება, რაც შემდგომში ზეგავლენას ახდენს მთლიანად 

სექტორის ეფექტურობაზე. მნიშვნელოვანია დაინერგოს კარიერული პრინციპები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს საჯარო სამსახურის სტაბილურობას. მნიშვნელოვანია, უზრუნველყოფილი იქნეს 
თანამშრომელთა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კარიერული განვითარება, რათა სამართლიანობის 
პრინციპით მიეცეთ რეალური შანსი განავითარონ თავიანთი პროფესიული კარიერა ორივე 
მიმართულებით. 

თანამშრომლები ხშირად ერიდებიან პასუხისმგებლობის აღებას, რისი მიზეზიც, ხშირად, 
არაკომპეტენტურობა და გადაწყვეტილების მიღების შიშია. თანამშრომლთა მხრიდან ინიციატივის 

ნაკლებობაა, ისინი მიეჩვივნენ, რომ გადაწყვეტილებას იღებს ხელმძღვანელი, აღნიშნული აფერხებს მათ 
განვითარებას, იდეების ჩამოყალიბებას, უქვეითდებათ გადაწყვეტილების მიღების უნარი, არ ცდილობენ 
ახალი ინიციატივის შეტანას, ისინი ელოდებიან დავალებას, რაც არასასურველი შედეგების მომტანია. 
მუდმივად აქვთ საკუთარი აზრის გამოხატვის შიში, ხშირია ფაქტები, როდესაც თანამშრომელი ცდილობს 
თავი აარიდოს პასუხისმგებლობას სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით, რათა არ დაუშვას შეცდომა.  

მნიშვნელოვანი და სახიფათო პრობლემაა კადრების გადინება, აღნიშნული ძირითადად 
განპირობებულია კვალიფიციურ კადრზე მოთხოვნის გაზრდით, სხვადასხვა ორგანიზაცია აქტიურად 
,,ნადირობს“ კვალიფიციური კადრის მოზიდვაზე, მათთვის საინტერესო კადრს სთავაზობენ მაღალ 
ანაზღაურებას, მისთვის საინტერესო სამუშაო პოზიციას, უკეთეს სამუშაო გარემოს და ახდენენ მის 
გადაბირებას. მნიშვნელოვანია თავად ორგანიზაციამ იზრუნოს კვალიფიციური კადრის შენარჩუნებაზე, 
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უნდა მოხდეს მათი მოტივირება და დაინტერესება, დარჩნენ სამსახურში და იქ მოახდინონ საკუთარი 
თავის და შესაძლებლობების რეალიზაცია, ასეთი კადრი აუცილებლად უნდა დაწინაურდეს, მიეცეს 
შესაბამისი ანაზღაურება, უნდა იგრძნოს საკუთარი თავის საჭიროება და მნიშვნელობა.  

საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურება არ არის მაღალი და თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს ქვეყანაში 
არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, ინფლაციის ტემპს და არაეფექტურ ფულად-საკრედიტო 
პოლიტიკას, რომელიც ვალუტის კურსის კატასტროფულ მდგომარეობაში აისახება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
საჯარო მოხელის, ისედაც დაბალი ხელფასი თითქმის განახევრდა, ამიტომ ბევრი კვალიფიციური კადრი 
კერძო სექტორში გადადის, ბევრი კი თავიდანვე იქ იწყებს მუშაობას. ამ პრობლემის გადასაწყვეტად საჭიროა 
სახელფასო განაკვეთის ზრდა, რათა მოხდეს კვალიფიციური კადრის შენარჩუნება და მოტივირება.  

პრობლემატურია კონკურსის წესით დაწინაურების სისტემის არარსებობა. ადამიანმა შეიძლება 
მუშაობა დაიწყოს სპეციალისტად და 10 წლის შემდეგაც ისევ იგივე თანამდებობაზე, იგივე ხელფასით 
მუშაობდეს, რაც არასწორია. მნიშვნელოვანია, დაინერგოს შიდა კონკურსების პრაქტიკა, რომელიც 
შესაძლებლობას მისცემს დაინტერესებულ კადრს მონაწილეობა მიიღოს კონკურსში, მისთვის 
საინტერესო ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად, აღნიშნული გაზრდის თანამშრომელთა მოტივაციას, 
გააჩენს სამართლიანობის შეგრძნებას და გამოიწვევს თანამშრომელთა კმაყოფილებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციებში არსებობს „შინაგანაწესი“ და ,,ეთიკის კოდექსი“ 
პრობლემატურია ჩაცმის სტილი და კულტურა. არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც არ იციან საქმიანი 
ეტიკეტის ნორმები: რა, სად, როდის უნდა ჩაიცვან. აღნიშნული უხერხულობის აღმოსაფხვრელად 
შესაძლებელია დაწესდეს ჩაცმის სტანდარტები ე.წ. ,,დრეს კოდი“.  

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს თანამშრომელთა განათლებას, რადგან ხშირად 
კადრების პრობლემა, სწორედ, განათლების სისტემიდან მოდის. ეფექტური მუშაობისთვის აუცილებე-
ლია თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების ნაზავი. არსებობს განათლებისა და ფუნ-
ქციების შეუსაბამობა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანი რამოდენიმე დიპლომის მფლობელია, 
თუმცა განათლების ძალიან დაბალ დონეს ამჟღავნებს, ან კვალიფიციურია ერთი მიმართულებით, მაგრამ 
სრულიად სხვა მიმართულებით უწევს მუშაობა და თავს ვერ ართმევს დაკისრებულ მოვალეობებს. 
ამიტომ, კადრების შერჩევისას, მნიშვნელოვანია მათი შეფასება რამოდენიმე კრიტერიუმით. ქართული 
რეალობიდან გამომდინარე, სადაც დიპლომი არ ასახავს რეალურ სურათს, შრომითი რესურსი უნდა 
შეფასდეს პრაქტიკული საქმიანობით. 

კარგი იქნება ორგანიზაციებში დაინერგოს თანამშრომელთა მუშაობის შეფასების სისტემა, რომე-
ლიც, გარკვეული პერიოდულობით, გამოავლენს არსებულ მდგომარეობას. ეს უბიძგებს დასაქმებულს 
მუდმივად იზრუნოს საკუთარი პოტენციალის ზრდაზე. 

რაც შეეხება დადებით მხარეებს, აღსანიშნავია, რომ მენეჯმენტი აქტიურად მუშაობს თანამშრო-
მელთა შესაძლებლობების განვითარებაზე, უზრუნველყოფს თანამშრომელთა მივლინებას კვალიფიკაცი-
ის ასამაღლებლად/სასწავლებლად საზღვარგარეთ, ახდენს თანამშრომელთა დატრენინგებას. თუმცა ამგვ-
არი შესაძლებლობები ყველას არ ეძლევა. მნიშვნელოვანია, შანსი ყველა კანდიდატს თანაბრად ჰქონდეს. 

კადრების მართვის პროცესში მნიშვნელოვანია ძლიერი და სისტემური კომუნიკაცია. „სწორი“ 

კომუნიკაციით სხვადასხვა დონის მენეჯერები ახდენენ მიზნის სწორად დასახვას, თანამშრომლებს 
აძლევენ მკაფიო დავალებას, ადეკვატურად ითხოვენ პასუხს, აჩვენებენ მათ სწორ მიმართულებას და 
ახდენენ მათ მოტივირებას. ეფექტურად გამოიყენება როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური 

მეთოდები - მეგობრული ურთიერთობა, ახალი თანამშრომლის კოლექტივში მიღებისა და ფუნქცია-

მოვალეობების ახსნის არაფორმალური წესები და სხვა. 

კადრების მართვა, მათი დროის ბიუჯეტის ეფექტურად გამოყენების გარეშე, შეუძლებელია. ჯერ 
კიდევ გასულ წლებში მწვავედ იდგა დროის მენეჯმენტის პრობლემა. მოუწესრიგებელი სამუშაო 
გრაფიკის გამო თითქმის არავინ მუშაობდა სამუშაო საათების მიხედვით, თანამშრომელთა უმრავლესობა 
სამსახურს ტოვებდა ღამის საათებში, თუმცა პრობლემა ნაწილობრივ გამოსწორდა. თანამშრომლებმა 
ახლა უკვე იციან, როდის შეძლებენ სახლში წასვლას და დასვენებას, სამუშაო საათების დასრულების 
შემდეგ მუშაობენ მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. თავისუფალი დროის 
გამოყენების კულტურა პირდაპირ არის დაკავშირებული დასაქმებულის შრომის მწარმოებლურობის 
ზრდასთან. არასწორად განაწილებული დრო სტრესული სიტუაციების ზრდის წინაპირობაა და ის 
უარყოფითად აისახება შესრულებული საქმის ხარისხზე. 

რიგ შემთხვევებში შეინიშნება კადრების ნაკლებობა, რთულია საჭირო კვალიფიკაციის მქონე 
კადრის მოძიება, ნაკლებად მუშაობს სარეზერვო ფონდები, თუმცა კარგად არის დაგეგმილი ახალი 
კადრის შერჩევის პროცესი. ცხადდება კონსკურსები ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად, ასევე 
სტაჟიორთა მისაღებად, რათა მოხდეს ვაკანტური პოზიციების სამართლიანი შევსება. საჯარო 
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სამსახურში ჩატარებული კონკურსი გამჭვირვალეა, თუმცა გასაუბრების ნაწილში, ხშირად, მონაწილეები 
უკმაყოფილოები არიან და მიაჩნიათ, რომ სუბიექტური გადაწყვეტილებები მიიღება. 

შრომითი რესურსის მართვის ერთ-ერთი ფორმა არის მოტივაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, იგი 
განხორციელდეს სამართლიანად და მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი დისკრიმინაციის ფაქტები. 
ორგანიზაციებში გამოიყენება მოტივაციის სხვადასხვა სახეები. მათგან ყველაზე ხშირად გამოიყენება 
ფულადი პრემია, რომელიც, ძირითადად, განსაკუთრებული სირთულის ამოცანის შესრულების შემდეგ 
გადაეცემა თანამშრომელს, იგი უზრუნველყოფს შინაგანი მოტივაციის გაძლიერებას, ახდენს თვითშეფას-
ების გაზრდას, პრემიების გაცემის სისტემა აბსოლიტურად გამჭვირვალეა და თვითოეულმა 
თანამშრომელმა იცის, ვინ რა დამსახურების მიხედვით აიღო ფულადი ჯილდო. აქტიურად გამოიყენება 
თანამშრომელთა მოტივირების სხვა საშუალებებიც, როგორიცაა: მივლინება, სემინარები და ტრენინგები, 
დაწინაურება, ვადამდელი სპეციალური წოდების მინიჭება, მადლობის წერილი, სიტყვიერი მადლობა. 
აღსანიშნავია ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს შორის მეგობრული დამოკიდებულება, რაც ასევე 
ამაღლებს თანამშრომელთა მოტივაციას და ზრდის მათ შრომისნაყოფიერებას.  

დასკვნის სახით , მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების გატარება : 
� საჯარო სამსახურის აპოლიტიზირება; 
� დაწინაურების მთავარ კრიტერიუმად უნდა იქცეს შესაბამისი კარიერული საფეხურის გავლა, რაც 

თავისთავად გამოცდილებისა და პროფესიონალიზმის ზრდას გულისხმობს; 
� კადრების შერჩევისას სუბიექტურობის მინიმუმადე დაყვანა და დისკრიმინაციის ფაქტების 

შემცირება, რაც შესაძლებელია მათი მრავალმხრივი კრიტერიუმებით შეფასების შემთხვევაში, 
სადაც შესაძლებელი იქნება შესადარისობის პრინციპის დაცვა;  

� შრომითი რესურსი, კარიერის შესაბამის საფეხურზე, უნდა ახერხებდეს გადაწყვეტილების 
დამოუკიდებლად მიღებას, მისი კომპეტენციის საზღვრებში; 

� შრომის ანაზღაურებისა და მოტივაციური პოლიტიკის სამართლიან პოზიციებზე დამყარება, რაც გა-
მორიცხავს ანაზღაურებაში გათანაბრებას და პრემირების სისტემაში სუბიექტურობის ელემენტებს. 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROBLEMS IN THE PUBLIC SECTOR 

 
KESO SUMBADZE 

 
Abstract. In the Article “Human Resources Management Problems in the Public Sector“ we consider the 

problems related to management of human resources in the public sector, the paths for their solution on the example of 
the organizations subordinated to Ministry of Finance. In this regard, career planning and motivation of the officers, 
analysis and description of positions, personnel forecasting and planning, taking into account their interests and needs, 
periodical assessments of officers and structural subdivisions and, taking relevant measures, are important.  

Growth of mobility of the labor market and a necessity of development and use of the human possibilities, put a 
higher demands to both the professional training and the professional orientation and career planning systems.  

Based upon the results of analysis of the current situation, we single out a number of problems and, propose 
respectively the ways of their solution, namely:  
• Depoliticizing the public services; 
• A main criterion for a career advancement must become undergoing a relevant stage, which, in itself, implies 

widening of experience and professional growth;  
• When selecting a staff, subjectivism and facts of discrimination should be minimized, that will become possible in 

case of assessment of employees by various criteria and with observing the principle of comparability  
• At a relevant level of career, a labor resource should be appropriately trained to make independent decisions within 

the scopes of his/her competence 
•  Remuneration and motivation policy should be based on a just position, which excludes both equalization in 

remuneration and elements of subjectivism in the bonus system.  
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  ნინო ორჯონიკიძე, 

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი 

აკაკი ცერცვაძე,  

წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის  

ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

ადამიანური რესურსების მართვის მსოფლიო გამოცდილება 

ეფეტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი საჯარო მმართველობა დამოკიდებულია ბევრ 
სხვადასხვა ფაქტორზე. ერთ–ერთი ასეთი ფაქტორი ადამიანური რესურსების მართვაა. გარანტია იმისა, 
რომ საჯარო სამსახურში საქმდებოდნენ სწორად შერჩეული ადამიანები, შესაბამისი უნარებით და 
კვალიფიკაციით, მნიშვნელოვნად ზრდის საჯარო სამსახურის საქმიანობის ეფექტურობას. სხვადასხვა 
ქვეყნის საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვა განსხვავებულად ხორციელდება. 
ზოგიერთ ქვეყანაში შექმნილია სპეციალური უწყება, რომელიც ცენტრალიზებული გზით ახორციელებს 
ყველა სამთავრობო უწყების ადამიანური რესურსის მართვას. ზოგიერთ ქვეყანაში ამგვარი პრაქტიკა 
მთლიანად დეცენტრალიზებულია და თითოეული უწყება, თუ დეპარტამენტი ინდივიდუალურად 
ახორციელებს პერსონალის მენეჯმენტს. თუმცა, ძირითადად, შერეული პრაქტიკები გვხვდება, როდესაც 
ქვეყანაში არსებობს ადამიანური რესურსების მართვის ცენტრალური უწყება, რომელიც განსაზღვრავს 
ადამიანური რესურსების მართვის ზოგად სტრატეგიას, ხოლო უშუალოდ შესაბამისი აქტივობების 
განხორციელება, როგორიცაა შერჩევა, შეფასება და ა.შ., ინდივიდუალურ უწყებებს ევალებათ.  

ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს ადამიანური რესურსების მართვის ცენტრალური უწყება 
– პერსონალის მართვის ოფისი (Office of Personnel Management(OPM)). ოფისი განიხილება როგორც 
ადამიანური რესურსების დაგეგმვის ცენტრალური ორგანო ფედერალური მთავრობისთვის, ყველა 
ფედერალურ უწყებაში. მის მოვალეობაში შედის ფედერალური მთავრობისთვის პერსონალის მართვის 
მიმართულებით დახმარების გაწევა. კონკრეტულად ოფისის ფუნქციებია:  

ფედერალური სამსახურის მოძებნისა და განაცხადის პროცედურების გამარტივება;  
ფედერალურ სამსახურებში დასაქმებულთათვის შესაბამისი და სამართლიანი ანაზღაურების 

სისტემის და სხვა ბენეფიტების განსაზღვრა;  
ფედერალური  საქმიანობის  ხელმისაწვდომობა  ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის;  
ფედერალურ სამსახურებში დასაქმებულთა მრავალფეროვნების უზრუნველყოფა;  
შერჩევის  პროცედურების  და  უნარების  პროფილების სტანდარტიზაციის  უზრუნველყოფა;  
პერსონალის მართვის ოფისი ზედამხედველობას უწევს ფედერალური უწყებების ადამიანური 

რესურსების მართვის დეპარტამენტების პოლიტიკას – დაწყებული თანამდებობის პირთა 
კვალიფიკაციის სისტემის, დამთავრებული ანაზღაურების, ბონუსების და სამსახურის დატოვების 
სისტემის განსაზღვრით. ოფისი აფასებს თითოეული დეპარტამენტისთვის შექმნილ ადამიანური 
რესურსების მართვის პოლიტიკას და ამ პოლიტიკის ადეკვატურად განხორციელების პროცესს. შერჩევის 
პროცედურა ამერიკის საჯარო სამსახურში გამოკვეთილად არც კარიერაზე დაფუძნებული სისტემით 
ხორციელდება და არც პოზიციაზე დაფუძნებული სისტემით. საჯარო უწყებაში სამსახურის დაწყების 
პროცედურა ძირითადად აპლიკაციის შევსებას და ინტერვიუს მოიცავს და პოზიციების უმეტესობა ღიაა 
ნებისმიერი გარე განმცხადებლისთვის. პოზიციების ძალიან მცირე რაოდენობის შევსება ხდება 
ცენტრალიზებული გამოცდის გზით.  

გაერთიანებული სამეფოს საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების ცენტრალიზებულ უწყებას 
წარმოადგენს – სამთავრობო ადამიანური რესურსების მართვის ოფისი (Government HR Operations). ოფისის 
ძირითად როლს წარმოადგენს სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებს შორის სტრატეგიული კოორდინაციის 
განხორციელება. ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი კონკრეტული ასპექტების განხორციელება 
თითოეული სამინისტროს მოვალეობაში შედის, როგორიცაა მაგალითად, ანაზღაურების სისტემების 
განსაზღვრა, შერჩევის და სამსახურიდან გათავისუფლების პროცედურების განხორციელება, სამუშაო 
პირობების კორექტირების და შესრულებული სამუშაოს შეფასების განხორციელება. ხოლო აღნიშნული 
ცენტრალური უწყების ძირითადი პასუხისმგებლობები საკმაოდ ფართოა და მოიცავს ზოგადი ადამიანური 
რესურსების მართვის სტრატეგიის დიზაინის შემუშავებას და გაკონტროლებას. გაერთიანებული სამეფოს 
საჯარო სამსახურში შერჩევის პროცედურები ხორციელდება გამოკვეთილად პოზიციაზე დაფუძნებული 
სისტემით. საჯარო სამსახურში სამუშაოს დაწყება ღია კონკურსის წესით ხორციელდება და ექვემდებარება 
აუდიტს, რათა შეფასდეს რამდენად შეესაბამება შერჩევის მიმდინარე პროცედურა განსაზღვრულ წესებს. 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ყველა ვაკანსია განიხილება კონკრეტული დეპარტამენტის გეგმის 
ფარგლებში მინიმალურ დანახარჯებთან დაკავშირებით, ამიტომ სანამ ღია კონკურსი გამოცხადდება, 
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ზოგიერთი ვაკანტური ადგილი შეიძლება შეივსოს შიდა ორგანიზაციული წყაროებიდან. მაღალი რანგის 
საჯარო მოხელეები, გაერთიანებული სამეფოს შემთხვევაშიც, განიხილებიან როგორც ცალკე ჯგუფი, 
რომელთა მიმართ ადამიანური რესურსების მართვის განსხვავებული პრაქტიკა ხორციელდება. 
ცენტრალიზებული გზით განსაზღვრულია უნარების პროფილი; 

ადამიანური რესურსების მართვის ცენტრალური უწყება თურქეთში არის – სამთავრობო პერსონალის 
პრეზიდიუმი (State Personnel Presidency). უწყების ფუნქციაა, განსაზღვროს სახელმწიფოს ადამიანური 
რესურსების მართვის პოლიტიკა. ძირითადი საკითხები, რაც უკავშირდება ადამიანური რესურსების მართვას 
საჯარო სექტორში განისაზღვრება ცენტრალურ დონეზე. მაგალითად, ანაზღაურების სისტემა, ბიუჯეტის 
გამოყოფა, ბონუსების განაწილება, თანამდებობების კლასიფიკაცია და თანამდებობიდან გათავისუფლების 
შემდგომი რესტრუქტურიზაცია, შესრულებული სამუშაოს შეფასება და ქცევის კოდექსი – ამ საკითხების 
მენეჯმენტი მთლიანად ცენტრალიზებულია; შერჩევის პროცედურები და სამუშაო პირობების განსაზღვრა 
ძირითადად ცენტრალურ დონეზე ხორციელდება, თუმცა კონკრეტულ სამინისტროებს შეუძლიათ ჩარევის 
განხორციელება; რაც შეეხება კონტრაქტების ხანგრძლივობის განსაზღვრას, კარიერის მენეჯმენტს, 
სამსახურიდან დათხოვნას და სამუშაო პირობების კორექტირებას – ეს ყველაფერი თითოეული სამინისტროს 
დონეზე ხორციელდება. უფრო კონკრეტულად, შერჩევის სისტემა თურქეთის საჯარო სამსახურში არის 
უფრო მეტად კარიერაზე დაფუძნებული. სამუშაოს დაწყება სხვადასხვა პოზიციაზე ხორციელდება 
ცენტრალიზებული გზით – აპლიკანტები აბარებენ მოცემული პოზიციის შესაბამის გამოცდას. რაც შეეხება 
მაღალი რანგის საჯარო მოხელეებს, მათ შემთხვევაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება 
განსხვავებული პრაქტიკით. მაღალი რანგის საჯარო მოხელეები განიხილებიან როგორც ცალკე ჯგუფი და 
მათი პოზიციებისთვის უნარების პროფილები განსაზღვრულია ცენტრალურ დონეზე. თუმცა, არ არსებობს 
კონკრეტული ადგილობრივი პოლიტიკა, რომელიც მოახდენს პოტენციური მაღალი რანგის საჯარო 
მოხელეების იდენტიფიცირებას მათი კარიერის ადრეულ ეტაპზე.  

გერმანიის საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ცენტრალური უწყება არ 
არსებობს. სწორედ ამიტომ, ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო უწყებებში ძირითადად 
ინდივიდუალური დეპარტამენტების მიერ ხორციელდება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ პერსონალის 
მართვის გარკვეული ასპექტები მაინც ცენტრალიზებულია. შერჩევის პროცედურა გერმანიის საჯარო 
სამსახურში იხრება კარიერაზე დაფუძნებული სისტემისკენ. სამსახურის დაწყება საჯარო სამსახურში 
ხდება მხოლოდ საკონკურსო გამოცდით, რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად, უწყებების 
დონეზე. რაც შეეხება მაღალი რანგის საჯარო მოხელეებს, გერმანიის შემთხვევაში ისინი არ 
განიხილებიან როგორც რაიმე სპეციფიკური ჯგუფი, შესაბამისად, არ არის შემუშავებული ადამიანური 
რესურსების მართვის კონკრეტული სტრატეგია. ისინი შეირჩევიან ჩვეულებრივ, კონკურსის გზით. 
ცენტრალურად განსაზღვრული უნარების პროფილი მაღალი რანგის საჯარო მოხელეებისთვის მხოლოდ 
ზოგიერთ უწყებაზე ვრცელდება. ამ ჯგუფის შემთხვევაში, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 
შესრულებული სამუშაოს შეფასებას და პოტენციურ ინტერესთა კონფლიქტს.  
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WORLD EXPERIENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 

NINO ORDZHONIKIDZE, AKAKI CERCVADZE 

Abstract. Behind the production of every product or service there is human mind, effort and man hours 
(working hours). no product or service can be produced without help of human being. Human being is the fundamental 
resource for making or constructing anything. Today many experts claim that machines and technology are replacing 
human resource and minimising their role or effort. But even machines and technology have been build by the human 
aid and besides companies have been continuously in search for talented, skilled and qualified professionals to further 
develop latest machines and technology, which again have to be controlled or used by humans to bring out products. 
Human Resource Management is the process of recruitment, selection of employee, providing proper orientation and 
induction, providing proper training and the developing skills, assessment of employee (performance of appraisal), 
providing proper compensation and benefits, motivating, maintaining proper relations with labour and with trade 
unions, maintaining employees safety, welfare and health by complying with labour laws of concern state or country. 
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თამაზი გამსახურდია, 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 
თეიმურაზ ფესტვენიძე, 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი  
 

ადამიანური რესურსების ეფექტური გამოყენების შესახებ 

ადამიანური რესურსი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რომელიც ორგანიზაციის 
ეფექტურობას განაპირობებს. სწორედ წარმატებულ მართვაზეა დამოკიდებული ნებისმიერი 
ორგანიზაციის წინსვლა და განვითარება. ადამიანი საწარმოო საქმიანობის შედეგად ცვლის გარემოს და 
ქმნის თავისი არსებობის პირობებს, იგი თავისი ისტორიის შემოქმედია. წარმოების პროცესში ადამიანებს 
შორის ყალიბდება სამსახურებრივი თანამშრომლობა და საქმიანი ურთიერთობები, რომლებიც საწარმოო 
ძალებთან ერთად განსაზღვრავენ წარმოების წესს. წარმოების წესი განაპირობებს, როგორც 
საზოგადოების, ასევე ადამიანის, როგორც პიროვნების, სრულყოფისაკენ სწრაფვას, ადამიანებს 
უჩნდებათ სრულიად ახალი მატერიალური და სულიერი მოთხოვნილებები, რომელშიც რეალიზდება 
კულტურა, საზოგადოებრივი ცნობიერებების ფორმები, მეცნიერება, ფილოსოფია და ხელოვნება. 

კაცობრიობის მიერ აღმოჩენილს, ნააზრევს და შექმნილ დოვლათს იყენებს და მოიხმარს 
საზოგადოების ცალკეული წევრი. ადამიანური რესურსების გონივრული, მიზანდასახული, 
სტრატეგიულად მოფიქრებული და ეფექტური ღონისძიებების განხორციელებაზეა დამოკიდებული 
საზოგადოების განვითარება და წინსვლა. 

უხსოვარი დროიდან დაწყებული მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში ადამიანურმა 
რესურსებმა განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურები გაიარა. ის ყალიბდებოდა, იხვეწებოდა და, 
შესაბამისად, სამყაროში დიდ ძვრებსა და ცვლილებებს ახდენდა, მუდამ ისწრაფოდა დასახული 
ამოცანების განხორცილებისაკენ. გოეთე აღნიშნავს, ,,ადამინი არის მთლიანად კაცობრიობა“, ხოლო კანტი 
კი მიუთითებს, რომ ადამინი არის „ბუნების მიზანი და არა საშუალება“, ადამიანად გადაქცევის 
განმსაზღვრელი პირობა იყო შრომა, „შრომამ შექმნა ადამიანი“ (ფ. ენგელსი). შრომა არის ადამიანის 
მიზანშეწონილი, საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა მიმართული სულიერი და მატერიალური 
სიმდიდრის შესაქმნელად.  

ჩვენს ქვეყანაში ადამიანური რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის კოეფიციენტი ჯერჯერობით 
კვლავ დაბალია, რაც, რა თქმა უნდა, მკვეთრად აისახება ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მყოფმა ქვეყანამ ვერ მოახერხა ისეთი საკანონმდებლო ბაზის 
შექმნა, რომელიც ინვესტიციების შემდგომ მოზიდვასა და სამეწარმეო სქამიანობის განვითარებას 
შეუწყობდა ხელს. ყოელივე ამან უარყოფითი გავლენა იქონია იმაზე, რომ ქვეყნის სასურსათო კალათაში 
ყოველწლიურად იზრდება იმპორტირებული სასოფლო პროდუქტების წილი, რაც ქვეყნის მასშტაბით 
2/3-ის ტოლია, ხოლო დედაქალაქში გაცილებით მეტი - 80 პროცენტია. ცხადია იმპორტირებული 
სასოფლო პროდუქციის ასეთი მოძალება ხელს უშლის ჩვენი ქვეყნის აგრარული სექტორის განვითრებას, 
უკარგავს გლეხს საქმიანობის მოტივაციას, მნიშვნელოვნად აღარიბებს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას 
და იწვევს მათ დესოციალიზაციას. ამას უდავოდ მოჰყვება სოფლების, განსაკუთრებით კი მთიანი 
რეგიონების, დაცლა, რასაც, შესაძლოა, შორს მიმავალი და შეუქცევადი ნეგატიური შედეგები მოჰყვეს. 

გასაკვირი არ არის, ქვეყანა რთულ და მძიმე მდგომარეობაში იყოს, რადგან ხშირ შემთხვევაში ვერ 
ვახერხებთ ადამიანური რესურსების მიზანმიმართულ და ეფექტურ გამოყენებას. ამის მიზეზი ბევრია, 
მათ შორის კარგი და პატიოსანი კადრის დაუნახაობა. რას ნიშნავს ეს? არ არის ცნობადი სახე. 
ელიტისათვის მთავარი და ძირითადი არსი დევს იმაში, რომ რიგ სახელისუფლებო სტრუქტურებში 
გამოუცდელ და დაბალკვალიფიციურ კადრებს ზურგს უმაგრებს ,,ნეპოტიზმი“, ნათესაური კლანი. 
ქვეყნის ხელისუფლების მართვის ზედა და ქვედა სტრუქტურებში მრავლადაა წარმოდგენილი უნიათო 
და არაფრის მთქმელი კადრები. სწორედ ეს არის დღეს მიზეზთა მიზეზი. უღირსებს ჰყავს თავისი ლობი. 
მოუთმენელია, რაც ხდება ჩვენს დაუძლურებულ ქვეყანაში. უნიათობამ, არაკომპეტენტურობამ და 
უპასუხისმგებლობამ ქვეყანა მიიყვანა კრიზისამდე. ჩვენი აზრით, მოუთმენელია და უპატიებელი ის, 
რომ ქვეყანაში არსებობენ გავლენიანი ადამიანები, რომლებიც ხელს უწყობენ საბოტაჟს და ქმნიან იმის 
ილუზიას, რომ ქვეყანაში არ არის ღირსეული და გამოცდილი კადრი. 

ყოვლად გაუმართლებელია ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც აკნინებს ქვეყანას და 
ძირს უთხრის მისი ეკონომიკის აღორძინებას. ყველას აქვს სურვილი, მოხვდეს ქვეყნის საკანომდებლო 
და აღმასრულებელ ორგანოში მხოლოდ თავისი კეთილდღეობის მიღწევის მიზნით, იძლევიან 
წინასაარჩევნო დაპირებებს და გამარჯვების შემთხვევაში ავიწყდებათ თავიანთი მოვალეობები და 
დაპირებები, უსაზღვრო ტკბობასა და ნეტარებას ეძლევიან თავიანთი უფლებებით. ამის ნათელი 
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მაგალითი გახლავთ თვითმართველობის ორგანოებში ახლახან ჩატარებული არჩევნებიც, სადაც 
საკრებულოს წევრობის კანდიდატები ზემოდან, პარტიული კუთვნილებით, და არა პროფესიული 
შესაბამისობით, იყო ნაკარნახევი. ასეთ მავნე ჩვევებს მოაქვს ყველა ის ნეგატიური მოვლენა, რაც დღეს 
ჩვენში ასე მყარადაა ფეხმოკიდებული. უნდა ამოვაგდოთ ცხოვრების წესიდან ამგვარი მიდგომები, თუ 
არა და უფსკრულისკენ მივექანებით. ადგილებიდან უნდა მოდიოდეს ისეთი კანდიდატურები, 
რომლებიც საქმის კეთებაზე იქნებიან ორიეტირებული, მოსახლეობამ უფრო კარგად იცის, ვინ გაართმევს 
თავს ამა თუ იმ მეტად საპასუხისმგებლო ამოცანას. 

დასავლური გამოცდილების თანახმად, პერსონალზე ზრუნვის საქმეში განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება მათდამი ყურადღებას. ყოველ მუშაკს ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება. 
იმისათვის რომ მასში გავაღვივოთ ენთუზიაზმი და ინიციატივა, აუცილებელია მათდამი ყურადღება. 
საერთოდ ისე არაფერი არ იზიდავს ადამიანს, როგორც ხელძღვანელის ყურადღება. სამწუხაროდ, 
ზემოქმედების ამ ფორმას ბევრი ხელძღვანელი არ იყენებს პრაქტიკაში. ფუჭია იმ ხელძრვანელის 
მართვის ეფექტურობა, თუ ის უარყოფს ადამიანურ ურთუიერთობებს. 

არასწორად შერჩეული ადამიანური რესურსების გამოყენებას შეუძლია ქვეყანაში ბევრი 
უარყოფითი მოვლენა გამოიწვიოს, როგორც საგარეო, ასევე საშიანო საკითხების მოგვარებაში. 

ახლახან ჩატარებულმა მოსახლეობის აღწერამ გვიჩვენა, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა 600 
ათასით ნაკლებია 2002 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ასეთი სურათი გამოწვეულია, როგორც 
სუბიექტური, ისე ობიექტური მიზეზებით, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს ერისა და ქვეყნის 
განვითრებაზე. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ დედაქალაქში ცხოვრობს ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 
47%. ამ დროს რეგიონებში ადამიანური რესურსების დასაქმებით და მისი ეფექტური გამოყენებით უნდა 
ვითარდებოდეს სამეწარმეო საქმიანობა და აგრობიზნესი. ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოფელი 
არის სასურსათო საქონლის ძირითადი მწარმოებელი, საიდანაც სურსათ-სანოვაგით მარაგდება ქალაქის 
მოსახლეობა. 

მეტი ძალისხმევა და ყურადღებაა საჭირო სოფელში ინვესტიციების მოსაზიდად, რაც ხელს 
შეუწყობს ფერმერული მეურნეობის განვითრებას და მასში ადამიანური რესურსების დასაქმებას. ბაზარი 
გაჯერდება შიდა პროდუქტის ხვედრითი წილით და შემცირდება იმპორტირებული პროდუუქციის 
წილი. დღეს აგრარულ ბაზრებზე იყიდება უცხოური, უმეტესად თურქული სასოფლო სამეურნეო 
პროდუქცია, ხოლო ჩვენი ფერმერები ისე ინერტულები არიან, რომ მიმდინარე საგაზაფხულო სეზონში 
დარიგებული ვაუჩერები ბევრმა არც გამოიყენა დანიშნულებისამებრ. მათგან უმრავლესობას ურჩევნია 
ვაჭრობით ირჩინოს თავი. პირად პასუხისმგებლობას არ გრძნობენ ადამიანები, ისინი შეპყრობილნი 
არიან უიმედობით, იმის გამო, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩადენილმა კანონსაწინააღმდეგო 
ქმედებებმა მოსახლეობა აგონიაში ჩააგდო, ხოლო ახალმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო აღედგინა 
სამართლიანობა. უნდა ვიმოქმედოთ რომაული პრინციპით - „სამართალი უნდა აღსრულდეს, თუნდაც 
დაიქცეს მთელი სამყარო“, როგორც ეს გაკეთდა გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ცხადია, 
სამართლის აღდგენა მნიშვნელოვანი სამოტივაციო ფაქტორია შრომისა და საშემსრულებლო 
დისციპლინის განმტკიცებისათვის. მაშინ ადამიანები გახდებიან უფრო მეტად კანონმორჩილნი და 
ამაღლდება მათი ოპტიმისტური განწყობა, გაიზრდება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების 
შესაძლებლობები, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, ამაღლდება შრომის ნაყოფიერება და 
შესაბამისად გაუმჯობესდება მოსახლეობისა და ქვეყნის მატერიალურ-ფინანსური მდგომარეობა. 
ცნობილია, რომ სხვადასხვა რეიტინგებით საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანაა 
მსოფლიოში. რეალურ ცხოვრებაში კი აბსოლიტურად საწინააღმდეგო სურათს ვაწყდებით. შორს რომ არ 
წავიდეთ, შეგვიძლია, მაგალითად მხოლოდ ამიერკავკასიის ქვეყნები მოვიყვანოთ. სტატისტიკური 
მონაცემები ცხადყოფს, რომ რეგიონში ყველაზე ნაკლებ ფინანსურ რესურებს აბანდებენ საქართველოში. 
მაგალითად, აზერბაიჯანში 2010 წლის იანვარიდან აგვისტოს ჩათვლით შემოვიდა 1 მილიარდ 378 მლნ. 
დოლარი, სომხეთში წლის პირველ ნახევარში 327,5 მლნ. დოლარი, ამავე პერიოდში საქართველოში - 273 
მლნ. დოლარი. ამ მონაცემებიდან აშკარად ჩანს, რომ რეგიონში ლიდერის პოზიცია ისევ აზერბაიჯანს 
უჭირავს და ისეთი უმსხვილესი ქვეყნებიც კი, როგორიცაა ბრიტანეთი და ამერიკა, ფინანსებს აბანდებენ 
აზერბაიჯანში.  

 ქვეყნის ადამიანური რესურსების გადარჩენა და საზღვარგარეთ გადინების შემციერება 
შეუძლებელია მხოლოდ კანონქვემდებარე აქტებით, აუცილებელია მოსახლეობის თვითშეგნების, 
შრომის დისციპლინისა და სამეწარმო საქმიანობის ამაღლებისათვის სწორი პოლიტიკის განხორციელება. 
სანამდე უნდა ვითმინოთ ქვეყნის განვითარების ასეთი დაბალი ტემპით, და თავი ვიიმედოთ 
სტატისტიკური მონაცემებით, რომლის მიხედვით, თითქოს საქართველო არაფრით ჩამოუვარდება 
მაღალგანვითარებული ქვეყნების ზრდის ტემპებს. სინამდვილეში ჩვენ გვჭირდება გაცილებით უფრო 
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მრავალჯერ მაღალი ზრდის ტემპები, რათა მივაღწიოთ ისეთი ქვეყნების დღევანდელი ცხოვრების დონეს 
მაინც, როგორიცაა თურქეთი, აზერბაიჯანი, ბალტიისპირეთის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები და ა. შ.  

ნიშანდობლივია, რომ აშშ-ს პრეზიდენტმა ობამამ ამერიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
სხდომაზე წარდგენილ თავის ერთ-ერთ პირველი სერიოზულ მოხსენებაში „მეცნიერება გვჭირდება, 
როგორც არასდროს“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკის ეკონომიკური ზრდის ტემპების შეჩერება 
მეცნიერების ზრდის ტემპების შეჩერებამ განაპირობა და, რომ განვითარება ახლა ისეა მნიშვნელოვანი, 
როგორც არასოდეს. ზესახელმწიფოს მეთაური სამართლიანად მიუთითებს მეცნიერებისა და 
განათლების როლზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საზოგადოების განვითარების 
საქმეში. იგივე აქცენტებზე ამახვილებენ ყურადღებას დასავლეთის სანქციებით შეჭირვებულ მეორე 
ზესახელმწიფო რუსეთშიც. ჩვენში კი, პირიქით, მეცნიერების განვითარება მხოლოდ რუსთაველის 
ფონდის შეზღუდულ შესაძლებლობებზეა დამოკიდებული. საქართველო აგრარული ქვეყანაა, 
განსაკუთრებული ყურადღება და დაფინანსებაა საჭირო მეცნიერული დონის ამაღლებისათვის, რათა 
ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრაში აქტიური მონაწილეობა მიიღოს და წინ წაიწიოს 
ქვეყნის ეკონომიკა. თითოეულმა ქვეყანამ მეცნიერება, პირველ რიგში, უნდა განავითაროს ბუნებრივ 
რესურსთა, ეროვნულ და ისტორიულ თავისებურებათა გათვალისწინებით. „ყოველი მამულიშვილი 
თავის სამშობლოს უნდა ემსახუროს მთელი თავისი ძალ-ღონით“ აღნიშნავს ვაჟა-ფშაველა, თანამოძმეთა 
სარგებლობაზე უნდა ფიქრობდეს და რამდენადაც გონივრული იქნება მისი შრომა, რამდენადაც 
სასარგებლოდ გამოდგება მშობელი ქვეყნისათვის მისი ღვაწლი, იმდენადვე სასარგებლო იქნება მთელი 
კაცობრიობისათვის. 

ჩვენი ხელისუფლების ზრუნვა უნდა იყოს მიმართული აგრობიზნესის განვითარებაზე, რადგან ის 
არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული დარგი, რომელსაც ჩვენი საზოგადოებისათვის 
სიკეთისა და ბედნიერების მოტანა შეუძლია. ამ დარგის მეცნიერებს სჭირდება განსაკუთრებული 
ყურადღება, როგორც ამას ადექვატურად უდგება ჩვენი მეგობარი ქვეყანა - ისრაელი, რომელიც 
მეცნიერული მიღწევებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე წალკოტად და მსოფლიოში 
ანგარიშგასაწევ ქვეყნად იქცა. 

სამწუხაროდ, დღემდე სოფლის მეურნეობა სტიქიურად ვითარდება. სოფელი განიცდის 
სპეციალისტების მძაფრ კრიზისს, 2-5 სოფელზე ერთი ან ორი ვეტპერსონალი თუ იქნება და ისიც 
ასაკოვანი, რომელთაც საკმაო გამოცდილება ნამდვილად აქვთ, მაგრამ ჯანმრთელობა და თანამედროვე 
ცოდნის არქონა არაეფექტურს ხდის მათ საქმიანობას. იგივე ვითარებაა აგროსპეციალისტების 
შემთხვევაშიც. დღეისათვის არაპრესტიჟულია აგროსპეციალობები ახალგაზრდებში და უმაღლესი 
განათლების დაწესებულებების ხელმძღვანელთათვის არარენტაბელურია შესაბამისი სპეციალობები. 
სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი ისეთი უმაღლესი სასწავლო 
დაწესებულებები, როგორიცაა საქართველოს აგრარული, სუბტროპიკული კულტურებისა და 
ვეტერინარული უნივერსიტეტები, რომლებსაც სპეციალისტების მომზადების დიდი გამოცდილება 
ჰქონდა და მაღალკვალიფიციური და მსოფლიოში აღიარებული კადრებით იყო დაკომპლექტებული, 
სულ სხვა მიმართულების უნივერსიტეტებზეა „სამადლოდ“ მიკედლებული. იგივე ბედი ეწია 
საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში არსებულ პედაგოგიურ უმაღლეს სასწავლებლებს. ამას თან ერთვის 
გაუაზრებელი და დაუმთავრებელი რეფორმები მთლიანად განათლების სისტემაში. ბევრს ვსაუბრობთ 
დასავლეთის მიბაძვით სწავლების უწყვეტობის შესახებ, მაგრამ პრაქტიკულად სკოლამდელი, სასკოლო, 
პროფესიული და უმაღლესი განათლების დაწესებულებები ჩატარებული ე.წ. რეფორმების შედეგად ვერ 
თავსდება უწყვეტ ერთიან ქარგაში. სწავლება მიმდინარეობს მოდური თუ პრესტიჟული, ჟღერადი 
დასახელების სპეციალობებზე ქვეყნის რეალობების გათვალისწინების გარეშე, ამიტომ ძნელდება 
სტუდენტთა მიერ ადგილებზე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება და მათი პროფილის 
მიხედვით დასაქმება. ქვეყანას არ გააჩნია უმაღლესი სასწავლებლების სპეციალობათა სტანდარტები და 
პროგრამული შესაბამისობანი. ყოველი სასწავლო უნივერსიტეტი თვითონ წყვეტს, თუ რა და როგორ 
ასწავლოს. ეს ართულებს სტუდენტთა მობილობას სხვა უმაღლესი სასწავლებლებისაკენ, ხელს უშლის 
ურთიერთკავშირებს ერთნაირი პროფილის სპეციალისტებს შორისაც კი. ყოველივე ეს უარყოფით 
გავლენას ახდენს ადამიანური რესურსების ეფექტური მომზადების დონეზე. ისიც უნდა ითქვას, რომ 
ასეთი სპეციალისტები ვერ რეალიზდებიან ცხოვრებაში, ბიზნესი განიცდის სპეციალისტების 
უკმარისობას. მიუხედავად იმისა, რომ მენეჯმენტის სპეციალობით კურსდამთავრებულთა რაოდენობით 
საქართველო ალბათ გინესის რეკორდსმენი თუ არა, ერთ-ერთი ლიდერია მსოლიოში, ქვეყანა 
მაღალკვალიფიციურ კადრების კი არა, საშუალო დონის მენეჯერების კატასტროფულ უკმარისობას 
განიცდის, რაც უარყოფითად აისახება მეურნებითობის ნებისმიერ სფეროში, როგორც სახელმწიფოებრივ, 
ისე კერძო სექტორში. 
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მაგალითისათვის თუ ისევ სოფლის მეურნეობას მივმართავთ, ვნახავთ, რომ გადაჭარბებულმა 
ქიმიზაციამ მიწა ნარკომანივით აქცია. მას ქიმიკატების გარეშე არსებობა არ შეუძლია, ეს კი მართლაც 
საშინელებაა, როგორც გამოირკვა, ყოველწლიურად აშშ-ში ათიათასობით ადამიანი იწამლება 
პესტიციდების გამოყენების გამო. ალბათ ჩვენში ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია. არადა, თუ 
გვეყოლებოდა შესაბამისი კადრები და აღჭურვილობა ნიადაგის PH კონტროლის ჩასატარებლად, 
ადამიანის ჯანმრთელობასაც გავუფრთხილდებოდით და ფერმერული მეურნეობისათვის 
ძვირადღირებული სასუქებისა და შხამ-ქიმიკატების ხარჯებიც შემცირდებოდა. უფრო მეტად 
გამოვიყენებდით საქართველოს ისეთ მდიდარ ბუნებრივ რესურსს, როგორიცაა ტორფი. საბჭოთა 
პერიოდში ტორფით ნოყიერდებოდა მიწის ფართობები, განსაკუთრებით ჩაისა და ციტრუსოვანი 
პლანტაციები, ეკოლოგიურად სუფთა და არომატული სურნელოვანი ჩაით მარაგდებოდა ყოფილი 
საბჭოთა რეგიონების მოსახლეობა. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ტყეში დაგროვილი ბიომასის გამოყენება იმავე 
დანიშნულებით. ცნობილია, რომ ტყეში დაგროვილი ბიომასა მნიშვნელოვნად აღემატება ბალახეულ და 
სხვა მცენარეულთა ზონის მონაცემებს. ერთი ჰა ტყის ფიტომასის წლიური ნამატი საშუალოდ შეადგენს 
10-30 ტონას, ბალახოვანი მცენარეულობისა - 9 ტონას, ტუნდრის მცენარეებისა - 2 ტონას. საბედნიეროდ, 
ჯერ კიდევ შემორჩენილი ტყის მასივები ამ მიმართულებითაც გონივრულად და მეცნიერულ დონეზე 
დამუშავებული პროგრამების მიხედვით შეგვიძლია გამოვიყენოთ. 

ზემოთ ნათქვამიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ქვეყნისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის 
ამაღლებისათვის ერთ-ერთი და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანური რესურსების სწორად ფორმირება 
და მათი გონებრივი შესაძლებლობების, ნიჭისა და ინტელექტის ეფექტური გამოყენება. ადამიანური 
რესურსების მიღწევები იძლვა შესაძლებლობას, რათა სასწაულები მოახდინოს ნებისმიერი დარგის 
სამეწარმეო საქიანობის განვითარებაში. 
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Abstract. The article deals with the essence of human resources and its role in the realization of the spiritual 

and material needs of the society and the individual. 
The paper gives a vivid picture of formation, development and employment of human resources in Georgia at 

present time together with analysis of disadvantages (like nepotism, prejudice, wrong identification of political 
situation, flaws in the education system and etc.), obstacles (wrong attitude of the public and the government towards 
different educational 
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ნანა ფუხაშვილი,  

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემები ადგილობრივი  

თვითმმართველობის ორგანოებში 

 
მუნიციპალური მართვის ეფექტიანობის გადამწყვეტი ფაქტორია კადრების კვალიფიკაცია, 

პროფესიული უნარები და მათ მიერ შესასრულებელ ამოცანათა ცოდნა. მუნიციპალური მმართველობა 
პრინციპულად განსხვავდება როგორც სახელმწიფო მმართველობისაგან, ასევე კერძო სტრუქტურების 
საქმიანობისაგან. მუნიციპალური მმართველობის განხორციელება საჭიროებს სპეციალური ცოდნისა და 
უნარ-ჩვევების მქონე მოხელეებს, რაც დაკავშირებულია როგორც შესაბამისი სწავლებისა და 
კვალიფიკაციის სისტემის ფორმირებასთან, ასევე საკადრო პოლიტიკასთან, რომელმაც ხელი უნდა 
შეუწყოს თვითმმართველობის ორგანოებში მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვასა და დამაგრებას. 
ამიტომაც, საქართველოში მართვის სისტემის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის 
განვითარების მიზნით დაგეგმილი რეფორმის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა უზრუნველყოფა მაღალკვალიფიციური კადრებით. მუნიციპალურ 
მოხელეთა პროფესიონალიზმი და კომპეტენტურობა არის ის უმთავრესი ფაქტორები, რომლებმაც უნდა 
უზრუნველყონ როგორც ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტის ეფექტურობა, ასევე 
თვითმმართველობის საჯარო სამსახურის სტაბილურობა. პროფესიონალიზმი კი დაკავშირებულია 
როგორც გამართულ სწავლების სისტემაზე, ასევე კადრების შერჩევის ობიექტურობაზე. საქართველოს 
კონსტიტუციით აღიარებულია, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს დაიკავოს მისი 
ცოდნისა და გამოცდილების შესაბამისი თანამდებობა საჯარო სამსახურში. ამ უფლების რეალიზების 
საუკეთესო გზა კი თანამდებობის მხოლოდ ობიექტური კონკურსის საფუძველზე დაკავებაა. 
საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, რომელიც მიღებული იქნა ჯერ კიდევ 1997 წ. 
მიუთითებდა საჯარო სამსახურში თანამდებობაზე კონკურსის წესით დანიშვნის შესახებ. იმავე კანონის 
30-ე მუხლი ადგენდა იმ თანამდებობათა ამომწურავ ჩამონათვალს, რომლებიც ინიშნებიან კონკურსის 
გარეშე, შესაბამისად, კანონის თანახმად, ყველა სხვა თანამდებობაზე პირის დანიშვნა უნდა მომხდარიყო 
მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე.  

2013 წლის 29 ივლისს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონში შეტანილი ცვლილებით განისაზღვრა, 
რომ ის თანამდებობები, რომლებზეც დანიშნულნი არიან დროებით მოვალეობის შემსრულებლები, 
კონკურსის წესით უნდა შევსებულიყო 2014 წლის 1 იანვრამდე, რომელიც ჯერ-ჯერობით არ შესრულდა. 
დღეისათვის თვითმმართველობის მოხელეთა 90%-ზე მეტი დანიშნულია თანამდებობაზე კონკურსის 
გარეშე.51 ე.ი. დროებით მოვალეობის შემსრულებლად. აუცილებელია ისეთ ღონისძიებათა გატარება, 
რომელიც შექმნის სტაბილურ, კომპეტენტურ, არაპოლიტიზირებულ და რაციონალურ საჯარო 
სამსახურს. საბოლოოდ, უარი უნდა ითქვას კლანურ პრინციპებზე აგებულ კორუმპირებულ საჯარო 
სამსახურზე.  

აუცილებელია სწორად დაიგეგმოს მთელი პროცესი, როგორც კონკურსის ჩატარების 
ობიექტურობის, ასევე მთლიანად თვითმმართველობის ორგანიზაციული სრულყოფისთვის. ყველა 
თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადება, ჰქმნის რადიკალური სტრუქტურული რეორგანიზების 
შესაძლებლობას. ამიტომ, კონკურსის გამოცხადებამდე საჭიროა მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩატარდეს 
ორგანიზაციული სტრუქტურისა და შტატების ოპტიმიზაციისთვის.52 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” ევროპული ქარტიის მე-6 მუხლის პირველი 
პუნქტის თანახმად, „ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები უფლებამოსილნი არიან განსაზღვრონ 
თავიანთი შიდა ადმინისტრაციული სტრუქტურები იმ მიზნით, რომ მოხდეს მათი მისადაგება 
ადგილობრივ საჭიროებებთან და უზრუნველყოფილ იქნეს ეფექტური მართვა.” ქარტიით 
გარანტირებული ეს უფლებამოსილება საშუალებას აძლევს თვითმმართველ ერთეულს ორგანიზაციული 
სტრუქტურა მიუსადაგოს ადგილობრივ პირობებს და უზრუნველყოს მართვის ეფექტურობა. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის ეფექტურობას განაპირობებს არა მხოლოდ ინსტიტუციის შინაგანი 
სტრუქტურა, არამედ ინსტიტუციის სტრუქტურულ ერთეულთა შორის ურთიერთკავშირი, მათი 

                                                           
51 http://nala.ge/uploads/2,1.pdf 
52 http://nala.ge/uploads/2,1.pdf 
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კოორდინაციის, კონტროლისა და შეფასების მექანიზმები. ამიტომ, ოპტიმალური ორგანიზაციული 
სტრუქტურის აგებისას განმსაზღვრელია არა მხოლოდ ინსტიტუციის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის 
ფუნქციათა სწორი გადანაწილება, არამედ მათ შორის კავშირისა და კოორდინაციის ქმედითი 
მექანიზმების არსებობა. 

ყველა თვითმმართველი ერთეული ვალდებულია საკუთარ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში 
გაითვალისწინოს კანონით დაკისრებული ფუნციები, მაგრამ ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებას 
განაპირობებს არა მარტო თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებები, არამედ ადგილობრივი 
პირობებიც. თვითმმართველი ერთეულები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ტერიტორიის ფართობით, 
გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობებით, მოსახლეობის რაოდენობით, მოსახლეობის განსახლების 
კომპაქტურობით, სოციალური ინფრასტრუქტურით, დემოგრაფიული მდგომარეობით, ეკონომიკური 
პოტენციალით, ინფრასტრუქტურის განვითარების დონით და ა.შ. ორგანიზაციული ერთეულის 
შესასრულებელი ამოცანები და ფუნქციები გამომდინარეობს სწორედ თვითმმართველი ერთეულის 
სპეციფიკიდან, რაც განაპირობებს ადმინისტრაციული სტრუქტურის აგებულებას. 

მერიის ეფექტიანი სტრუქტურის აგების პროცესი ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებულ 5 
ეტაპად უნდა დაიყოს. ეს ეტაპებია: 1. მიზნების განსაზღვრა; 2. საერთო მიზნიდან გამომდინარე 
ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა და ამ მიმართულებების მიხედვით ფუნქციებისა და 
ამოცანების დაჯგუფება; 3. ფუნქციების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება და სტრუქტურის 
ძირითადი რგოლების განსაზღვრა; 4. სტრუქტურაში თითოეული დანაყოფის ადგილის, მისი შიდა 
სტრუქტურისა და საშტატო ოდენობის განსაზღვრა; 5. ორგანიზაციული სტრუქტურის 
მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების (დებულებები, თანამდებობრივი ინსტრუქციები, სამუშაო გეგმები 
და ა.შ.) მომზადება. 

კონკურსის წინა მოსამზადებელი სამუშაოებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ყოველი 
თანამდებობისთვის შესაბამისი სამუშაოთა აღწერილობის შედგენა. მოხელის სამუშაოთა აღწერილობა 
არის მოხელის თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობების, პასუხისმგებლობების, თანამდებობრივი 
დაქვემდებარების, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, ასევე მოხელის მიერ დაკავებული თანამდებობრივი 
მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პროფესიული ცოდნის, ზოგადი და სპეციალური უნარ-
ჩვევების განმსაზღვრელი დოკუმენტი. სამუშაოთა აღწერილობის მიზანია: თვითმმართველობის 
მოხელის საქმიანობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა; თვითმმართველობის 
მოხელის საქმიანობის რეგლამენტირება; თვითმმართველობის მოხელეთა შორის თანამდებობრივი 
მოვალეობების განაწილების ოპტიმიზაცია და ფუნქციათა დუბლირების გამორიცხვა; 
თვითმმართველობის მოხელეთა მიერ თავისი საქმიანობით მიღებულ შედეგებზე პასუხისმგებლობის 
ამაღლება; ობიექტურობის უზრუნველყოფა თვითმმართველობის მოხელეთა ატესტაციის, მათი 
წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების დროს. 

 კომპეტენციებისა და ფუნქციების გაუმიჯნაობა, რაც გამოწვეულია შიდა ორგანიზაციული 
პროცედურების არარსებობით. კომპეტენციების გამიჯვნას ასევე სერიოზულად აფერხებს ბრძანებათა 
გაუმართავი ჯაჭვი, როდესაც ერთი თანამშრომელი რამდენიმე ხელმძღვანელისგან იღებს ხშირად 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROBLEMS OF THE LOCAL GOVERNMENT 
 

NINO PUKHASHVILI 
 

Abstract. Effective management of human resources is directly related to the development of human 

resource management strategy, which involves a combination of methods and activities by which the organization 
provides an effective recruiting, training, development and retention of human resources. 

Human Resources in the local governments can’t provide proper management of public servants and their 
function is largely confined to the design of the contract. Skills and training of civil servants, in many cases, are not 
compatible with professional and job requirements and job description is not perfect. 

Analysis of human resource management systems in local governments of Georgia has shown, HR electronic 
programs, strategic planning, motivation and evaluation systems are critical for the development of the situation. 
Faulty System of human resources management is inefficient and prevents development 
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 ადამიანური რესურსები- ორგანიზაციის ინოვაციურობის  

მთავარი მამოძრავებელი ძალა 

 
ბიზნეს-ლიდერებისთვის არაა უცხო, რომ ინოვაციურობა მნიშვნელოვანია კონკურენტული 

უპირატესობისთვის, შესაბამისად, გრძელვადიანი წარმატებისთვის. ამავე დროს, ადამიანური რესურსები 
და ინოვაციურობა თანამედროვე ბიზნესში ერთ–ერთი დიდი გამოწვევაა. ყოველწლიურ გამოკითხვაში 
ბიზნეს ლიდერებმა, 3 ყველაზე დიდ გამოწვევად მიიჩნიეს: 1)ადამიანური კაპიტალი 2)მომხმარებელთან 
ურთიერთობა 3)ინოვაცია. (CEO CHALLENGE 2014)  

 ნაშრომში აქცენტი გაკეთდება 2 ყველაზე დიდ გამოწვევაზე თანამედროვე წარმატებული 
კომპანიების ლიდერებისთვის –ადამიანურ რესურსებსა და ინოვაციურობაზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ 
ორგანიზაციის ინოვაციურობის განმსაზღვრელი, მეტწილად, არის არა მისი ფინანსური მდგომარეობა, 
არამედ ადამიანური კაპიტალი. (Barry J., Kevin D., 2010) აღნიშნული დასკვნა გამომდინარეობს იქედან, 
რომ მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციური კომპანიები ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევენ ადამიანურ 
რესურსებს და თვლიან, რომ სწორედ მათი გაძლიერება და ხელშეწყობა არის ერთ–ერთი მთავარი 
ფაქტორი კომპანიის ინოვაციურობის შესანარჩუნებლად.  

 ინოვაციურობის ერთ–ერთი მთავარი განმსაზღვრელი არის კომპანიაში ისეთად დამკვიდრებული 
კულტურა, რომ კომპანიის ინოვაციურობა ყველა თანამშრომლის პასუხისმგებლობის ქვეშაა, რომ ყველა 
თანამშრომელი ფიქრობს კომპანიის განვითარებაზე, მის ადაპტირებას თანამედროვე მოთხოვნებზე და 
კონკურენტულობის მიღწევას. ასეთ კომპანიებში ცდილობენ ყველა თანამშრომელი ისე გადაამზადონ 
რომ თანამედროვე მოთხოვნებს პასუხობდეს; ასეთი წარმატებული კომპანიები არ ერიდებიან რისკების 
მიღებას, რადგან ერთი მხრივ, მაღალკვალიფიციური კადრის იმედი აქვთ და სჯერათ რომ რისკი იქნება 
ახალი შესაძლებლობების გამოყენების საშუალება და ხშირად, ინოვაციურობის გარანტიც; ამავე დროს, 
აღნიშნული კომპანიების ხელმძღვანელები ცდილობენ შიგა და გარე თანამშრომლობის გაძლიერებას, რაც 
ახალ შესაძლებლობებს აძლევს თანამშრომლებს–გლობალურად შეხედონ გამოწვევებს, განსაჯონ სხვა 
კომპანიებში არსებული მიღწევები, კონკურენტები სათანადოდ შეაფასონ, იფიქრონ ნოვაციებზე. 
ადამიანური რესურსების როლი ძალზედ დიდია კომპანიის ამგვარი კულტურის ჩამოყალიბებაში. 
თანამშრომლების მცირეოდენი წახალისებაც კი, შესაძლოა კომპანიის ინოვაციურობის საწყისი იყოს: 
თანამშრომელს, რომელლის იდეებსაც უსმენენ, მაშინაც კი თუ ეს იდეა სრულყოფილად არ ჟღერს, 
მოტივი აქვს იფიქროს კრეატიულად, ის არ წყვეტს ფიქრს კომპანიის განვითარებაზე.  

 უდაოდ დიდია ადამიანურ რესურსების როლი ორგანიზაციის დიზაინში, აღნიშნული კი 
ინოვაციურობის წინაპირაბასაც წარმოადგენს, კერძოდ : ორგანიზაციული დიზაინი შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს თანამშრომლების მიერ იდეების გაცვლაში მათი ფუნქციებისა და თანამდებობების 
მიუხედავად.  

თანამედროვე ბიზნესში ყველა თანხმდება რომ ინოვაციურობა ერთ–ერთი მძლავრი ფაქტორია 
კომპანიის წარმატებისთვის. კომპანიებს, რომელთაც სურთ იყვნენ კონკურენტუნარიანნი და მაშასადამე, 
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წარმატებულნი, ცდილობენ ინოვაციები დანერგონ კომპანიაში, რათა ეს უკანასკნელი არის სწორედ 
კომპანიის წარმატების გარანტი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინოვაციების დანერგვის რესურსებს უნდა 
ფლობდეს კომპანია; არსებობს ე.წ. „ინოვაციური მახე“ რომელშიც ხშირად საკმაოდ წარმატებული 
ფირმები ხდებიან, საქმე ისაა, რომ ფირმებს არ სურთ კონკურენტებს ჩამორჩნენ და ამისთვის ცდილობენ 
ის ინოვაციური ტექნოლოგიები დანერგონ რაც მათ კონკურენტებს აქვთ, ხშირად ეს გაუაზრებლად 
კეთდება, შედეგი კი არის ის, რომ დაიხარჯა საკმაოდ დიდი თანხა მისი გამოყენების ეფექტი კი არ არის 
დიდი, რაც საბოლოოდ დიდ შედეგს ვერ აღწევს და ფირმები წინ ვერ მიდიან; აქედან გამომდინარე 
ფირმამ ინოვაციურობას იმ დოზით უნდა მიმართოს რისი შესაძლებლობაც მას აქვს. გარდა ამისა 
სხვადასხვა ფირმისთვის ინოვაციურობა ერთიდაიგივე არაა, ისინი განსხვავდებიან მათი ფუნქციიდან 
გამომდინარე და შესაბამისად, ინოვაციების დანერგვა სხვადასხვა მიმართულებით ხდება.  

 საინტერესოა ისიც თუ რა აქვთ ინოვაციურ კომპანიებს საერთო ინოვაციურობის მიღწევის 
კუთხით; ზოგი თვლის რომ ტექნოლოგიური მხარე, მაგრამ ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე რაც 
უფრო განსხვავებული სფეროში ფუნქციონირებს ფირმა, მით განსხვავდება მათი ინოვაციურობის 
მიღწევის გზები. პასუხი არის ცალსახა– ადამიანური რესურსები.  

 საერთაშორისო აუდიტორულმა კომპანია KPMG–მ გამოაქვეყნა 11 მთავარი ფაქტორი კომპანიის 
ინოვაციურობისა, რაც თანამედროვე ბიზნესში აქტუალურია და ფირმები ცდილობენ სწორედ 
აღნიშნული გზებით განვითარდნენ და სადაც ადამიანური რესურსებს საკმაოდ დიდი ყურადღება 
ეთმობა; იგი, პირველ რიგში, ტოპ–მენეჯმეტის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადრებას და მიიჩნევს 
რომ მენეჯერები უნდა ცდილობდნენ ფირმის სტრატეგიის განსაზღვრის დროს ინოვაციები იყოს 
ინტეგრირებული, მეორე მხრივ, აუცილებელია ტოპ–მენეჯერებს შესწევდეთ უნარი რისკების მართვისა 
ისე, რომ მისი არსებობის შემთხვევაში რისკი გარდაქმნან ღირებულების შესაძენ საშუალებად.  

 გამომდინერე იქედან, რომ კავშირებს ორგანიზაციის წინსვლაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, 
აუცილებელია თანამშრომლები წახალისებულ იყვნენ შიგა და გარე კავშირების შექმნისა და მართვისკენ; 
ამავე დროს, აუცილებელია, ურთიერთობის გაძლიერება გარე პარტნიორებთან (მომწოდებლები, 
მრჩევლები). საქმე ისაა, რომ თანამშრომლობა დაინტერესებულ მხარეებთან ინოვაციურობის ერთ–ერთი 
წინაპირობაა. ამის გათვალისწინებით, კომპანიებმა უნდა განიხილონ რამდენად შესწევთ მათ 
თანამშრომლებს კავშირების გაძლიერება.  

 ასევე ყურადღებას ამახვილებს ბარიერებზე, რომელიც თანამშრომლებისთვის სამუშაო პროცესში 
გვევლინება ერთ–ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად კომპანიის წინსვლასა და განვითარებაში; 
აუცილებელია სამუშაო პროცესი იყოს არა ვიწროდ შემოფარგლული, არამედ თავისუფალი, ეს კი 
ნებისმიერ თანამშრომელს მისცემს საშუალებას თვითონაც შეიტანოს წვლილი კომპანიის 
ინოვაციურობაში. კრეატიულობა მაშინ იჩენს თავს, როცა თანამშრომლები უსაფრთხოდ, დაცულად 
გრძნობენ თავს; როცა მათ აქვთ საშუალება გამოხატონ თავიანთი აზრი ნებისმიერი საკითხის შესახებ 
სამსახურში, გამოთქვან ახალი იდეები (რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს ის), ამიტომ, უნდა იყოს 
შესაბამისი დამოკიდებულება ადამიანური რესურსების სპეციალისტებისგან, რომელთაც უნდა იზრუნონ 
მათ მოტივაციაზე, ასევე აუცილებელია შესაბამისი სტრუქტურის არსებობა, სადაც იდეების გამოხატვის 
საშუალებიდან დაწყებული მის გავრცელების საშუალებას იძლევა. მაგალითად, საქართველოში 
არსებული საკონსულტაციო კომპანია–სინერჯი ჯგუფი რომელმაც ძალიან ბევრ ორგანიზაციას 
სტურქტურა შეუცვალა, საუბრობენ რომ უმეტეს ორგანოზაციებში უდიდესი პრობლემა იყო ისეთად 
აგებული სტრუქტურა საქმიანობისა, სადაც ადამიანის მიერ წარმოთქმულ მოსაზრებას არ ჰქონდა 
საშუალება ზედა რგოლის მენეჯერებთან მიეღწია; ის რჩებოდა გარკვეულ მცირე ჯგუფში, მიუხედავად 
ამ იდეის კრეატიულობისა. პრობლემა რომელიც ტოპ–მენეჯმენტიდან მოდის ადამიანური რესურსების 
სპეციალისტებთან ერთად, საჭიროა გამოსწორდეს ნებისმიერ სამსახურში, რათა ამგვარი 
დამოკიდებულება აფერხებს განვითარებას.  

 შემდეგ აქცენტი კეთდება ხედვის არსებობის აუცილებელობაზე ნებისმიერ თანამშრომელში; 
კომპანიაში ჯანსაღი მდგომარეობაა თუ თანამშრომლები ფიქრობენ მის მომავალზე, შედეგებზე; 
მაგალითად: რამდენად ხშირად განიხილება ტოპ–მენეჯერთა მიერ ორგანიზაციის მომავალი ან/და არიან 
თუ არა დაბალი დონის მენეჯერები ამ განხილვაში ჩართულნი. როდესაც თანამშრომლებს აქვთ 
წარმოდგენა რა ხდება მათ სამსახურში, რა ცვლილებები იგეგმება მომავალში, ის შესაბამისად აღიქვამს 
სტრატეგიულ და ტაქტიკურ კონკურენტებს და მზადაა კონკურენციისთვის. 

 ითვალისწინებს რა, მოქნილი პროცესის აუცილებელობას კომპანიის განვითარებისთვის, 
გვთავაზობს, არსებობდეს ინოვაციურობის ხელშემწყობი პროცესი; თანამშრომლების გადამზადება უნდა 
მოხდეს ამ პროცესში ჩართვისათვის. დღევანდელ დინამიურ სამყაროში კი მუდმივად უნდა გადაიხედოს 
და, შესაბამისად, განახლდეს აღნიშნული პროცესი. ამავე დორს, თუ კომპანიას სურს იყოს ნოვატორი, 
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მაშინ მას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მეთოდოლოგია შერჩეული. რა არის ეს რეალურად? სხვა არაფერი 
თუ არა ისეთი გარემოს არსებობა, რომელიც თანამშრომელთა იდეების გამოვლენისკენ არის მიმართული.  

 შემდეგი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ე.წ. პორტატული საზღვრების სახელითაა ცნობილი, აქ აქცენტი 
გაკეთებულია იმაზე, თუ რამდენად მოქნილია ორგანიზაცია იმისათვის, რომ გარე თანამშრომლობზე 
გააკეთოს აქცენტი, წარმოაჩინოს შესაბამისად თავი, ყურადღება მიიპყროს დარგის სპეციალისტებისა და 
შესაბამისი დარგით დაინტერესებული ადამიანების მხრიდან. ყურადღება უნდა გამახვილდეს 
სოციალური მედიისა და ადამიანების ინტერესის გაღვივებაზე. აქ ასევე მნიშვნელოვანია კომპანიის 
ინფრასტრუქტურა (შენობა, განლაგება, ობიექტები...) რამდენად შეუწყობს ხელს თანამშრომლობას. 

 ასევე ერთ–ერთ ყველაზე საყურადღებოდ, მიჩნეულია ღია საუბრები. კომპანია, სადაც 
თანმშრომლები ღიად საუბრობენ განსახილველ საკითხებზე, არ აქვთ ბარიერები იდეის გამოთქმისა და 
მათი მოსმენის კუთხით, აქვთ მოტივაცია უკეთეს იდეებზე იფიქრონ. თანაშრომლები ამ დროს ძალიან 
დიდ როლს თამაშობენ; პასუხისმგებლობა ტოპ–მენეჯერებს აწევთ, რადგან მათ ევალებათ 
თანამშრომლებს შეუქმნან ისეთი გარემო, რომ მზად იყვნენ გახსნილი, ღია განხილვებისთვის, გამოხატონ 
თავიანთი პრეტენზიები, უკმაყოფილება მიუხედავად იმისა მას უმეტესობა ეთანხმება თუ არა. ამავე 
დროს, აუცილებელია გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი იყოს ასეთი განხილვები და სიტუაციის შეფასებები.  

 მნიშვნელოვანია რომ კომპანია არასოდეს არ გაჩერდეს და არ თქვას რომ მან მოიპოვა წარმატება და 
ეს მუდმივია; აუცილებელია გრძელვადიანი მიზნების გადახედვა და შედარება მათ ამბიციებთან, მათ 
სურვილთან თუ როგორი უნდა იყოს თავიანთი ბიზნესი; პარალელურად, კონკურენტების შესწავლა 
უნდა ხდებოდეს. აუცილებელია ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის რომ კომპანიის გარდაქმნა მოხდეს 
საუკეთესო კომპანიად; საუკეთესო კომპანია კი მუდმივად მზად უნდა იყოს ახალი გამოწვევების 
საპასუხოდ; ამისთვის, პირველ რიგში, თანამშრომლები უნდა იყვნენ მზად, შემდეგ, აღნიშნული 
კომპანიის ქმედებები გრძელვადიან მიზნებთან უნდა იყოს თანხვედრაში.  

 უდაოა, რომ კომპანიამ ხელი უნდა შეუწყოს წინსვლას. ამისთვის კი ორგანიზაციაში აყვანილ უნდა 
იქნეს განსხვავებული, კრეატიული თანამშრომლები და უნდა არსებობდეს წახალისების სისტემა 
მათთვის; აღნიშნული, რა თქმა უნდა, ადამიანური რესურსების მენეჯერის ფუნქციაა; საქმე ისაა რომ, 
ასეთი ტიპის ადამიანები მნიშვნელოვანი ღირებულებაა კომპანიისთვის და უნდა არსებობსდეს მათთვის 
სამოტივაციო სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი ნიჭი, რაც 
კომპანიის წინსვლის საწინდარია.  

 უმნიშვნელოვანესია კრახისადმი ორგანიზაციაში არსებული დამოკიდებულება; წარმატებას ვერ 
მიაღწევს ვერც ერთი კომპანია, თუ ადამიანური რესურსების მენეჯერს არ აქვს შემუშავებული დასჯისა 
და დაჯილდოვების სისტემა; თუ არაა წინასწარ გათვლილი შეცდომების აღიარება როგორ უნდა მოხდეს, 
ვინ არის მათზე პასუხისმგებელი და ა.შ. კომპანია რომ მუდმივად ვითარდებოდეს, აუცილებელია, 
წარსულში დაშვებული შეცდომების გაანალიზება–რატომ მოხდა, რამ გამოიწვია, ვისი შეცდობით და 
ამის შემდეგ იფიქროს რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ შეცდომა აღარ განმეორდეს. მეორე მხრივ, 
კომპანიის მარცხი გარკვეული კუთხით უნდა იყოს ახალი შესაძლებლობებების დანახვის საშუალება და 
მომავალში მისი გათვალისწინება; ნებისმიერი წარმატებული კომპანია გარკვეული შეცდომებისა და 
წარუმატებლობის გარეშე არ ყოფილა და მათი სიძლიერე, სწორედ, ასეთ სიტუაციებში სწორი მიდგომა 
იყო.  

 და ბოლოს, კომპანიაში ისეთი გარემო უნდა იყოს რომ ყველას საქმე ემსახუებოდეს განვითარებას, 
ინოვაციურობას, რაც, შესაბამისად, უნდა იქნეს დაფასებული. საჭიროა აქტიურად განიხილებოდეს 
ინოვაციური საკითხები ორგანოზაციის ბრიფინგებსა და ყოველდღიურობაში, ხოლო ინოვატორები დიდ 
მხარდაჭერას უნდა გრძნობდნენ კოლეგებისა და მენეჯრების მხრიდან, რაც, როგორც მათ მოტივაციაზე 
ისე სხვების მოტივაციაზეც აისახება, რაც მათი წინსვლის საშუალებას გვაძლევს. (Bolton R; 2013)  

 ფაქტია, ინოვაციურობა და კონკურენტული უპირატესობა ადამიანური რესურსების 
დეპარტამენტის მთავარ ფუნქციად გვევლინება, რადგან მათ მიერ გატარებული ღონისძიებები, სწორედ, 
კომპანიის წარმატებაზე მოქმედებს; დღეს წარმატება კი ინოვაციურობის გარეშე თითქმის 
წარმოუდგენელია.  

 როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თანამედროვე მსოფლიოში წარმატებულ ბიზნესმენთა უმეტესობა 
მთავარ გამოწვევად ადამიანურ რესურსებსა და ინოვაციურობას მიიჩნევს, მათ შორის კი არის კავშირი 
რომელიც აუცილებელია დანახულ იქნეს ორგანოზაციის მხრიდან. 

 თანამედროვე ბიზნესში დიდია ინოვაციურობის მნიშვნელობა, ამ უკანასკნელის მიღწევისთვის კი 
ფირმები უამრავ რესურსს ხარჯავენ; სულ უფრო და უფრო ამახვილებენ ყურადღებას ინოვაციურობის 
მიღწევაში ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის როლს; პრობლემა იქედანაც გამომდინარეობს რომ 
მხოლოდ 20% ადამიანური რესურსების პროფესიონალებისა არიან ჩართულნი კომპანიის 
ინოვაციურობაში, მაშინ როცა მათი როლი უმნიშვნელოვანესია აღნიშნულში. 
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 დასკვნის სახით შეგვიძია ვთავათ, რომ ადამიანური რესურსების როლი ინოვაციურობაში, 
როგორც ვხედავთ, რამდენიმე მიმართულებით გამოიკვეთა და შესაბამისი ქმედებებია საჭირო :  

პირველ რიგში, აუცილებელია არსებობდეს საბაზისო გეგმა და ფილოსოფია საინოვაციო პროცესის. 
 შემდეგ, ყველა თანამშრომელს, მიუხედავად მისი პოზიციისა, უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა იყოს 

ნოვატორი; ამისთვის შესაბამისი გარემოს არსებობაა საჭირო.  
აუცილებელია, სხვადასხვა პროექტების არსებობა, რომელიც საქმის უკეთ გააზრების და ახალი 

აზრის დაბადების შესაძლებლობას მისცემს თანამშრომელს.  
დიდი მნიშვნელობა აქვს რისკ–მენეჯმენტის კუთხით გადაგმულ ნაბიჯებს, თანამშრომლები არ 

უნდა ფიქრობდნენ რისკებს თავის არიდებაზე იმის გამო, რომ შეიძლება მარცხი განიცადონ. 
უაღრესად დიდია თანამშრომლობის როლი, საერთო კულტურაში ორგანიზაციის შიგნით. თუმცა 

ტოპ–მენეჯერების მხრიდან ხშირ შემთხვევაში არ კეთდება მასზე აქცენტი, რაც არასწორია. 
 ითვალისწინებს რა, აღნიშნულ ტენდენციებს ქართული საზოგადოება ამ მიმართულებით 

მნიშვნელოვანი ღონისძიებების გატარება იგეგმება მომავალში. ამ დროისთვის მიღწევად კი შეგვიძლია 
მივიჩნიოთ სულ რაღაც ერთი წლის წინ შემნილი მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების 
განვითარების ცენტრი, რომელიც შექმნის ერთიან ეკოსისტემას ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 
მიმართულებით და ხელს შეუწყობს ინოვაციური იდეების განვითარებას საქართველოში. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე მოხდა დაინტერესება კვლევების მიმართ და მოამვალში შეგვიძლია 
კვლევებზე დაყრდნობით ვისაუბროთ აღნიშნულ პროცესზე.  

 გამომდინარე ბოლო პერიოდის ტენდეციებიდან, ადამიანური რესურსების მენეჯერებმა უნდა 
გააცნობიერონ თუ რამდენად დიდია მათი პასუხისმგელლობა ორგანიზაციის ინოვაციუროვაში;  
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1) Bolton R; 2013. KPMG cutting through complexity., “HR as a driver for Organizational Innovation”  
2) The Conference Board CEO CHALLENGE 2014 (http://www.hkma.org.hk/ceochallenge.pdf ) 
3) Barry J., Kevin D., 2010., The Global Innovation 1000 “How the top Innovators Keep Winning”  
4)  Zahari A., Pawanchik A., Sulaiman S., 2014., “Does HR matter in innovation? Is there innovation in HR?” 

Organization Culture, Reports  
 

 

HR AS A DRIVER FOR ORGANIZATIONAL INNOVATION 
 

KRISTINE ODISHVILI  
 

Abstract. In the Article “ HR as a driver for organizational innovation” we consider Human Resource as a 
main  

factor for organizational innovation. There is accented an interest in two big challenge: Human Resource 
and Innovation for leaders of modern successful companies. Studies have shown that the determinant of 
innovation to a large extent is not his financial situation, but also human capital. In the article was considered 
several issues, which emphasizes the importance of human resources in innovative organization.  

Based upon the results of analysis identified problems and the solutions to offer, namely:  
First of all, it is necessary for the basic plan and the philosophy of the innovation process. then, all 

employees, regardless of his position, should have the opportunity to be innovative; An environment is required 
that employees be able to express their ideas, even if it does not sound very well. It is necessary, in a variety of 
projects that contribute to the existence of a better understanding and new ideas.  

Risk management can play very important role, employees should not be thought of in order to avoid 
hazards due to the risk of failure. 

 The matter of cooperation is extremely important- a common culture within the organization, but from the 
top managers in many cases have not made it the focus, which is incorrect. 

Georgian society is considering the trends in the direction of the measures planned for the future. By that 
time can be taken a significant step was created of high technologies and innovations development center, which 
will create a unified ecosystem of innovation and technology and promote the development of innovative ideas in 
Georgia. Therefore, the is an interest in studies and we can talk about the Georgian experience in the future.  
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მარიამ კევლიშვილი, 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

 

მოტივაცია და შრომის ნაყოფიერება თანამედროვე ბიზნეს გარემოში 

 
ადამიანთა ქცევის ფუძემდებლურ საფუძველს მოტივაცია წარმოადგენს. მოტივები და შინაგანი 

მისწრაფებები განსაზღვრავს ადამიანის ქცევის მიმართულებებს. მათი ქცევა კი გავლენას ახდენს 
ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგებზე, სწორედ ამის გამო არის მნიშვნელოვანი მოტივაციის 
პოლიტიკის სწორად გატარება ნებისმინერი ორგანიზაციისათვის და ამიტომაც ვაქციეთ იგი ჩვენი 
კვლევის საგნად. ვსვამთ მთავარ კითხვას: რა ღირს მოტივაცია? 

2014 წლის თებერვალში ჩატარებულ საინტერესო კვლევაში დამსაქმებელთა მიმართ ერთი 
მნიშვნელოვანი შეკითხვა იყო დასმული: “რატომ მუშაობენ თანამშრომლები შენს კომპანიაში?” 
რესპოდენტების 58%-მა კითხვაზე ერთნაირად უპასუხა: “მაღალი ხელფასი”. მეორე, ყველაზე 
გავრცელებული პასუხი კი ალტერნატივის არარსებობა იყო. ლოგიკა სწორად გვკარნახობს, რომ პასუხები 
მსგავს შეკითხვაზე სრულიად განსხვავებული იქნება განვითარებულ ქვეყნებში და მოტივაციის 
პროცესიც, განსხვავებით ქართული კომპანიებისაგან, აბსოლუტურად კომპლექსური და 
მრავლისმომცველია. მინდა, რომ მეორე შეკითხვა ამჯერად ჩვენს თავს დავუსვათ: რამდენ ადამიანს 
იცნობთ თქვენს გარშემო, რომელიც თავის საქმეზე, პროფესიასა და სამუშაო ადგილზე შეყვარებულია? 
სასიხარულოა, თუ თქვენი პასუხი განსხვავებულია, მაგრამ ზოგადი სურათით თუ ვიმსჯელებთ, 
ქართული კომპანიები სათანადო ყურადღებას არ აქცევენ თანამშრომელთა მოტივირების პრობლემებს. 
თანამედროვე ბიზნეს გარემოში კი უკვე დარწმუნებით ამბობენ, რომ მომხმარებელზე ზრუნვა საკუთარ 
თანამშრომლებზე ზრუნვით იწყება და ის, ბევრად მეტი ღირს, ვიდრე “კარგი ხელფასი”. ჰარვარდის 
ბიზნეს სკოლის პროფესორი, როზაბეტ მოს კანტერი ერთ-ერთ პუბლიკაციაში წერს: "ხელფასი საქმეს 
ხშირად აფუჭებს, თუ კომპენსაცია შეუსაბამოა ან უსამართლო. ხელფასი საქმეს აფუჭებს მაშინაც კი, 
როდესაც შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ერთადერთი მოტივატორია. თანამშრომლები მას 
სწრაფად ეჩვევიან და სხვა მოტივატორებს ეძებენ." 

რა არის "სხვა" მოტივატორი? რა განაპირობებს მოტივაციას პერსონალში? 
ადამიანთა მოტივაციაში დიდი როლი ეკისრება გასამრჯელოს. ამ ცნებას უფრო მეტი დატვირთვა 

აქვს, ვიდრე ფული ან სიამოვნებაა, რომლებთანაც ხშირად ხდება მათი ასოცირება. გასამრჯელო არის ის, 
რაც ადამიანს მიაჩნია ფასეულად, ღირებულად. ხშირად ის, რაც ერთი ადამიანისათვის ფასეულია, 
მეორესათვის არ წარმოადგენს საერთოდ არაფერს. ადამიანთა ასეთი დამოკიდებულება ართულებს მათი 
მეშვეობით მოტივაციის პროცესის პრაქტიკულ რეალიზაციას. 

ნებისმიერ ორგანიზაციაში გამოიყენება გასამრჯელოს ორი ტიპი, შინაგანი და გარეგანი 
გასამრჯელო. შინაგან გასამრჯელოს იძლევა სამუშაო, ასეთია მაგალითად, თავისთავის პატივისცემის 
გრძნობა, რასაც წარმოშობს შესრულებული სამუშაოს შინაარსი და მნიშვნელობა. შინაგან გასამრჯელოს 
მიეკუთვნება ასევე მუშაობის პროცესში ჩამოყალიბებული მეგობრული ურთიერთობები. გარეგანი 
გასამრჯელოა ყოველივე ის, რომელსაც წარმოიდგენს ადამიანი, როცა ესმის სიტყვა «გასამრჯელო». მასში 
შედის ხელფასი, სამსახურში დაწინაურება, ქება, აღიარება, დამატებითი ანაზღაურება და სხვა. 
მოტივაციის პროცესში შინაგანი და გარეგანი გასამრჯელოს თანაფარდობა დამოკიდებულია მუშაკთა 
მოთხოვნილებებზე, რომელნიც უნდა დაადგინოს ადმინისტრაციამ შინაარსობრივი თეორიების 
გამოყენებით. 

თავისთავად ცხადია, რომ შრომის ანაზრაურება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 
ხელქვეითის მოტივაციაში. ადამიანი უნდა გრძნობდეს, რომ მის შრომას და მონდომებას სათანადოდ 
აფასებენ და ეს ყველაზე კარგად ხელფასის ოდენობაში აისახება. ხელფასი მოტივაციის სტრატეგიის 
მნიშვნელოვანი ელემენტია. წლების წინ (1911წ) მენეჯერი, ფრედერიკ ტეილორი, წერდა, რომ ფული არის 
მოტივაციის უმთავრესი ფაქტორი წარმოების სფეროში დასაქმებული მუშებისათვის, ის ზრდის მუშების 
მწარმოებლურობას. ტეილორი ხელფასის სისტემას მოიაზრებდა, როგორც მუშების სტიმულირების, 
მათი დაკმაყოფილებისა და მაღალი მიღწევების საშუალებას. ხელფასის ზუსტი ფორმულირება 
გვეხმარება ისეთი მიზნების მიღწევაში, როგორიცაა, პერსონალის დენადობის დაბალი მაჩვენებელი, 
პორგანიზაციის რესტიჟი, წარმოების მაღალი დონე.  

მნიშვნელოვანია შრომითი დავალებების განაწილება თანამშრომელთა კვალიფიკაციის 
შესაბამისად – თუკი ადამიანს არ მოსწონს მისი სამუშაო, მის მოტივირებას, უბრალოდ, არც კი ექნება 
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აზრი. ამიტომ დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ ხელქვეითზე დაკისრებული მოვალეობა შეესაბამება მის 
კვალიფიკაციას და ინტერესს აღძრავს მასში.  

მოტივაციის ერთ-ერთ მთავარ ელემენტს წარმოადგენს ორგანიზაციაში არსებული კარიერის 
ზრდის შესაძლებლობა, როგორც ვერტიკალურ ასევე ჰორიზონტალურ ჭრილში. რაც არ უნდა 
მაღალანაზღაურებადი იყოს სამსახური, პროფესიონალთა უმეტესობისათვის იგი არამიმზიდველი 
იქნება თუ არ იარსებებს კარიერული და პროფესიული ზრდის შესაძლებლობა.  

მნიშვნელოვანია ყოველ თანამშრომელს ჰქონდეს საშუალება, მიიღოს მონაწილეობა კომპანიის 
მიღწევებში და გამოხატოს აზრი მისი საქმიანობის შესახებ. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ყოველი 
ხელქვეითი უნდა გრძნობდეს თავის პიროვნულ მნიშვნელობას კომპანიის ფუნქციონირებაში.  

შეიძლება დაუჯერებელიც იყოს, მაგრამ ფინანსურ წახალისებასთან ერთად მნიშვნელოვან მოტივს 
სიტყვიერი წახალისებაც წარმოადგენს, სიტყვიერმა შექებამ შესაძლოა უფრო დიდი ეფექტი მოგიტანოთ, 
ვიდრე ანაზღაურების 50%-იანმა ზრდამ. ხელქვეითმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, თუ რას ფიქრობენ 
მასზე და მის მიერ შესრულებულ სამუშაოს ხარისხზე. თუკი მოგწონტ თქვენი თანამშრომლის მუშაობა, 
აუცილებლად უნდა შეაქოთ იგი. ხოლო თუკი რაიმე პრეტენზია გაქვთ აუცილებლად უთხარით პირად 
საუბარში. ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პრეტენზია ზომიერი იყოს ინდივიდის მიმართ, 
რათა არ გამოიწვიოს მისი უკმაყოფილება იმ დონემდე, რომ მისი მუშაობის ხარისხი უფრო გაუარესდეს.  

მაღალი მოტიცავიის მისაღწევად მნიშვნელოვანია დასაქმებულს საქმიანობა უხდებოდეს 
გამჭვირვალე გარემოში ყოველმა თანამშრომელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს თუ რას ემსახურება 
კომპანია. სამუშაო გარემო,ძალზედ დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუი რა პირობებში უწევს ადამიანს 
მუშაობა. თუკი სუპერ-თანამედროვე საოფისე ავეჯის შეძენის საშუალება არ გაქვთ, თქვენი 
თანამშრომლები კომფორტული სავარძლებით მაინც უნდა უზრუნველყოთ, მათი მუშაობის ხარისხზე 
პირდაპირი გავლენა აქვს ერგონომიკის საკითხებს. 

ორგანიზაციის თითოეული წევრი უნდა იზიარებდეს მის კულტურას, იმ წესებსა და ნორმებს 
რომელიც დანერგილია კომპანიაში. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ატმოსფერო და განწყობა 
კოლექტივში, რაც მოტივაციაზე და, საბოლოო ჯამში შრომის პროდუქტიულობასა და მის შედეგებზე 
ახდენს გავლენას. ამიტომ, ხელმძღვანელმა ხელი უნდა შეუწყოს თანამშრომლებს შორის მეგობრული 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.  

ნებისმიერი ადამიანისათვის, განსაკუთრებით ამბიციურისა და კარიერაზე 
ორიენტირებულებისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია პროფესიული განვითარება და იმ ცოდნის მიღება, 
რომელიც მას მისი “გლობალური” გეგმების განხორციელებაში დაეხმარება. მიუხედავად იმისა, 
რამდენად ავტომატიზებულია კომპანია თუ საწარმო, მაღალი მწარმოებლურობა დამოკიდებულია 
სამუშაო ძალის ეფექტურობასა და მოტივაციის დონეზე. პერსონალის წვრთნა კი აუცილებელი პირობაა 
მუშაკთა მოტივაციისათვის. ყოველ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს წვრთნის პროგრამა, რომელიც 
გაზრდის პერსონალის შესაძლებლობებს და დაეხმარება მათ, რათა გაუმკლავდნენ ახალ გამოწვევებს, 
მაგალითად, ახალ აღჭურვილობასა და ტექნიკას. 

სოციალური უზრუნველყოფა მოტივაციის ამაღლების საშუალებაა – აქ შეიძლება ვიგულისხმოთ 
სამედიცინო დაზღვევა, საჩუქრები დღესასწაულზე, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი დაწესებულებების 
აბონიმენტები და ა.შ. მინიმალური სოციალური უზრუნველყოფაც კი იწვევს თანამშრომელთა 
მოტივაციას, რადგან ადამიანს უჩნდება სტაბილურობის შეგრძნება, რაც კეთილსინდისიერი 
მუშაობისაკენ უბიძგებს მას.  

მოტივირებული კოლექტივის შესაქმნელად აუცილებელია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და 
კომუნიკაცია: კომუნიკაცია გულისხმობს ინფორმაციის გაცვლას, რაც ორგანიზაციათა ეფექტური 
ფუნქციონირების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. თუ თითოეულ მუშას არ მიეწოდა საკმარისი 
რაოდენობით ინფორმაცია და თუ ის თავად განიცდის ინფომმაციისა და კომუნიკაციების 
არასაკმარისობას, მოსალოდნლია, რომ მისი მწარმოებლურობა დაიწევს, სწორედ ამის გამო, მენეჯერებმა 
უნდა უზრუნველყონ მათი მოტივირება საკმარისი, მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაციის 
მიწოდებით.  

ეს არის იმ ძირითადი ფაქტორების ნუსხა, რომლებიც უმნიშვნელოვანეს გავლენას ახდენენ შრომით 
მოტივაციაზე, თუმცა მენეჯერებს შეუძლიათ განსხვავებული მოტივატორებიც გამოიყენენონ 
განსვავებნული სიტუაციების შესაბამისად. ამის მაგალითად, შეგვიძლია, მოვიყვანოთ ჟურნალ FORTUNE 
– ის მიერ ჩატარებული კვლევა: 1998 წლიდან ჟურნალი FORTUNE აქვეყნებს იმ 100 კომპანიის სიას, 
რომლებშიც მუშაობა ადამიანებს ყველაზე მეტად მოსწონთ. საინტერესოა, თუ როგორ არჩევს აღნიშნული 
ჟურნალი კომპანიებს. მოგახსენებთ, რომ უპირველეს ყოვლისა, ის იყენებს სპეციალურად შედგენილ 
კითხვარებს. 350 მუშაკი პასუხობს 57 კითხვას საკუთარი კომპანიის შესახებ. შემდეგ კი ჟურნალი 
აკვირდება ისეთ მახასიათებლებს, როგორებიცაა, მაგალითად, ხელფასი, პრემიები და კომუნიკაცია 
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მუშაკებსა და მენეჯმენტს შორის. გამოვლენილ ტოპ ასეულ კომანიას ზოგიერთი რამ საერთო ნამდვილად 
აქვთ: ყოველი მათგანი გასცემს კარგ ანაზღაურებას, აძლევს მუშაკებს გადაწყვეტილების მიღების 
საშუალებას და სთავაზობს კომფორტულ სამუშაო გარემოს. თუმცა, ამ კომპანიებს, როგორც წესი, 
განსაკუთრებული წამახალისებელი აქციებიც გააჩნიათ. მაგალითად, J.M. Smucker, ხილის ჯემებისა და 
ჟელეების მწარმოებელი კომპანია თავის თანამშრომლებს ყოველდღიურად ურიგებს ნამცხვრებს 
საუზმეზე. Griffin Hospital--ის თანამშრომლები კი სისტემატურად საჩუქრდებიან უფასო მასაჟით. 
ასეულის სათავეში მდგომი კომოანია Wegmans Food Markets კი უშვებს თავის თანამშრომლებს ათდღიანი 
მოგზაურობით ბრიტანეთში, საფრანგეთსა და იტალიაში. 

თანამედროვე ბიზნესის სამყაროში კომპანია google-მა ფაქტობრივად გადატრიალება მოახდინა, 
არაერთი გამოკითხვის მიხედვით მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში google-ი ერთ-ერთ სასურველ და 
საოცნებო სამუშაო ადგილად ითვლება. ეს განპირობებულია არა მარტო კომპანიის მაღალი 
შემოსავლიანობით, არამედ კომპანიის შიგნით არსებული გარემო-პირობებით. აქედან გამომდინარე 
ძალზედ საინტერესოა გავიგოთ როგორ ანხორცილებს იგი მოზიდული ტალანტების მოტივაციას და მათ 
შენარჩუნებას.  

კომპანია google-მა დაარღვია სტანდარტული მოდელი ადამიანური კაპიტალის მართვის პროცესში, 
შეიმუშავა პრინციპი „მხიარულება არის კარგი” (fun is good”). მათ შეუქმნეს თანამშრომლებს უნიკალური 
სამუშო გარემო. ერიკ შმიტმა google-ის ექს. CEO-მ და ახლანდელმა აღმასრულებელმა თავჯდომარემ 
ერთ-ერთ გამოცემაში განაცხადა: „ჩვენ ვაცნობიერებთ და ვაანალიზებთ, რომ ჩვენს თითოეულ 
თანამშრომელს მრავალფეროვანი მოთხოვნილებები გააჩნია და ყველა ეს მრავალფეროვანი 
მოთხოვნილებები მოითხოვს მოქნილ და ინდივიდუალურად მიმართულ მხარდაჭერას. ჩვენი 
პრიორიტეტია შევთავაზოთ თანამშრომელს მათზე ინდივიდუალურად მორგებული სპეციფიური 
საჭიროებების დამაკმაყოფილებელი პროგრამა.” 

Google-ი თანამშრომლებს მეტი მოტივაციისათვის, კრეატიულობის გაზრდისათვის და საქმეში 
მეტად ჩართულობისათვის ყველა სახის პირობებს უქმნის სამსახურში, მაგალითად თანამშრომლების 
განკარგულებაშია პირველი კლასის სასადილოები, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი დარბაზი, ქიმწმენდის 
ოთახი, საცურაო აუზი, სილამაზის სალონი, მანქანების სამრეცხაო და ა.შ. შეგვიძლია ხაზი გავუსვათ 
google-ის ფორმულას რომელიც ძალზედ მარტივია: კომპანია Google-მა კარგად იცის რას ეძებენ 
დასაქმებული ადამიანები კონკრეტულ ორნაგიზაციებში, აქედან გამომდინარე, Google-ის მაგალითზე, 
კომპანიის კარგმა ლიდერებმა უნდა ეძებონ საუკეთესო მეთოდი და გზა იმისა, თუ რა სახის ჯილდოს 
ფორმა უწევს მოტივაციის გაზრდას მის თანამშრომლებს.53 

იმუშავებს თუ არა ქართულ რეალობაში “გუგლის ეფექტი” რთული სათქმელია, მაგრამ მარტივი 
სათქმელია ის, რომ მსგავსი სამუშაო გარემოს შექმნა ძალიან ცოტა ქართულ კომპანიას შეუძლია, მით 
უფრო დღევანდელ კრიზისულ გარემოში, როდესაც ყველა კომპანიამ შეამცირა ხელფასები, ზოგიერთები 
კი საერთოდ ვეღარ ახერხებენ გადახდას. ამიტომ კომპანიის მენეჯმენტმა უნდა იფიქროს იმ გზებსა და 
მეთოდებზე, რომლებიც შესაძლებელს გახდის თანამშრომლების მოტივაციის ამაღლებას. მაგალითად: 

1. ყველაზე მარტივი, რაც შეიძლება გაკეთდეს თანამშრომლების მოტივაციისათვის, არის ზეპირი 
შექება. ეს ერთი შეხედვით ყველაზე ბანალურია, მაგრამ, ამავე დროს, ერთ ერთი ყველაზე ეფექტური 
გზაა განსაკუთრებით ახალბედა თანამშრომლების მოტივაციისთვის. ამ პერიოდში ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ წვრილმანზე მოხდეს თანამშრომლების ამა თუ იმ ფორმით შექება. ყველა 
პატარა მიღწევაზე შექებაც მათში გააჩენს უფრო მეტის გაკეთების ინტერესს; 

2. კომპანიის სოციალურ ქსელში მადლობის წერილის განთავსება წარმატებული თანამშრომლის 
მიმართ; 

3. საუკეთესო თანამშრომლების შესახებ ინფორმაციის კომპანიის წლიურ ანგარიშსში განთავსება; 
4. მანქანიანი თანამშრომლებისათვის ადგილის გამოყოფა კომპანიის ავტოსადგომზე; 
5. უბრალოდ, ერთი გამოსასვლელი დღის ჩუქება; 
6. დამატებითი შვებულების მიცემა; 
7.  ბიზნეს ლიტერატურის ჩუქება სპეციალობის მიხედვით; 
8. თეატრის, მუზეუმების, კინოსა თუ ოპერის ბილეთბის ჩუქება; 
9. ტკბილეულის, შოკოლადებისა და კანფეტების დიდი შეფუთვის ჩუქება (მათ, ვისაც უყვართ); 
10. მათთვის, ვისაც ყვავილები უყვარს ქოთნოს ყვავილების ჩუქება; 
11. დირექტორატის სხდომებში დასწრებისა და მონაწილეობის მიღების უფლების მიცემა. 

                                                           
53 ჟურნალი “Marketer”, დეკემბერი, 2011: Google-ის ეფექტი, ანუ როგორ ახორცილებს Google-ი 
სამოტივაციო პროცესებს 
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ეს არის ძალიან მცირედი იქიდან, რისი გაკეთბაც შესაძლებელია მცირე დანახარჯებით 
თანამშრომლების მოტივაციისათვის და რაც არანაკლებ ეფექტურია, ვიდრე პრემია ან ძვირადღირებული 
საჩუქრები.  

ბოლოს კი მინდა დავუბრუნდე სტატიის დასაწყისში დასმულ შეკითხვას: რა ღირს მოტივაცია? თუ 
თქვენი პასუხი რესპოდენტებივით "მაღალი ხელფასი” იყო, ვფიქრობ, რომ ახლა აზრს შეიცვლიდით: 
დიახ, მოტივაცია კარგ ხელფასზე ბევრად მეტი ღირს და სწორედ ეს არის თანამედროვე 
მენეჯმენტისათვის გამოწვევა: მიიყვანონ თანამშრომლები იქამდე, რომ გააკეთონ ის, რაც საჭიროა, როცა 

საჭიროა, როგორც საჭიროა და, ამასთან, იმოქმედონ ისე, როგორც მათ სურთ. 
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MOTIVATION AND PRODUCTIVITY IN MODERN BUSINESS ENVIRONMENT 

MARIAM KEVLISHVILI 

 
Abstract. In the Article “Motivation and productivity in modern business environment” we consider the 

problems related to personal motivation in a modern workplace. We know that success of any business depends largely 
on the motivation of the employees. Human resources are essential to the prosperity, productivity and performance of 
any company. Motivation is the key to creating an environment where optimal performance is possible. Presented 
article is significant because personal motivation is the most important force in any type of organization, it is the force 
that converts intention into action and employee behavior depends on their motivation. It is important to consider 
motivation as a complex process, as the end result of interaction between individual traits and organizational 
characteristics. Theoretical literature confirms that motivation concepts are central to employees. Job characteristics, 
management practices, employee characteristics and broader environmental factors are the key variables influence 
employees’ motivation in organization. The purpose of this paper is to present the following: what is motivation and 
how can we motivate our staff in a modern work environment.  
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ციალა ლომაია,  

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 
სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი, კსუ-ს პროფესორი 

ელეონორა ლაგვილავა 

სტუ 
 

ადამიანური რესურსების შერჩევისა და ზრდა-განვითარების  

პრიორიტეტები მენეჯმენტის სისტემაში 
  

ადამიანური რესურსების მოწვევა და შერჩევა გულისხმობს ადამიანური შესაძლებლობების 
მწარმოებლურად გამოყენებას ორგანიზაციის სხვადასხვა მიზნების განხორციელებისთვის. ნაშრომში 
ყურადღება გამახვილებულია პერსონალის მოწვევის და შერჩევის პროცესების ყოვლისმომცველ 
მიზანზე, უმცირესი დანახარჯებით შეიძინოს დაქირავებულთა ის რაოდენობა და ხარისხი, რომელიც 
დააკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნილებას ადამიანური რესურსებით მართვის შესახებ, მომუშავეთა 
დაქირავება, ადამიანური რესურსის სწავლების მეთოდები და მათი ეფექტიანობის შეფასების შესწავლა 
ძლიერ აქტუალური პრობლემაა. 

  საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მსოფლიოში ფორმირებადი მაღალტექნოლოგიური 
ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ჯაჭვი ხდება არა მატერიალური რესურსები, არამედ ადამიანური 
რესურსები. ადამიანური ფაქტორი თანამედროვე ორგანიზაციების, მათ შორის შპს „ჯორჯიან უოთერ 
ენდ ფაუერის“ და სს „თელასის“, კონკურენტული უპირატესობის უმნიშვნელოვანესი წყაროა. მის 
ოპტიმალურ და მაქსიმალურ გამოყენებაზე დიდადაა დამოკიდებული აღნიშნული ობიექტების 
ორგანიზაციული შედეგები. ადამიანური რესურსების მოწვევას, შერჩევასა და ზრდა-განვითარებას 
მსოფლიოში ფორმირებადი მაღალტექნოლოგიური ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სისტემაში 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს, რამდენადაც იგი გულისხმობს სწორედ ადამიანური 
შესაძლებლობების მწარმოებლურად გამოყენებას ორგანიზაციის სხვადასხვა მიზნების 
განხორციელებისათვის. თემაში ყურადღება გამახვილებულია ზემოთაღნიშნულ ორგანიზაციებში 
პერსონალის მოწვევისა და შერჩევის პროცესების ყოვლისმომცველ მიზანზე, უმცირესი დანახარჯებით 
შეიძინოს დაქირავებულთა ის რაოდენობა და ხარისხი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკვლევი 
კომპანიების მოთხოვნილებას ადამიანური რესურსებით. მომუშავეთა დაქირავება, ადამიანური 
რესურსის სწავლების მეთოდები და მათი ეფექტიანობის შეფასება თანამედროვე პრიორიტეტია. 

კვლევის მიზნად დავისახეთ ადამიანური რესურსის მოზიდვის პრინციპებისა და როლის 
შესწავლა. ყურადღება გავამახვილეთ პერსონალის მოზიდვის წყაროებზე, რეკრუტირების 
საზღვარგარეთულ გამოცდილებაზე. დაწვრილებით გავაანალიზეთ პერსონალის შერჩევის პროცედურა, 

მომუშავეთა დაქირავება და შევაფასეთ შერჩევისა და დაქირავების ეფექტიანობა. შევეცადეთ 
თანმიმდევრობით გაგვეანალიზებინა ადამიანური რესურსის სწავლების და კარიერის მართვის 
ორგანიზაცია და ეფექტიანობის შეფასება. 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ბევრი საკითხი მსოფლიო მეცნიერების მიერ კვლევის 
სტადიაშია, თუმცა ისეთი ახალი მექანიზმის ცოდნა, როგორიცაა პერსონალის შერჩევა და დაოსტატება 
საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციების (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ და სს ,,თელასი“) 
მაგალითზე და მათი შესწავლის შედეგების პრაქტიკული გამოყენება, მეტად აქტუალური პრიორიტეტია 
იმის გასარკვევად, თუ როგორ შევძლოთ სამსახურში ვიყოლიოთ ადამიანები, რომლებიც 
დააკმაყოფილებენ არსებულ და მომავალ მოთხოვნებს. 

ამდენად, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის იმ ახალი მექანიზმების ცოდნა, რომლებიც 
დაკავშირებულია ადამიანური რესურსების ადგილისა და როლის განსაზღვრასთან მენეჯმენტის 
თანამედროვე სისტემაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. ადამიანური რესურსების შერჩევის, 
მოწვევის, ზრდის, განვითარებისა და კარიერის მართვის პროცესში სიახლეთა დანერგვა და ადამიანური 
რესურსების ადაპტაციის პროცესის მართვა საკვლევ ობიექტებზე უცხოური გამოცდილებისა და 
ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით.  

 ნებისმიერ ორგანიზაციას მუდმივად აქვს მოთხოვნილება პერსონალზე. პერსონალის მოზიდვას კი 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობისთვის, რამდენადაც ორგანიზაციის 
საქმიანობის ეფექტიანობა, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია მისი პერსონალის მუშაობის 
ეფექტიანობით. ამიტომ, ნებისმიერი ორგანიზაციის მომავალი საქმიანობა პერსონალის მართვის 
სფეროში დიდადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორი კადრები იქნა შერჩეული და როგორ ჩატარდება 
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შერჩევის პროცესი. აქედან გამომდინარე, საჭიროა მთელი სერიოზულობით მოვეკიდოთ პერსონალის 
მართვის ამ ეტაპს, რათა ადგილი არ ჰქონდეს დამატებით გართულებებს ფირმის საქმიანობაში.  

 წარსულში ხელმძღვანელები ხშირად არჩევდნენ ახალ თანამშრომლებს კადრების სამსახურების 
გარეშე. ამ დროს ისინი ეყრდნობოდნენ საკუთარ ინტუიციას და გამოცდილებას, აგრეთვე რეკომენდაციას 
წინა სამსახურიდან, ხშირი შეცდომები კი იწვევდა თანამშრომელთა ხშირ გათავისუფლებას და ახლის 
დანიშვნას. ასეთი მიდგომა არაეკონომიური და არაეფექტიანი იყო. 

 ადამიანური რესურსების დაგეგმვის პროცესში შემუშავებული კორექტირებული ადამიანური 
რესურსების გეგმა წარმოადგენს ამოსავალ პუნქტს ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატების შერჩევის 
პროცედურებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე კანდიდატების შერჩევისა და მათი შემდგომი შეფასების 
პროცესში.  

 პერსონალის მოზიდვის პროცესი – რეკრუტირება – წარმოადგენს მარკეტინგული საქმიანობის 
სპეციფიკურ სახეს. ვაკანტურ თანამდებობაზე რეკრუტმენტის პროცესში შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე 
ასპექტი: 1. ბაზრის გამოკვლევა; 2. საქონლის შემუშავება; 3. ფასწარმოქმნა; 4. საქონლის წინწაწევა. იგი 
ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატების რეკრუტირების ე.ი პერსონალის მოზიდვის არსს წარმოადგენს. 

 პერსონალის მოზიდვის პროცესი (რეკრუტინგი) მოიცავს: 
1. ორგანიზაციის ძირითადი მიზნების გათვალისწინებით პერსონალზე მოთხოვნის განსაზღვრას; 
2.  ზუსტი ინფორმაციის მიღებას იმ მოთხოვნების შესახებ, რომლებსაც ვაკანტური თანამდებობა 

უყენებს მომუშავეს; 
3. სამუშაოს წარმატებით შესრულებისთვის აუცილებელი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 

დადგენას; 
4.  სამუშაოს ეფექტიანი შესრულებისთვის აუცილებელი პიროვნული და საქმიანი თვისებების 

განსაზღვრას; 
5.  პერსონალის შევსების შესაძლო წყაროების მოძებნასა და შესაფერისი კანდიდატების 

მოზიდვის ადეკვატური მეთოდების შერჩევას; 
6. პერსონალის შერჩევის შესაფერისი მეთოდების განსაზღვრას, რომლებიც საშუალებას მოგვცემს 

ოპტიმალურად შევაფასოთ მოცემულ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატის შესაბამისობა; 
7. ორგანიზაციაში ახალი მომუშავეების ადაპტაციისთვის საუკეთესო პირობების შექმნას. 
 კანდიდატების მიმართ წაყენებული მოთხოვნების ფორმულირებაში სხვადასხვა მიდგომა 

არსებობს. პრაქტიკაში, როგორც წესი, შემდეგი ინსტრუმენტები გამოიყენება: 1. თანამდებობრივი 
ინსტრუქციები – წარმოადგენს კანდიდატების მიმართ წაყენებული მოთხოვნების ერთ-ერთ ფორმალურ 
სახეს და წარმოდგენილია დოკუმენტის სახით, რომელიც აღწერს კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე 
დასაქმებული მომუშავის ძირითად ფუნქციას; 2. საკვალიფიკაციო რუკები – შეიცავს საკვალიფიკაციო 
მახასიათებლების ნაკრებს (განათლება, კომპიუტერი), რომელიც უნდა გააჩნდეს მოცემულ 
თანამდებობაზე მყოფ მომუშავეს; 3. კომპეტენციის მოდელი – პერსონალის შეფასებაში არსებული 
თანამედროვე მიდგომები, რომლებიც კომპეტენციის ცნებას ემყარება, ყველაზე მეტადაა გავრცელებული; 
4. სამუშაო ადგილის მოდელი. 

 ადამიანური რესურსებით მომარაგების ერთერთი სახეა დაქირავება, როდესაც ორგანიზაცია იძენს 
და ინარჩუნებს მათთვის საუკეთესო საჭირო ადამიანებს და ნაყოფიერად იყენებს მათ. ადამიანური 
რესურსების მართვის დაქირავებულით უზრუნველყოფის პოლიტიკის მიზანი შემდეგნაირად 
გამოიხატება: ესაა შესაფერისი ძირითადი მასალის მოპოვება სამუშაო ძალის სახით, რომელსაც გაჩნია 
სათანადო თვისებები, უნარი და ჩვევები, ცოდნა და მომავალი ტრენინგის პოზიცია. იმ მომუშავეების 
შერჩევა და დაქირავება, რომლებიც ყველაზე კარგად აკმაყოფილებენ ორგანიზაციის მოთხოვნილებებს, 
უნდა წარმოადგენდეს ძირითად საქმიანობას, რომელზეც შესაძლოა აიგოს ადამიანური რესურსების 
მართვის პოლიტიკის უმრავლესობა, გამიზნულ განვითარებაზე და მოტივაციაზე.“ დაქირავებულებით 
უზრუნველყოფის სტრატეგიის საფუძველს განაპირობებს გრძელვადიანი ბიზნეს-გეგმები, 
მოკლევადიანი ბიუჯეტი და პროგრამები. რაც გვიჩვენებს მომავალი საქმიანობის დონეს, 
კვალიფიკაციისა და კომპეტენტურობის ახალ მოთხოვნებს და აგრეთვე იმ პირობებს, თუ „როგორ 
ამოიგოს ხარჯები ბიზნესიდან“ სამუშაო ძალის შემცირებით, სახელშეკრულებო მუშაობით, გარედან 
მიწვეული მუშებისა და არასრული სამუშაო დროით მომუშავეთა დახმარებით. დაქირავების 
სიძლიერისა და სისუსტის გაანალიზება მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ორგანიზაციის 
სახელმწიფო თუ ადგილობრივი რეპუტაცია, ანაზღაურება, დაქირავებულების დახმარება და სამუშაო 
პირობები, საინტერესო სამუშაო, დასაქმების გარანტია, განათლებისა და მომზადების შესაძლებლობები, 
კარიერის პერსპექტივა და ოფისის და წარმოების ადგილმდებარეობა. ფირმები ხშირად მიმართავენ 
დაქირავების კონსულტანტების გამოყენებას, საქართველოში ამ ფუნქციას დასაქმების სამსახურები 
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ასრულებს. თითოეულ სამსახურს შერჩევის თავისებური მეთოდი აქვს: ტესტირება, ტრენინგი, 
გასაუბრება.  

  თანამედროვე პირობებში პერსონალის მართვის პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
მიმართულებაა კადრების შეკრება და შერჩევა. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისა და სს ,,თელასის“ 

მომავალი საქმიანობა პერსონალის მართვის სფეროში დიდადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორი 
კადრები იქნა შერჩეული და როგორ ჩატარდება შერჩევის პროცესი. საჭიროა მთელი სერიოზულობით 
მოვეკიდოთ პერსონალის მართვის ამ ეტაპს, რათა ადგილი არ ჰქონდეს დამატებით გართულებებს 
კომპანიის საქმიანობაში. 

 ინტერნეტში განთავსებული განცხადებები ეფექტიანი რომ იყოს, აუცილებელია შემდეგი 
პირობების დაცვა:  

- სარეკლამო განცხადებაში მოკლედ უნდა იყოს ფორმულირებული კანდიდატისადმი 
წაყენებული მოთხოვნები; 

- განცხადებები უნდა გამოქვეყნდეს შესაბამის გამოცემებში; 
- საჭიროა გაანალიზდეს სხვადასხვა გამოცემაში განთავსებულ განცხადებაზე მიღებული 

გამოხმაურებები, რათა შერჩეულ იქნეს მათ შორის ყველაზე ეფექტიანი. 
 პერსონალის მოზიდვის შიდა წყაროები შეიძლება იყოს: 
- თანამშრომელთა ერთი ქვეგანაყოფიდან მეორეში გადაყვანა შესაბამისი გადამზადების ან მის 

გარეშე; 
- თანამშრომელთა გადაყვანა ან დაწინაურება უფრო მაღალ იერარქიულ საფეხურზე; 
- არსებულ სამუშაო ადგილზე ახალი ფუნქციონალური როლის ფორმირება შესაბამისი 

დამატებითი სწავლების საშუალებით; 
- კადრების მოზიდვის ორივე წყაროს გააჩნია, როგორც გარკვეული უპირატესობები, ასევე 

ნაკლოვანებები. 
 საჭირო ადამიანების რაოდენობა და კატეგორიები განსაზღვრული უნდა იყოს პროგრამაში, 

რომელიც გამომდინარეობს ადამიანური რესურსების გეგმიდან. გარკვეული თანამდებობების 
მოთხოვნები ჩამოყალიბებულია სამუშაოს საკვალიფიკაციო აღწერისა და ადამიანის საკვალიფიკაციოო 
მოთხოვნის სახით. 

 სტრუქტურა შესაძლებელია განისაზღვროს, როგორც სამუშაოზე დაფუძნებული 
კომპეტენტურობა, რომელიც ეხება იმ მოლოდინს, რისი გაკეთების საშუალებაც უნდა ჰქონდეს ადამიანს, 
თუ ის აპირებს იმ შედეგების მიღებას, რომლებიც სამუშაოთია განპირობებული. მასში შედის 
აუცილებელი ქცევითი კომპონენტების განსაზღვრაც, რომელიც ეხება პირად მახასიათებლებსა და ქცევას, 
რაც აუცილებელია წარმატებული საქმიანობისთვის. 

ნაშრომის მთავარი მეცნიერული სიახლეა იმ მიდგომების შემუშავება, რომელიც დაეყრდნობა 
სამეცნიერო-მეთოდურ საფუძვლებს, ხელს შეუწყობს ობიექტური გზების განსაზღვრას კარიერაში, კერძოდ: 
პერსონალის შერჩევის კვალიფიკაციისა და სწორი გადაადგილების არსებული მდგომარეობის შესწავლასა და 
ანალიზს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისა“ და სს „თელასის“ მაგალითზე. დაწვრილებით აანალიზებს 
დაქირავებულებით უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსებით მომარაგების, არსებული რეზერვების 
გამოვლენისა და კარიერის მართვის პროცესის სრულყოფის საკითხებს საკვლევ ობიექტებზე; ამჟამად 
ვაგრძელებთ არსებული ადამიანური რესურსების კომპეტენციების ანალიზს. შედგენილი გვაქვს სამოქმედო 
და ადამიანური რესურსების ზრდა-განვითარების გეგმა საერთაშორისო გამოცდილებისა და ადგილობრივი 
თავისებურებების გათვალისწინებით. 
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 THE PRIORITIES OF THE SELECTION AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN  
THE MANAGEMENT SYSTEM 

 
TSIALA LOMAIA, ELEONORA LAGVILAVA 

 
Abstract. The paper states that not material resources but human resources become an important chain of the 

high-tech economy formed all over the world in terms of market economy. Human factors are an important source of 
modern organizations’ competitive advantage and organizational results greatly depend on its optimal use.  

The system approach towards the management facilitated the transformation of traditional personnel 
management into the human resources’ management, which has become a perfect integral part of organization 
management in today's world. 

Knowledge of new mechanisms of human resources, selection and mastering of human resources considering 
“Georgian Water and Power” LLC and “Telasi” JSC case studies represent a priority in market economy conditions.  

The paper analyzes how it is possible to employ people who meet the existing and future requirements. The 
comprehensive goal of the personnel selection process is to hire the least expensive quantity of qualified personnel that 
will meet the needs of company's human resources. 

 
 

ანა  კატუკია,  

 კავკასიის საერთაშოირისო უნივერსიტეტი 
ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

თანამშრომელთა მოტივაცია ბიზნესის მართვაში 

 

კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მოტივაციური მენეჯმენტის საკითხების კვლევა 

სხვადასხვა კულტურებში. მოტივაციის როლისა და მნიშვნელობის განსაზღვრა სხვადასხვა ქვეყნის 

ბიზნეს-კომპანიების მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებით. .სტიმულირების სისტემის ანალიზი 

სხვადასხვა კულტურებში და მისი ადაპტირება თანამედროვე მოთხოვნებთან.ამ მიმართულებით 

მნიშვნელოვანი დასკვნების და რეკომენდაციების შემუშავება. კერძოდ: 
.მოტივაციის თეორიული ასპექტების ანალიზი და ევოლუციური თავისებურებები სხვადასხვა 

კულტურებში;  

� პერსონალის შრომის სტიმულირების და მოტივების დეფინიცია შედარებით მენეჯმენტში;  

� სტიმულირების სისტემის შეფასება სხვადასხვა კულტურებში და მათი ადაპტაცია თანამედროვე 

მოთხოვნებთან;  

� მარკეტინგული საქმიანობის მოტივაცია და ოპტიმიზაცია ქართულ და უცხოურ კულტურებში; 

ფირმის ადამიანური რესურსის,როგორც მოტივაციური ობიექტის გამოკვლევა ტესტირებით და 

სოციოლოგიური კვლევებით;  

� სოციალური თანასწორობის პრინციპის რეალიზება მულტიკულტურულ გარემოში;  

მოტივაციის კვლევა შედარებით მენეჯმენტში გულისხმობს, მოტივაციური ძალისხმევის შესწავლას 

სხვადასხვა კულტურებსა და სუბკულტურებში.კულტურა, როგორც გონების კოლექტიური 

დაპროგრამება, მოტივაციაში დიდ როლს ასრულებს. კულტურა, როგორც ჩვენს ქცევებზე, ასევე, ამ 

ქცევების ახსნაზე ახდენს გავლენას. კვლევის სიახლე იქნება იმ ფაქტორების გამოვლენა და შესწავლა, 
რომელიც ქართულ კულტურაში გამოიწვევს მოტივაციის მეტ ძალისხმევას. საქართველოში, როგორც 

გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყანაში, მენეჯერებს ნაკლებად აქვთ გაცნობიერებული მოტივაციის როლი 

და მნიშვნელობა ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების თვალსაზრისით. ამიტომ, ეს 

საკითხი ჯერ კიდევ ღრმა მეცნიერულ კვლევას მოითხოვს.გამოიკვეთება მთელი რიგი თეორიული და 

პრაქტიკული რეკომენდაციები,რომელიც განავითარებს პრინციპულად ახალ შეხედულებებს: 
� მოტივაციის საკუთარი კონცეფციის და თეორიის შემუშავებას,რომელიც იქნება მენეჯმენტის 

ბიჰევიორისტული კონცეფციის უშუალო გაგრძელება და განვითარება;  

� არის მცდელობა, საქართველოში შრომითი საქმიანობის მოტივაციური კომპლექსის სტრუქტურის 

შემუშავების; 
� მოტივაციისადმი ტრადიციული მიდგომების მოდიფიკაცია და ინოვაციური პროცესების 

დანერგვა ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით.  
 ვაპირებთ შემეცნების სისტემური მეთოდის გამოყენებას,რითაც მივხვდებით,თუ რა შინაგანი 

ელემენტებისაგან შედგება შრომის სტიმულირების სისტემა, რამეთუ, ერთი და იმავე თვისებების 
ელემენტებს სხვადასხვა სიტემაში შეიძლება ქონდეთ განსხვავებული როლი. 
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 ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ ანალიზის მეთოდს,რომელიც მართვის სისტემაში მოტივაციების როლის 
შესწავლით გვიჩვენებს თუ, როგორია მათი იმანენტური (შინაგანი) და ემერჯენტული (ფუნქციური) 

თვისებები. ასევე, ვნახავთ თუ როგორ არიან განლაგებულნი,როგორია მათ შორის კავშირები და რა არის 
მათი მიზანი. სხვადასხვა კულტურებში მოტივაციისადმი სისტემური მიდგომა და კვლევა დაგვეხმარება 
თითოეულის ზემოქმედება შევიმეცნოთ არა ერთი კუთხით,არამედ მთლიანობაში,ყოველმხრივ და 
სიღრმისეულად. 

პოზიტიური ანალიზის გამოყენებით შევძლებთ წარმატებულ ქვეყნებში ბიზნესში მიმდინარე 
მოვლენები დ პროცესები გამოვსახოთ იმ სახით, როგორებიც ისინი სინამდვილეში არიან და ხაზი 
გავუსვათ მოტივაციის როლს მათ წარმატებაში.  

 ნორმატიული ანალიზით კი შევძლებთ სინამდვილის შესწავლას, რის საფუძველზეც შესაძლებელი 
იქნება მოტივაციების ახალი მიდგომების აღმოჩენა და დანერგვა, რათა მისი მოქნილი გამოყენების 
შედეგმა სრულყოს და გააუმჯობესოს სამმართველო ობიექტზე მართვის სუბიექტების ზემოქმედება. 

 ანალიზი გულისხმობს მართვის მთლიანი სისტემის შესწავლას ქვესისტემებად, მათ აზრობრივ 
დაყოფასა და ავტონომიურ განხილვას სხვადასხვა კულტურებში. სინთეზის მეშვეობით შევძლებთ 
გავაერთიანოთ ცალკეული ქვესისტემები. 

 ვინაიდან მოტივაციის კვლევას ვახორციელებთ შედარებით მენეჯმენტში,მომიწევს შედარების 
მეთოდის გამოყენება,რომელიც გულისხმობს განსახილველ მოვლენებს შორის, ან მმართველებს შორის 
სხვადასხვა კულტურებში მოტივაციის საერთო და განმასხვავებელი ნიშნების და მიდგომების დადგენას 
და შერჩევით გამოყენებას. 

 სხვადასხვა საქმიანი კულტურების შედარებების ჩატარებისას შედარებითი მენეჯმენტის 
ფარგლებში ჩნდება მთელი რიგი პრობლემები,მთავარი პრობლემა კი, რაც შეიძლება წარმოიშვას არის 
კრიტერიუმების უნიფიკაცია, რომელთა საშუალებითაც მოვახდენთ ეროვნული თავისებურებების 
აღწერას.აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ იმის გამოსარიცხად, რათა ამ კვლევის შედეგები არ იყოს 
დამოკიდებული მკვლევარის ეროვნულ კუთვნილებაზე და რათა შეიქმნას ეროვნული კულტურების 
ჭეშმარიტად მეცნიერული „პერიოდული სისტემა“ ისინი უნდა დახასიათდნენ უნივერსალური 
კრიტერიუმებით, ხოლო მეორეს მხრივ, ამის გაკეთება საჭიროა არა მხოლოდ ხარისხობრივი 
შეფასებებით, არამედ რაოდენობრივი მაჩვენებლებითაც.  

 გლობალიზაციას, ერთობლივი საწარმოების რაოდენობის ზრდას და ურთიერთგავლენების 
განვითარებას მივყავართ იქამდე, რომ სხვადასხვა კულტურების წარმომადგენლების ურთიერთქმედება 
და გამოცდილების მიმოცვლა მართვის სფეროში ხდება თანამედროვე ბიზნესის განუყოფელი ნაწილი. 

მუდმივ თვითსრულყოფასთან ერთად შინაგანი წყაროების განვითარების მეშვეობით, უცხოური 
პროგრესული გამოცდილების გამოყენება თანამედროვე საწარმოს განვითარების ძირითად რესურსს 
წარმოადგენს. თუმცა, იმავდროულად სხვადასხვა ქვეყნებში მართვის მიდგომებისა და ინსტრუმენტების 
სიმდიდრისა და მრავალფეროვნებისა, წარმატებით შეიძლება გამოვიყენოთ მათი მხოლოდ ნაწილი, 

რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია მოვახდინოთ მათი ადაპტაცია უკვე არსებულ 
პირობებთან.  

 ასევე დამჭირდება ანალოგიის მეთოდის გამოყენება, რომელიც ითვალისწინებს ცნობილი 
მმართველების თვისებების სხვა მმართველებზე გადატანა-გავრცელებას და მათ შორის საერთოს,ანუ 
ანალოგიურობის დადგენას. 

 ქართული ბიზნესის საქმიანი კულტურის სტერეოტიპებისა და ტენდენციების შესწავლა არის 
ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიზანთაგანი.ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვის და მათი სწორი 
სტიმულირებისათვის აუცილებელია მუშაკთა კულტურული სპეციფიკისა და მენტალიტეტის ცოდნა. ამ 
განსხვავებების დასადგენად ჩვენ დაგვჭირდება გამოვიყენოთ ეთნოსოციალური კვლევების ახალი 
მიმართულება ეთნომეტრია,რომელიც გულისხმობს განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების მენტალური 
მახასიათებლების ანალიზს, მათ შორის მათემატიკური მეთოდების გამოყენებას. საუბარია 
მახასიათებლების ხარისხობრივი მაჩვენებლებიდან რაოდენობრივში გადაყვანაზე, მიღებული 
ინდექსების შედარებაზე და შედარებების შედეგების ინტერპრეტაციაზე, ანუ ეროვნული კულტურების 
მათემატიკურ მოდელირებაზე. ეთნომეტრიის ფარგლებში შესაძლებელია სხვადასხვა კულტურული 
ღირებულებების მიმართ სხვადასხვა ერების მიდრეკილების გაზომვის მეთოდიკის დამუშავება, რაც 
თავის მხრივ ზეგავლენას ახდენს მართვის პროცესზე. 

  კულტურული განსხვავებები და მახასიათებლები გაანალიზებული აქვს ჰოლანდიელ მეცნიერ 

გირტ ჰოფსტედეს, მან შეისწავლა 11600 ადამიანის კულტურული თავისებურებები  
თავის გამოკვლევებში მან მოახდინა ხუთი მნიშვნელოვანი ფაქტორის იდენტიფიცირება.  

იაპონიის კულტურისათვის დამახასიათებელია ორიენტაცია საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ორგანიზაციის ჯგუფურ პრინციპზე, ამიტომ ამ ქვეყანაში შრომის ანაზღაურების უმეტესი მეთოდები 
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არსებითად განსხვავდება აშშ-ში მიღებული ანაზღაურების სისტემისაგან. იაპონურ ფირმებში შრომის 
ანაზღაურება დამოკიდებულია არა პირად მიღწევებზე, არამედ იმაზე, თუ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება 
ის. ინჟინრები, რომლებმაც კორპორაცია „ტოშიბა“-ში ერთდროულად დაიწყეს მუშაობა იგივე 
ანაზღაურებას მიიღებენ თავიანთი შრომისათვის, დამოუკიდებლად ინდივიდუალური 
შესაძლებლობისა, ცოდნისა და თითოეული მათგანის ძალისხმევისა. ხელფასის ზრდა დამოკიდებულია 
მომუშავის შრომით სტაჟზე. ანაზღაურების ასეთი სქემა სტიმულს აძლევს მუშებსა და მოსამსახურეებს 
ძალისხმევის თავმოყრა მოახდინონ ჯგუფის მიზნების მიღწევაზე.  

ასეთი კულტურული განსხვავებები, თავის მხრივ ხსნიან დიდ სხვაობებს ფირმების მენეჯერთა 
შრომის ანაზღაურებაში აშშ-სა და იაპონიაში. კოლექტიური ორიენტაციის იაპონურ სისტემაში 
ანაზღაურება, რომელსაც ფირმების ხელმძღვანელები იღებენ, სიმბოლურად ასახავს მთლიანად ჯგუფის 
მწარმოებლურობას. აშშ-ში იგულისხმება, რომ ფირმის დირექტორების შრომის ანაზღაურება საწარმოში 
მისი წვლილის კრიტერიუმია. ასეთივე კანონზომიერება არსებობს კარიერული ზრდისა და სამუშაო 
ადგილის შეცვლის საკითხებში. ინდივიდუალიზმის მაღალი დონის მქონე კულტურებში მომუშავის 
კარიერული ზრდა მნიშვნელოვნად გულისხმობს დამქირავებელთა ცვლას უფრო მაღალანაზღაურებადი 
და უფრო საპასუხისმგებლო თანამდებობის ძიებაში, რომელიც ამ მენეჯერს საშუალებას მისცემს, აჩვენოს 
საკუთარი უნარი ახალ, შეცვლილ გარემოებებში. სინამდვილეში, აშშ-ში სპეციალისტის უუნარობა, 
მაღალანაზღაურებადი სამუშაო მიიღოს სხვა ფირმაში, ეჭვის ქვეშ აყენებს მის მიზანსწრაფულობას. 
გასაოცარი არ არის, რომ ადამიანთა უმეტესობას ბევრი მოთხოვნილებები და ფასეულობები გააჩნია.54  

 საქართველოში ძალიან დიდი ნაკლებობაა მოტივაციისადმი ინტერესის, რაც ეხება არა მარტო 
კომპანიებს, არამედ მოტივაციის სწავლასაც, რომელიც, ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, 
მოძველებულია. რაც შეეხება კომპანიებს, როგორც წესი მენეჯერების დამოკიდებულება ძალიან 
პრიმიტიულია თანამშრომელთა მოტივაციის მიმართ, ეს განსაკუთრებით ეხება მცირე და საშუალო 
კომპანიებს. ყველაზე თვალში საცემი სტიმული, რომელსაც კომპანიები იყენებენ, არის ბონუსური 
ხელფასი, რომლის ჭეშმარიტ ეფექტურობაზე გარდა ზემოთაღნიშნულისა ძალიან ბევრი კითხვაა და ამის 
ბრწყინვალე მაგალითია გაყიდვების აგენტობა, რომელიც ასე გავრცელებულია საქართველოში. 
პრაქტიკულად ყველა კომპანია ცდილობს მათ მოტივაციას ბონუსური ხელფასით, ხელფასით 
გამომუშავებით, პრაქტიკულად ფიქსირებული ხელფასის გარეშე, ან ძალიან დაბალი ფიქსირებული 
ხელფასით.  

ბოლოს წარმოგიდგენთ კვლევას, რომელიც ჩავატარეთ თბილისის ბიზნეს კომპანიებში (თბილისში 
მდებარე კომერციული ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, 2 სამედიცინო კლინიკა). სულ გამოკითხული 
იქნა 225 ადამიანი რამდენიმე კომპანიიდან. ჩვენ მიერ დასმული იყო 5 კითხვა. დავინტერესდით 
აგრეთვე, გამოკითხულთა სქესით და სამუშაო სტაჟით კომპანიაში, რომლის შედეგებიც მოცემულია 
ქვემოთ მოცემულ №1 დიაგრამაში.  

 

 
დიაგრამა №1 

როგორც №1 დიაგრამიდან ჩანს, გამოკითხულთა აზრი შემდეგნაირად განაწილდა: 91-ხელფასი,34-
დაწინაურების შესაძლებლობა, 29-გარანტირებული სამსახური, 28-კარგი სამუშაო პირობები, 25-
საინტერესო სამუშაო, 13-ბონუსები/პრემია, 5-ლოიალურობა თანამშრომლების მიმართ. 

სოციოლოგიური კვლევის მეორე კითხვა იყო: რამდენად მოტივირებულად მუშაობთ? გამოკითხვის 
შედეგები მოცემულია №2 დიაგრამაში: 

                                                           
54 გ.ჰოფსტედე, გ.ი.ჰოფსტედე. კულტურები და ორგანიზაციები, გვ.11-19 
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დიაგრამა №2 

 
ოთხი სავარაუდო პასუხიდან (დიაგრამა №2) 95 ადამიანმა შემოხაზა მეტწილად მოტივირებულად, 

60-მა ძალიან მოტივირებულად, 55-მა უმეტესწილად უმოტივაციოდ, 15-მა აბსოლუტურად 
უმოტივაციოდ. აქედან დასკვნა, რომ 40%-ზე მეტი მეტწილად მოტივირებულად მუშაობს, ხოლო 10%-
მდე ჯერ კიდევ აბსოლუტურად უმოტივაციოდ. საბოლოოდ ვასკვნით, რომ: 

1. მოტივაციის პოლიტიკის მიზანია სამუშაო გარემოს შექმნა და ისეთი პოლიტიკის გატარება, 
რომელიც უზრუნველყოფს შესრულების მაღალ დონეს თანამშრომლების მხრიდან;  

2.  დასაქმებული უნდა დავარწმუნოთ იმაში, რომ იგრძნოს დაფასება, ქცევითი მოვალეობის 
ჩამოყალიბება, ორგანიზაციული ელემენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოტივაციას;  

3. შედეგებიდან გამომდინარე ყველაზე მეტად მოტივირებულები არიან ისინი, ვისაც ახალი 
დაწყებული აქვთ სამსახური;  

4.  მოტივაციაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს კარიერის განვითარებას და მის ეფექტურად 
მართვას. საქართველოში შრომის მოტივირების მრავალფეროვნების მიუხედავად, ჯერჯერობით 
მომუშავეთა მოზიდვასა და მოტივირებაში გადამწყვეტ როლს შრომის ანაზღაურება თამაშობს. თუმცა, 
გზადაგზა ფეხს იკიდებს არამატერიალური მოტივატორებიც.  

5.  წარმატებული კარიერა დამოკიდებულია ადამიანთა არა მარტო სურვილებსა და მოტივებზე, 
არამედ უნარსა და ჩვევებზე. ფუძემდებლური პრინციპი უნდა გახდეს ის, რომ თანამშრომელი 
კომპანიაში არის არა, როგორც მხოლოდ დაქირავებული, არამედ, როგორც ერთიანი გუნდის წევრი.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 
1. ც.ლომაია, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, თბილისი, 2014; გვ.317 
2. გ.ჰოფსტედე, გ.ი.ჰოფსტედე. ილიას სახ.უნივერსიტეტი, ქართული თარგმანი, თბილისი, 2011, 

გვ.437. 
3. KAY, J.THE BUSINESS OF ECONOMICS, OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 1996; 
4. KOTLER, P.MARKETING MANAGEMENT ANALYSIS, PLANNING IMPLEMENTATION, AND 

CONTROL, PRENTICE HALL INTERNATIONAL, HEMEL HEMPSTEAD, 1997; 
5. John P.Kotter „The General Managers“ NEW YORK, 2004.  
6. www.TBC.ge, www.VTB.ge, www. www.aldagibci.ge, www.gudushauri.ge 

 

Employeens motivation in business management 
Ana Katukia 

 
Abstract. My labour is about motivation, as the most basic function of management, because by development 

of competition the role and significance of motivation is getting on a higher step. 
Labor begins with preindustrial theories about motivation and I have shown genesis, how it arose as a 

phenoenon, and developed as scientific issue, I mentione reasons, why scientific study developed. I also analyze and 
critic some theories and describe modern stydies and researches. At the end of labour I talk about situation in Georgia 
and present my own research. 
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რატი აბულაძე, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  
ასოცირებული პროფესორი, 

ევგენი ბარათაშვილი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 
ნანა ნადარეიშვილი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  
ასოცირებული პროფესორი 

 

უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალი საქართველოში 

I. შესავალი 

დღეს, საზოგადოების ძირითად ინტერესს წარმოადგენს ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესება 
და ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობი რესურსების წარმოჩენა. აღნიშნულ ფონზე შეიძლება აღვნიშნოთ 
უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალი. 

რეალობა ცხადყოფს, რომ უმაღლესი განათლება საქართველოს ეკონომიკის გამოცოცხლების ერთ-
ერთი რესურსია, რომლის ეკონომიკური პოტენციალიც აუთვისებელია. 

შეზღუდული რესურსების პირობებში, ხელისუფლების მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს 
ისეთი ფუნდამენტური მიზნების მიღწევა, როგორიცაა: სიღარიბის შემცირება, ეკონომიკური ზრდის 
დაჩქარება, უთანასწორობის შემცირება, მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი, საზოგადოების სოციალური 
კეთილდღეობის ამაღლება, სოციალური უსაფრთხოების მიღწევა და სხვა[i]. აღნიშნული გამოწვევების 
გადაჭრაში მნიშვნელოვან როლს სწორედ უმაღლესი განათლება და მეცნიერება ასრულებს.  

უმაღლესი განათლება დიდ გავლენას ახდენს ეკონომიკის ზრდაზე, ხალხის ცხოვრების ხარისხსა 
და განვითარებაზე. იგი გვევლინება ინოვაციის, პროგრესისა და სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის 
მამოძრავებელ ძალად. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს მოსახლეობის მიერ მნიშვნელოვანი ინვესტირება 
სწორედ განათლებაში ხორციელდება. ამის პარალელურად, სახელმწიფოს მიერ უმაღლეს განათლებაში 
ჩადებული კაპიტალიც მიზანს ყოველთვის აღწევს, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკური 
პოლიტიკისათვის.  
 

II. უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალი მსოფლიოში 

ჩვენ ვცხოვრობთ გლობალიზებულ გარემოში, ურთიერთდაკავშირებული ბაზრების პირობებში. 
გლობალური და ლოკალური გამოწვევების ეფექტურ პასუხს წარმოადგენს ინოვაცია, უმაღლესი 
განათლების პოლიტიკა, უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები[ii].  

კვლევები ადასტურებს, რომ უმაღლესი განათლება, მეცნიერება და ადამიანური კაპიტალი 
ეკონომიკის ზრდის „პლატფორმას“ წარმოადგენს. ეს პლატფორმა სახელმწიფო მიერ განათლებასა და 
სწავლებაში ინვესტირებით იქმნება. განვითარებად ქვეყნებში, პიროვნების განათლების ყოველი 1 წელი 
მის შემოსავალს 10 %-ით ზრდის[iii].  

მრავალ ქვეყანაში, უმაღლეს განათლებას მნიშვნელოვანი წვლილი შეჰქონდა ნაციონალურ 
ეკონომიკის რეგენერაციასა და ზრდაში. ყველაზე ხშირად, განათლების როლისა და მიზნების 
გლობალური შეფასებები ასახავს „ეკონომიკის საჭიროებების დაკმაყოფილებას“, იმისათვის, რომ 
უზრუნველყოს ქვეყნის პროგრესი და მომავალი კონკურენტუნარიანობა[iv; v].  

ნიშანდობლივია აღვნიშნოთ ეკონომიკის მრავალფეროვანი შემოსავლები, რომელიც უმაღლესი 
განათლების სასწავლო დაწესებულებების საქმიანობის ხარჯზე ფორმირდება. კერძოდ: 
უნივერსიტეტების შემოსავლები ფორმირდება ადგილობრივი და უცხოელი სტუდენტების მიერ სწავლის 
გადასახადით, სუბსიდიებით, გრანტებით, კონსულტაციებით, ტრენინგებით, ინვესტიციებითა და 
როალტის შემოსავლებით. უცხოელი სტუდენტების ხარჯზე ფორმირებული ეკონომიკის 
შემოსავლებიდან შეიძლება გამოვყოთ: სწავლის საფასური, წიგნების შესყიდვაზე გაწეული დანახარჯი, 
ყოველდღიური ცხოვრებისა და სხვა დისკრეციული ხარჯი. ასევე, შემოსავლები ფორმირდება 
კონფერენციების, საზაფხულო სკოლების, კვლევების, გამომცემლობის, საფოსტო და საკურიერო 
მომსახურების, საავიაციო ტრანსპორტის, სადაზღვევო მომსახურების, სამართლებრივი და სხვა 
მომსახურების საფუძველზე.  

თავის მხრივ, უცხოელი სტუდენტები, მოქალაქეებისა და ბიზნეს ორგანიზაციებისათვის 
(განსაკუთრებით მცირე ბიზნესისათვის) საარსებო წყაროს წარმოადგენს.  
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გასათვალისწინებელია, რომ უცხოელი სტუდენტები ამდიდრებს საუნივერსიტეტო ცხოვრებას, 
კულტურას, ენას[vi].  

მსოფლიოში, 2008 წლის ფინანსური კრიზის პერიოდის შემდგომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა 
უცხოელი სტუდენტების მობილობა, დასაქმების ბაზრის მოთხოვნები და განათლების ხარისხი [vii], 
საგანმანათლებლო პროდუქტებსა და მომსახურებაზე გაწეული დანახარჯი (შეადგინა 4,4 ტრლნ 
დოლარი, 2012) [viii]. არსებითად გაიზარდა უმაღლესი განათლების მომსახურების ექსპორტი, ქვეყნები 
ორიენტირებული გახდა უცხოელი სტუდენტების მოზიდვაზე. 

OECD კვლევის თანახმად, უცხოელი სტუდენტების რაოდენობის 83% რეგისტრირებულია G20 
ქვეყნებში[ix]. საერთაშორისო უმაღლესი განათლების ბაზარზე, ყველაზე მსხვილ მოთამაშეებს 
წარმოადგენს: აშშ, დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია, კანადა, გერმანია, საფრანგეთი და ასხვა.  

 უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალის ასახვისათვის შეიძლება განხილული იქნას 
შემდეგი ქვეყნები:  

� ამერიკის შეერთებული შტატები. აშშ-ში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობამ 886,052 კაცი 
შეადგინა, შესაბამისად აშშ-ის ეკონომიკაში უცხოელი სტუდენტების მიერ იქმნება 26,8 მლრდ 
დოლარი და 340 ათასი სამუშაო ადგილი (2014) [x]; 

� კანადა. კანადის ეკონომიკაში, უცხოელი სტუდენტების მიერ იქნება 8 მლრდ დოლარის 
შემოსავალი და 81 ათასი სამუშაო ადგილი [6]; 

� დიდი ბრიტანეთი. ბრიტანეთის უმაღლესი განათლების სექტორი ეკონომიკაში 73,1 მლრდ ფუნტ 
სტერლინგის პროდუქციას და 757,268 (სრული განაკვეთის) სამუშაო ადგილს გენერირებს. მშპ-ში, 

მხოლოდ უნივერსიტეტები 39,9 მლრდ ფუნტ სტერლინგს გენერირებს. ბრიტანეთის 
უნივერსიტეტებში, უცხოელი სტუდენტების რაოდენობამ 435,235 კაცი შეადგინა, ხოლო 
უმაღლესი განათლების წვლილი საქმიან ტურიზმის მიმართულებით 136 მლნ ფუნტ 
სტერლინგზე მეტია[xi]. 

 
III. უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალი საქართველოში 

საქართველოში, უმაღლესი განათლების სექტორი საყურადღებო ინდუსტრიაა, რომელსაც საკმაოდ 
დიდი ეკონომიკური პოტენციალი გააჩნია. 

საგანმანათლებლო მომსახურებს ხარისხი თავსებადია ევროპულ სისტემასთან, ხოლო სამუშაო 
ძალის კვალიფიკაცია ინტეგრირებულია შრომის ერთიან ბაზარზე. 

ქართული უმაღლესი განათლების სექტორის მდგრადობა და მიმზიდველობა, პროფესორ-
მასწავლებლების პროფესიონალიზმი და უნივერსიტეტების მაღალი აკადემიური დონე ხელს უწყობს 
ეკონომიკური აქტივობის ძალისხმევის გააქტიურებას, სტიმულირებს ახალგაზრდებში გრძელვადიან 
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მეცნიერებისადმი ინტერესს[xii]. 

საქართველოს უმაღლეს საგანმათლებლო დაწესებულებების პროფილი შეიძლება დავახასიათოთ 
მნიშვნელოვანი პოტენციალით, გლობალური კონკურენტუნარიანობით, მზაობით, მართველობითი 
ავტონომიით, მოქნილი ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზით, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან 
არასაკმარისი დაფინანსებით. 

ბოლო ათლეულში, გაიზარდა უცხოელი სტუდენტების რიცხოვნობა საქართველოს უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, შესაბამისად გაიზარდა უნივერსიტეტების გავლენა ქვეყნის 
ეკონომიკაზე. ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება გახდა ქართული ეკონომიკის ზრდის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი რესურსი, ბიუჯეტის შევსების წყარო და დასაქმების ზრდის საშუალება.  

დღეს, საქართველოს 73 კერძო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აღრიცხულია 64 
ქვეყნის 4780 უცხოელი სტუდენტი. (სხვა მონაცემებით, საქართველოს უნივერისტეტებში 2011-2012 
წლიდან 2014-2015 სასწავლო წლის ჩათვლით 5622 უცხოელი სტუდენტია ჩარიცხული). მათ შორის 
ლიდერობს; აზერბაიჯანი (1372 სტუდენტი), ერაყი (657), თურქეთი (492), ინდოეთი (1104), ირანი (39), 
ნიგერი (335- კერძო დაწესებულებები). ნიგერია (143 -სახელმწიფო დაწესებულებები), რუსეთის 
ფედერაცია (157), შრი-ლანკა (219) . 

საქასტატის მონაცემებით, საქართველოს ეკონომიკაში (29,2 მლრდ ლარი) განათლების წილი 1,3 
მლრდ ლარამდეა [xiii]. რაც შეეხება საერთაშორისო განათლებას, უცხოელი სტუდენტების განათლებასთან 
დაკავშირებული მომსახურებასა და დისკრეციულ ხარჯს, საქართველოს ეროვნული ბანკის 
სტატისტიკური ინფორმაციით, 59,7 მლნ ლარს შეადგენს (კრედიტი 7,6 მლნ, ხოლო დებეტი 67,3 მლნ 
ლარი, როგორც ტურიზმში-განათლების ხარჯები)[xiv].  

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში საერთაშორისო უმაღლესი განათლების 

ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ მწირი სტატისტიკური ინფორმაციაა (მომსახურების სახეების 
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მიხედვით). ამიტომ, ამ ეტაპზე საქართველოს უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალის 

სრული სურათის ასახვისას „ფრაგმენტული მონაცემით“ შემოვიფარგლებით. 

 
IV. შეჯამება 

უმაღლესი განათლების ეკონომიკური დასაბუთება ზრდის მის დომინანტობას. ასევე, 
ინტელექტუალურ, კულტურულ და სოციალურ ფასეულობას. აღსანიშნავია მისი გლობალური 
ეკონომიკის დინამიკა, როგორც ცვლილებების მამოძრავებელი ძალა და კრიზისების პასუხი[xv]. 

ეკონომიკური ზრდისათვის უმაღლეს განათლებაში ინვესტირება, შეიძლება განხილული იქნას, 
როგორც ადამიანური კაპიტალის განვითარების სტრატეგიული ნაბიჯი, რომელმაც მოიპოვა 
ეკონომისტებისა და „პოლიტიკოსების“ ინტერესი. აღნიშნულ სტრატეგიულ მიდგომას, დიდი წვლილი 
შეაქვს ადამიანური კაპიტალის შექმნაში, ეკონომიკის მდგრად განვითარებასა და შემოსავლების ზრდაში. 
ჩადებული ინვესტიცია ბრუნდება კვალიფიციური სამუშაო ძალის სახით, რომელსაც მივყავართ 
განვითარებისა და კეთილდღეობის ზრდის მიმართულებით[xvi]. 

ქვეყანაში უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალის სრულად ათვისებისათვის, საჭიროა 
ყურადღება გამახვილდეს სამეცნიერო ეკოსისტემის მთავარ გამოწვევაზე: პროფესორ-მასწავლებლების 
არაჯეროვანი შრომის ანაზღაურებასა და მცირე დაფინანსებაზე.  

უდაოა, რომ მეცნიერებაში შეზღუდული ფინანსური რესურსების პირობებში არ იქმნება 
კონკურენტუნარიანი ინოვაციური პროდუქტები, ქვეყანა ვერ იყენებს თავის სამეცნიერო პოტენციალს, არ 
ფლობს სათანადო ადგილს გლობალურ რეიტინგებში, სამეცნიერო სამყაროში მცირეა სამეცნიერო 
კვლევების წარმოებისა და შრომების შექმნის წილი. 

ლოკალური გამოწვევების ფონზე, მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი ორგანოების 
გადაწყვეტილებები, სტრატეგიული მიდგომებისა და შეზღუდული რესურსების გამოყენების 
ალტერნატივებს შორის არჩევანი, რაც საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს ეკონომიკური და საზოგადოებრივი 
სარგებლის მიღებას. 

ამიტომ, უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალის ათვისებისათვის საჭიროა აღვნიშნოთ 
შემდეგი: 

� განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით, სათვისტომოებისა და ემიგრანტების საინიციატივო ჯგეფების მხარდაჭერით, 
საელჩოების აქტივობითა და ძალისხმევით მეტი ფოკუსირება მოხდეს უცხოელი სტუდენტების 
მოზიდვაზე; 

� უნდა გააქტიურდეს საერთაშორისო უმაღლესი საგანმანათლებლო გარემოსადმი მთავრობის 
მიდგომები და ინიციატივები, უნდა გახდეს შედეგის მომტანი, რაც გაზრდის, როგორც 
სახელმწიფოს რეპუტაციას, ისე ეკონომიკურ შემოსავლებს; 

� ქვეყნისათვის განათლების პრიორიტეტულობა უნდა გამოისახოს აკადემიური სექტორის 
ფინანსური უზრუნველყოფით, მეცნიერების დაფინანსების ზრდით, სახელმწიფო 
სტრუქტურებში მეცნიერების როლის გააქტიურებით;  

� სამთავრობო წყაროებიდან უნდა მოხდეს პროფესორ-მასწავლებლების სოციალ-ეკონომიკური 
კეთილდღეობის ზრდა, რაც საკვანძო როლს შეასრულებს მათი მოტივაციისა და აქტივობის 
ზრდაში, უმაღლესი განათლების ხარისხისა და აკადემიური სისტემის განვითარებაში. 
ამისათვის, კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლების შრომის 
ანაზღაურების ზრდის მიზნით, ბიუჯეტიდან დამატებით უნდა გამოიყოს 50 მლნ ლარი. 
აღნიშნული თანხით თითოეული პროფესორ-მასწავლებლის არსებული ხელფასი, საშუალოდ 500 
ლარის ოდენობით გაიზრდება (ეს არის ის მინიმალური ძალისხმევა, რომლის პოტენციალი და 
განხორციელების შესაძლებლობა ბიუჯეტს გააჩნია); 

� სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტული უნდა გახდეს ახალგაზრდა მეცნიერების კეთილდღეობის 
უზრუნველმყოფი ღონისძიებები (მაგალითად, გამოყოფილი იქნას გრძელვადიანი და 
დაბალპროცენტიანი საკრედიტო ხაზი; ფინანსურად წახალისდეს ახალგაზრდების 
შემოქმედებითობა, ახალი პროგრამების შემუშავება, ავტორობა, ინოვაცია); 

� უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით, 
საჭიროებს გლობალური და ციფრული მარკეტინგული ინსტრუმენტების აქტიურად გამოყენებას, 
რომელიც გლობალური ბაზრის რეალობისა და ფასეულობების შესაბამისი იქნება[xvii]; 

� ამრიგად, ქართული უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალის ათვისებისათვის, 

საჭიროა აღმასრულებელმა ორგანოებმა, სახელმწიფო პროგრამების შემუშავებით, ხელი შეუწყოს: 

უმაღლესი განათლების ექსპორტს, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას, უცხოელი 

სტუდენტების მოზიდვას, საქმიან ტურიზმში განათლების პოტენციალის წარმოჩენას.  
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� დასასრულს, საკითხის შეჯამების საფუძველზე უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო უმაღლესი 
განათლების ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენის პროცესი უზრუნველყოფს, როგორც 
ეკონომიკის, დასაქმების, აკადემიური სექტორისა და სახელმწიფო იმიჯის ზრდას, ისე ძლიერი 
სახელმწიფოს სისტემის ჩამოყალიებებასა და ეკონომიკის მდგრად განვითარებას. 
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ECONOMIC POTENTIAL OF HIGHER EDUCATION IN GEORGIA 
RATI ABULADZE, EVGENI BARATASHVILI, NANA NADAREISHVILI 

 

Abstract. In the Article there is noticed the potential of higher education as a resource of restoration and 
regeneration of economics. There is revealed the role of higher educational institutions, in the conditions of global 
and local challenges. 

In the work there is shown the incomes of economics, which are registered at the expense of activity of 
institutions of higher education. 

There is reviewed a sector of higher education in Georgia, which is having an enough great economic 
potential. There is underlined the compatibility of the quality of educational quality with European system, there 
is shown the professionalism of the Georgian teachers and professors and a high academic level of the universities, 
which is supporting the growing of economic activity.  

There is reviewed the profile of the Georgian higher educational institutions. There is shown the potential 
of the Georgian Universities, global competitiveness automation, insufficient funding by the state. 

In the form of conclusion there are formatted the system of necessary recommendations and system.  
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ნათია მიქელთაძე, 

ფილოლოგიის დოქტორი, ბათუმის ნავიგაციის  
სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი,  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
 

ცოდნის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტისათვის 

საყოველთაოდ აღიარებული განმარტების შესაბამისად, ცოდნა არის ადამიანის შემეცნებითი 
საქმიანობის არსებობის ფორმა და შედეგების სისტემატიზაცია. ტრადიციისამებრ, გამოიყოფა 
სამეცნიერო, არასამეცნიერო, ყოფით-პრაქტიკული, ინტუიციური, რელიგიური და ა.შ. ცოდნა. 
სამეცნიერო ცოდნა შეიძლება იყოს ემპირიული და თეორიული. შესაბამისად, არ არსებობს ადამიანი, 
რომელიც არ ფლობს რაიმე სახის ცოდნას, არ წარმოადგენს შემეცნებითი საქმანობის სუბიექტს და არ 
ახდენს ამ საქმიანობის შედეგების სისტემატიზაციას, თუნდაც, ინსტინქტებისა და მათგან უმთავრესის - 
თვითგადარჩენის ინსტინქტის დონეზე. 

ცოდნის, როგორც Homo sapiens-ის არსებობის განუყოფელი პროდუქტის უმნიშვნელოვანესი 
კომპონენტი განათლებაა, განათლება, როგორც ადამიანის ხელშეუხებელი უფლება, შეუზღუდავად 
ისარგებლოს მსოფლიო კულტურისა და მეცნიერების მიღწევებით. თუკი განათლების ამგვარ, 
ვოლტერისა და კანტის ფილოსოფიაზე დაფუძნებულ განმარტებას ჭეშმარიტებად მივიჩნევთ, მაშინ 
გავაცნობიერებთ იმასაც, თუ რატომ უწოდებდა კანტი ,,განმანათლებლობას“ კაცობრიობის გავითარების 
აუცილებელ ისტორიულ ეპოქას, რომლის არსიც მდგომარეობს ადამიანური გონის ფართოდ 
გამოყენებაში სოცილაური პროგრესის რეალიზაციის მიზნით. 

ფაქტობრივად, თანამედროვე საზოგადოებაც ,,განმანათლებლობის“ მორიგ ეტაპს ახორცილებეს, 
იცავს რა ადამიანის უფლებას, შეუზღუდავად, უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით ისარგებლოს 
კაცობრიობის კულტურული და სამეცნიერო მიღწევებით და ყველაფერს აკეთებს სოციალური, კერძოდ 
კი სამეცნიერო-ინტელექტუალური პროგრესის რეალიზაციისათვის.  

თანამედროვე სამყაროში უდიდესი მნიშვნელობა შეიძინა ცოდნის მენეჯმენტმა, როგორც იმ 
პროცესებისა და პროცედურების ერთობლიობამ, რომელთაც აერთიანებს ცნება ,,ცოდნა“ და რომლებიც 
მიმართულია ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისკენ.  

ცოდნის მენეჯმენტთან დაკავშირებული საქმიანობა იძლევა საშუალებას შევიძინოთ, შევინახოთ, 
გავავრცელოთ, შევქმნათ, ადაპტირება და კომერციალიზაცია გავუწიოთ ცოდნას, უნარებს, 
გამოცდილებასა და კომუნიკაციებს. 

ტრადიციულად, ცოდნა დაკავშირებულია უპირველეს ყოვლისა, ადამიანთან, მაგრამ 
ორგანიზაციასთან მიმართებაში, კონცეპტუალური ცნება ,,ცოდნა’’ შეიძლება განისაზღვროს, როგორც 
ელემენტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სახის რესურესების გამოყენებასა და გადაცემას (ე.წ. 
ტრანსფერმინგის პროცესს), იქნება ეს ფინანსური, მატერიალური, ურთიერთობით-კომუნიკაციური, 
საორგანიზაციო თუ ადამიანური რესურსი. ურთიერთობათა, ადამიანური და საორგანიზაციო 
რესურსები, ჩვეულებისამებრ, ინტელექტუალურ კაპიტალად ითვლება, ხოლო ინტელექტუალური 
კაპიტალის მართვის მიზანი მისი ინტელექტუალურ აქტივებად გარდაქმნაა.  

ცოდნის მენეჯმენტთან დაკავშირებული საქმიანობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 
უნივერსიტეტებში, ვინაიდან უნივერსიტეტი, თავისი არსებობით განსაზღვრავს ცოდნის აკუმულირების, 
გავრცელებისა და გენერაციის, ასევე თვითრეალიზაციისა და სრულყოფისათვის მზადმყოფი პიროვნების 
გახსნისა და განვითარების პროცესებს.  

უსდ-ს, ისევე როგორც მებისმიერი სხვა ორგანიზაციის საქმიანობა, ხორციელდება გარკვეულ 
საინფორმაციო ველში, რომელიც დინამიკური და ცვალებადია. ნებისმიერი ქმედების შედეგად 
ჩნდებადიდი მოცულობის მქონე სხვადასხვა სახის ინფორმაცია; მუდმივად იქმნება იდეებისა და ახალი 
გადაწყვეტილებების გენერირების აუცილებლობა. შესაბამისად, მთელი ეს ინფორმაცია ითხოვს 
გადამუშავებას, გააზრებასა და მეტად ეფექტურ გამოყენებას. სწორედ ეს იწვევს განსაკუთრებული ტიპის 
საქმიანობის აღმოცენების აუცილებლობას, რომელიც ადმინისტრირებას უწევს, უზრუნველყოფს, 
რეალიზაციას უკეთებს პროცესებს, რომლებიც ცოდნას უკავშირდება. 

დაფიქსირების (გაზიარების, დაგროვების) თავლსაზრისით, ცოდნა, ერთმნიშვნელოვნად 
შეგვიძლია დავყოთ 2 კატეგორიად: აშკარა და ფარულ ცოდნად. 

ინტელექტუალურ აქტივს შეადგენენ ობიექტური და ფორმალიზებული, აშკარა ,,ცოდნები“, 
რომლებიც გარდაიქმნება ფიქსირებად ფორმად და ინახება გარკვეული ტიპის ინფორმაციულ 
მატარებლებზე. ფარული ცოდნა კი, უშალოდ, ადამიანური პოტენციალის კლასს განეკუთვნება, ის 
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წარმოადგენს სავარაუდოდ სასაეგბლო კომპონენტს კომპანიის განვიტარებისათვის და არის ხაზგასმით 
რთული მოპოვება-დამუშავების თვალსაზრისით. 

აშკარა და ფარული ცოდნისა და მათი ოპტიმალურად გამოყენების შესახებ მკაფიო წარმოდგენას 
იძლევა ცოდნის მენეჯმენტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი იკუჯირო ნონაკი. ნონაკის ,,ცოდნის სპირალი“ 
თვალსაჩინოს ხდის, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ აშკარა და ფარული ,,ცოდნები“ ორგანიზაციაში 
ახალი ცოდნის შექმნისას მათი გარდქმნის ოთხი პროცესის დამსახურებით. ესენისა: 

• სოციალიზაცია (ფარული ცოდნის ფარულად გარდაქმნა); 
• კომბინაცია (აშკარა ცოდნის აშკარად გარდაქნა); 
• ექსტერნალიზაცია (ფარული ცოდნის აშკარად გარდაქმნა); 
• ინტერნალიზაცია (აშკარა ცოდნის ფარულად გარდაქმნა). 

სოციალიზაციის პროცესში ხდება ფარული ცოდნის არავერბალური გადაცემა ორგანიზაციის 
ერთი წევრის მიერ მეორესთვის; მაგალითად, ერთი ადამინაის მეორეზე დაკვირვების გზით. 

ექსტერნალიზაციის ფარული ცოდნა იქცევა აშკარად ანალოგიების, მეტაფორების, შედარებების, 
სპეციფიკური ენის (პროფესიული ჟარგონი, სპეციალური ტერმინოლოგია) ფამოყენების მეშვეობით. 
კომბინირების პროცესი გულისხმობს თავის თავში აშკარა კოდიფიცირებული ცოდნის გადაცემას 
წიგნების, გაზეთების, ლექციების, კომპიუტერული ტექნოლოგიების გზით. ინტერნალიზაიისას კი, 
ხდება აშკარა ცოდნის ფარულად გარდაქმნა; მაგალითად, რაიმე ქმედების პრაქტიკული შესრულებით 
ვერბალიზაციის ეფექტის ან სხვა გაზიარებითი აქტის გარეშე. 

საგულისხმოა ისიც, რომ ,,ცოდნის სპირალის“ ავტორი განსაკუთრებულ ყურადრებას უთმობს 
სწორედ არაფორმალიზებულ ცოდნას: წინათგრძნობას, გაცნობიერებას, ემოციებს, გონივრულ ეჭვს, 
იდეალებს. ცოდნის ეს სახე აძლევს ორგანიზაციას საშუალებას გადაწყვიტოს მრავალი მნიშვნელოვანი 
საკითხი, განიხილოს კომპანია, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი და არა როგორც ინფორმაციის 
,,გადამამუშავებელი“ მანქანა. 

ამავდროულად, ცოდნის მენეჯმენტი საკუთარ თავში ატარებს პოსტინდუსტრიალიზმის 
სპეციფიკურ იდეოლოგიასაც, რომლის თანახმადაც, ცოდნა წარმოადგენს ძირითად საწარმო რესურს და 
საზოგადოებრივი ღირებულებულებების საფუძველს. ამგვარი იდეოელოგია აყალიბებს ორგანიზაციაში 
კორპორაციული კულტურის ფორმირების აუცილებლობას, რომლის თავისებურებასაც წარმოადგენს 
ნდობისა და საყოველთაო ურთიერთმხარდაჭერის ატმოსფეროს შექმნა და პრსონალის განათლებისა და 
თვითგანათლების იდეის ხელშწყობა. საზოგადოების კომპიუტერიზაციისა და ინფორმატიზაციის 
შდეგად აღმოცენებული ცოდნის მენეჯმენტი მიზნად ისახავს მიანიჭოს დამოუკიდებლად აზროვნების 
თავისუფლება და ძალა ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგად მოზვავებული ინფორმაციის პირობებში. 
შესაბამისად, იდეოლოგიურად და მორალურად, იგი, ,,განმანათლებობის“ ტოლფას მოძღვრებად 
შეიძლება იქცეს, რომელიც ადამიანს განხილავს, უკვე არსებული და აწშესაქმნელი ცოდნის მთავარ 
მწარმოებლად, დემიურგად, რომლის ხელშუხებელი უფლებაა კაცობრიობის მიერ შექმნილ ,,ცოდნათა’“ 
გამოყენება და მისი კოგნიტური რეპროდუცირების შედეგად, ახალი ,,ცოდნების“ შექმნა.  

ერთი შეხედვით, თვალშისაცემია ცოდნის მენეჯმენტისა და ხარისხის მენეჯმენტის 
მახასიათებლების მსგავსება; ასე მაგალითად, თუკი ცოდნის მენეჯმენტი ითავლისწინებს ცოდნის 
გამოყენებით მაქსიმალური პროდუქტულობის მიღწევას, თუკი ის განიხილავს ცოდნას, როგორც 
კონკრეტული უპირატესობის წყაროს, მოიაზრებს ახალ ცოდნათა შექმნას, გავრცელებასა და დანერგვას 
ახალ პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში, ცოდნის ადაპტაციას ბაზრის მოთხოვნებთან, ცოდნის ჩადებას 
თანამშრომლებში და მყიდველებში, პროდუქციაში აქტუალურ პროცესებში, სერვისში და ა.შ., ხარისხის 
მენეჯმენტი გულისხმობს, მუდმივ და ზუსტ სწრაფვას მაღალი სტანდარტებისკენ, უპირატესობისკენ 
სვლას აპრობირებული ინსტრუმენტების გამოყენებით, შედეგისა და მომხმარებლის ფოკუსირებას, 
ორგანიზაციაში მიმდონარე ყველა პროცესის მართვას, წარმოების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, 
ერთმანეთისაგან განსხვავებული რესურსების ოპტიმალური გამოყენების მართვას. 

ჩვენი აზრით, არსებითი სხვაობა ხარისხის მენეჯმენტსა და ცოდნის მენეჯმენტს შორის 
მდგომარეობს იმაში, რომ ხარისხის მენეჯმენტი განიხილავს პერსონალსა და მის ინტელექტუალურ 
კაპიტალს, მხოლოდ როგორც რესურსს და ფაქტობრივად არ ასხვავებს მას ორგანიზაციის მატერიალური 
რესურსებისგან. ის, ცოდნის მენეჯტისგან განსხვავებით, ახდენს როგორც არსებული ცოდნის, ისე მისი 
მოპოვება-ფავრცელების ფორმის სტანდარტიზაციას. ამგვარი მიდგომა ზღუდავს როგორც ზოგადად 
ნებისმიერი კომპანიის თანამშრომელთა კრეატიულობას და მათი შმოქმედებითი პოტენციალის 
სრულყოფილად გამოყენების შესაძლებლობას, ასევე, უმაღლესი სასწავო დაწესებულებების შემთხვევაში, 
აკადემიურ თავისუფლებასაც.  

წიგნში ,,ცოდნის მართვის სრულყოფა“ ჯ. ჰარინგტონი და ფ. ვოული გამოყოფენ ორგანიზაციის 
განვიტარების ოთხ დონეს: 
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• ,,მეხსიერების დონე’’ - ორგანიზაცია გულდასმით ინახავს და აანალიზებს თავის წარსულს - 
ღირებულებებს, პროცედურებს, პროცესებს, ტრადიციებს - და გამოაქვს ცოდნა 
გამოცდილებიდან; 

• ,,შესწავლის დონე“ - ორგანიზაცია უწყვეტლად ავითარებს თავისი თანამშრომლების ცოდნასა 
და უნარებს და ტავად ვიტარდება ამის ხარჯზე; 

• ,,ინტელექტის დონე“ - ორგანიზაცია ყველანაირად უწყობს ხელს თანამშრომელთა 
შემოქმედებითობას და ახერხებს ეფექტურად გამოიყენოს არსებული ცოდნა; 

• ,,სრულყოფილების დონე“ - ორგანიზაციას გააჩნია წინსაწარ განჭვრეტის ნიჭი, რომელიც 
აძლევს მას საშუალებას, გააკეთოს თავისი მომავალი ეფექტურობის პროგნოზირება, სწრაფი 
რეაგირება კონკურენტების მანევრებზე და მომხამრებელთა მოთხოვნებზე. 

ცხადია, ნებისმიერი კომპანია, მათ შორის, საგანმანათლებლო ორგანიზაციებიც, ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა 
ისწრაფოდნენ ამ დონეთა ეტაპობრივი რეალიზაციისა და სრულყოფილების მიღწევისკე.  

კაცობრიობა ყოველდღიურად მიიწევს წინ. ნებისმიერი სახის წარმოების ცენტრად იქცევა ადამიანი 
და მის ინტელეტუალურ რესურსზე დამყარებული წინსვლა. ადამიანური პოტენციალის მაქსიმალური 
გამოყენება ისე, რომ არ იქნას შეზღუდული მისი ხელშეუხებელი უფლება, სრულყოფილად ისარგებლოს 
კაცობრიობის არსებული მიღწევებით - სწორად განხორციელებული ცოდნის მენეჯმენტის მთავარ 
მიზანს შადგენს.  

 
On Certain Aspects of Knowledge Management  

Natia Mikeltadze 
 

Abstract. According to well known definition, knowledge is the form of cognitive activity and systematization 
of the results. Education is an important component of the knowledge as it is inseparable part of the existence of the 
Homo sapience; getting unreserved access to the world achievements in the sphere of culture and science is the 
inalienable right. Nowadays knowledge management acquired significant importance as it combines process and 
procedures involved in the concept “knowledge” directed towards raising competitiveness of the organization.  

Knowledge management activity acquires special importance at university as university, itself defines the process 
of developing and opening of the students ready to get and improve their knowledge.  

Humanity is permanently developing. The centre of any kind of production is a human being and his 
development that is based on the development of his intellectual resources. Maximal exploitation of human potential 
without violation of inalienable right to exploit the achievements of humanity – is the main goal of proper 
implementation of knowledge management. 
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 მანანა მარიდაშვილი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ირმა მახარაშვილი, 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 
დავით კერესელიძე,  

ეკონომიკის დოქტორი 
 

ცოდნის მენეჯმენტის თავისებურებები და პერსპექტივები 
 

ცოდნა საზოგადოების მთავარი რესურსია, ხოლო გონებრივი შრომის ადამიანები წარმოადგენენ 
დომინირებულ ჯგუფს სამუშაო ძალის ჩარჩოებში. ცოდნის მენეჯმენტის ძირითადი მახასიათებლებია: 

� საზღვრის არარსებობა, ვინაიდან ცოდნის გადაცემა კიდევ უფრო ადვილია, ვიდრე ფულის; 
�  მოძრაობა ზევით, ვინაიდან ცოდნა მისაწვდომია თითოეულისათვის; 
�  როგორც წარმატების ასევე წარუმატებლობის შესაძლებლობა. ნებისმიერს შეუძლია შეიძინოს 

„წარმოების საშუალება“, ე.ი. ცოდნა, რომელიც საჭიროა სამუშაოს შესასრულებლად, მაგრამ 
ყველას არ შეუძლია მისი დახმარებით გამარჯვება.  

ამ სამი მახასიათებლის მიხედვით ცოდნის საზოგადოებაში გავრცელებულია სერიოზული 
კონკურენცია როგორც ორგანიზაციებს შორის, ასევე ცალკეულ ადამიანებს შორის. ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები, თუმცა იგი ერთ-ერთია ახალი რეალობის მრავალი ასპექტიდან, უკვე ახდენს ძალიან 
შესამჩნევ და არსებით ზრგავლენას: ის საშუალებას აძლევს ცოდნას, რათა პრაქტიკულად მყისიერად 
გავრცელდეს და მისაწვდომი იყოს ყველასათვის. თუ გავითვალისწინებთ ინფორმაციის გავრცელების 
სიმარტივესა და სისწრაფეს, ნებისმიერი ინსტიტუტს, არა მხოლოდ კომერციული კომპანიებს, არამედ 
სკოლებს, უნივერსიტეტებს, საავადმყოფოებს და მრავალრიცხოვან სახელმწიფო ორგანოებს შეუძლიათ 
კონკურენციის გაწევა გლობალური მასშტაბით, მიუხედავდ იმისა, რომ ამ ორგანიზაციების 
უმრავლესობა მხოლოდ ადგილობრივად და მხოლოდ თავიანთ ბაზრებზე დარჩება. ეს აიხსნება იმით, 
რომ ინტერენტი აძლევს საშუალებას თავის მომხმარებელს, რათა მან პლანეტის ნებისმიერ წერტილში 
გაიგოს, თუ რა არის მისაწვდომი ნებისმიერ სხვა ადგილას და რა ფასად.  

 ცოდნის მენეჯმენტი დიდად არის დამოკიდებული ადამიანებზე, რომლებიც გონებრივი შრომით 
არიან დაკავებული. დღეს ეს ტერმინი ფართოდ გამოიყენება იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც გააჩნიათ 
ფართომასშტაბიანი თეორიული ცოდნა და უნარები, მაგალითად, ექიმები, იურისტები, პედაგოგები, 
ბუღალტრები, ინჟინერ-ქიმიკოსები. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ზრდა იქნება ე.წ. „გონებრივი 
შრომის ტექნიკოსებში“, ანუ კომპიუტერების სპეციალისტებში, პროგრამისტებში, კლინიკური 
ლაბორატორიების ანალიტიკოსებში, წარმოების ტექნოლოგებში.  

ცოდნის საზოგადოება-ახალი სამუშაო ძალა. ასი წლის წინ განვითარებულ ქვეყნებში ადამიანთა 
უმრავლესობა ფიზიკურად მუშაობდა ფერმებში, საშინაო მეურნეობაში, პატარა სახელოსნოებსა და 
ფაბრიკებში, რომლებიც მაშინ ჯერ კიდევ ცოტა იყო. ორმოცდაათი წლის წინ ამერიკაში ფიზიკურად 
მომუშავეთა პროპორცია შემცირდა დაახლოებით ორჯერ, ხოლო ფაბრიკის მუშები გახდნენ სამუშაო 
ძალის შემადგენლობაში უმსხვილესი ჯგუფის წარმომადგენლები, რომელთა რაოდენობამ დაახლოებით 
35 პროცენტს მიაღწია. ახლა, კიდევ ორმოცდაათი წლის შემდეგ ამერიკელ მშრომელთა მეოთხედზე 
ნაკლები ირჩენს თავს ფიზიკური შრომით. ფაბრიკის მუშები კვლავ უმრავლესობას წარმოადგენენ 
ფიზიკურად მომუშავეთა შორის, მაგრამ მათი წილი სამუშაო ძალის საერთო რაოდენობაში 15 
პროცენტამდე შემცირდა. ყველა განვითარებული ქვეყნებიდამ აშშ-ში ყველაზე ნაკლები ფაბრიკის მუშაა 
შრომითი რესურსების შემადგენლობაში. დიდ ბრიტანეთშიც თითქმის ასეთივე სიტუაციაა. გერმანიასა 
და იაპონიაში მათი წილი ჯერ კიდევ ერთ მეოთხედს აღწევს, მაგრამ მუდმივად კლებულობს. 

პირველ მსოფლიო ომამდე არ არსებოდა ერთი სიტყვაც კი, რომელიც აღნიშნავდა იმ ადამიანებს, 
რომლებიც თავს ფიზიკური შრომით არ ირჩენდნენ. დაახლოებით 1920-იან წლებში გაჩნდა ცნება 
“მომსახურების სფეროს მუშაკი“, რომელიც მთლად სწორი არ გამოდგა. ჩვენს დროში მომსახურების 
სფეროში მუშაობს იმ ადამიანების ნახევარზე ნაკლები, ვინც ფიზიკური შრომით არის დაკავებული, 
ერთადერთი სწრაფად განვითარებადი ჯგუფი სამუშაო ძალის ჩარჩოებში განვითარებულ ქვეყნებში არის 
გონებრვი შრომის მუშაკები, ე.ი. ადამიანები, რომლებსაც რომლებსაც თავიანთი სამუშაოს 
შესასრულებლად ესაჭიროებათ ფორმალური, მოწინავე განათლება.  

გენდერული როლების ცვლილება ცოდნის მენეჯმენტის ზეგავლენით. ქალები ყოველთვის 
მამაკაცების გვერდით შრომობდნენ. საზეიმოდ მორთულ-მოკაზმული ქალის სასტუმრო ოთახში უქმად 
ჯდომა მე-19 საუკუნეშიც კი იშვიათობა იყო. ფერმის, კუსტარული სახელოსნოსა თუ პატარა მაღაზიის 
მისახედად ყოველთვის ქალისა და მამაკაცის წყვილი იყო საჭირო. მე-20 საუკუნის დასაწყისშიც კი ექიმი 
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ვერ დაიწყებდა კერძო პარაქტიკას ცოლის მოყვანამდე, იმიტომ, რომ მას სჭირდებოდა ცოლი, რომელიც 
ორგანიზებას უკეთებდა ავადმყოფთა მიღებას, აღებდა კარს, ავსებდა ავადმყოფობის ისტორიებს, 
აგზავნიდა ანგარიშებს. თუმცა ქალები ყოველთვის მუშაობდნენ, უხსოვარი დროიდან მათ მაინც 
ყოველთვის ანსხვავებდნენ მამაკაცებისაგან. ყოველთვის განასხვავებდნენ ქალისა და მამაკაცის სამუშაოს. 
ბიბლიაში უამრავი ქალი მიდის ჭასთან წყლის მოსატანად, მაგრამ მამაკაცი არასოდეს აკეთებს ამას. 
მეორე მხრივ, გონებრივი შრომა „უსქესო“ მოვლენაა, არა ფემინისტების ზეწოლის გამო, არამედ, იმიტომ 
რომ ასეთი შრომით ერთნაირად შეიძლება დაკავდნენ ქალიც და კაციც. ინფორმაციული რევოლუციას, 
რომელიც როგორც მოსალოდნელია, უდიდეს გავლენას მოახდენს განათლებაზე და ტრადიციულ 
სკოლებსა და უნივერსიტეტებზე, კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ექნება გონებრივი შრომის მუშაკთა 
უწყვეტი განათლებისათვის. გონებრივი შრომის ყველა მუშაკი მიდრეკილია იმისაკენ, რომ იგი 
იდენტიფიცირებული იყოს თავისის განათლების მიხედვით. გაცნობისა ისინი ამბობენ: „მე ვარ 
ანთროპოლოგი“ ან „მე ვარ ფიზიოთერაპევტი“. ისინი ამაყობენ იმ ორგანიზაციით, სადაც მუშაობენ, 
იქნება ეს კომპანია, უნივერსიტეტი თუ სახელმწიფო ორგანო. მაგრამ ისინი მას არ კი არ ეკუთვნებიან, 
არამედ მხოლოდ მუშაობენ იქ. მათი უმრავლესობა თვლის, რომ მათ უფრო მეტი საერთო აქვთ თავისივე 
სპეციალობის ადამიანებთან, რომლებიც სხვა დაწესებულებაში მუშაობენ, ვიდრე კოლეგებთან თავისივე 
ორგანიზაციიდან, რომლებიც სხვა სფეროში მუშაობენ. ცოდნის, როგორც მნიშვნელოვანი რესურსის 
გამოჩენა, ნიშნავს გაძლიერებულ სპეციალიზაციას. გონებრივი შრომის მუშაკები უკიდურესად 
მობილურები არიან თავიანთი სპეციალიზაციის ჩარჩოებში. მათ სულაც არ აწუხებთ სხვა 
უნივერსიტეტში, კომპანიაში და სხვა ქვეყანაში გადასვლა, თუკი ისინი ისევ თავიანთ ძველ სფეროში 
იმუშავებენ. დღეს ბევრს საუბრობენ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება დამსაქმებლის მიმართ 
გონებრივი შრომის მუშაკების ერთგულების შენარჩუნება. მაგრამ ამ ლაპარაკს არსად მივყავართ. 
გონებრივი შრომის მუშაკები შეიძლება მიეჯაჭვონ ორგანიზაციას და შეიძლება იქ კომფორტულად 
გრძნობდნენ თავს, მაგრამ პირველ რიგში ისინი ინარჩუნებენ ერთგულებას ცოდნის იმ სფეროს მიმართ, 
რომელშიც სპეციალიზაცია აქვთ. ცოდნაში იერარქიები არ არის. ისინი შეიძლება გამოყენებულია 
კონკრეტულ სიტუაციაში. მაგალითად, ქირურგი, რომელიც ოპერაციას აკეთებს გულზე, შეიძლება, 
ლოგოპედზე მეტს იღებდეს და საზოგადოებაშიც უფრო მაღალი მდგომარეობა ეკავოს, მაგრამ თუ 
კონკრეტულ სიტუაციაში საჭიროა ინსულტის მსხვერპლის მდგომარეობიდან გამოყვანა, ლოგოპედის 
ცოდნა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე კარდიოქირურგის. ზუსტად ამ მიზეზის გამო, ყველა სახის 
გონებრივი შრომის მუშაკები თავის თავს სთვლიან არა ხელქვეითებად, არამედ პროფესიონალებად და 
ასეთივე დამოკიდებულებას მოითხოვენ სხვების მხრიდანაც. ფული მნიშვნელოვანია გონებრივი შრომის 
მუშაკებისათვის ისევე, როგორც სხვა ნებისმიერი ადამიანისათვის, მაგრამ მას ისინი თვითმიზნად არ 
მიიჩნევენ და ფული მათ პროფესიონალურ წარმატებებსა და მიღწევებსა ვერ შეუცვლის. გუშინდელი 
დღის მშრომელებისაგან განსხვავებით, რომელთათვისაც სამუშაო პირველ რიგში გამოსაკვები საშუალება 
იყო, გონებრივი შრომის მუშაკებისათვის მათი სამუშაო მათი ცხოვრებაა.  

მუდმივად წინსწრაფვა. ცოდნის საზოგადოება ადამიანთა პირველი საზოგადოებაა, სადაც წინ 
წაწევის შესაძლებლობა პრაქტიკულდ შეუზღუდავია. ცოდნა განსხვავდება საწარმოო საშუალებებისაგან 
იმით, რომ მისი მემკვიდრეობით გადაცემა და დაპყრობა შეუძლებელია. ყოველმა ადამიანმა ცოდნა 
თვითონ უნდა მოიპივოს. ცოდნა უნდა იქნეს წარმოდგენილი ისეთი სახით, რომ მისი გადაცემა იყოს 
შესაძლებელი მოწაფეებისათვის, ე. ი. ის საზოგადოებისათვის მისაწვდომი უნდა იყოს. ცოდნა 
მისაწვდომია ყველასათვის ან მალე იქცევა ასეთად. ზუსტად ამიტომ ცოდნის საზოგადოება ძალიან 
მოძრავია. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი ცოდნა სკოლაში საწავლო პროცესის 
ფარგლებში. ა. ბუნებრივია, რომ მხოლოდ ძალიან ცოტას ხელეწიფება მიაღწიოს გამორჩეულ წარმატებას, 
მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი აღწევს ადექვატურ შედეგებს.  

  წარმატების ფასი. წინსვლა ცოდნის საზოგადოებას ძვირი უჯდება, ე.წ.“ ვირთხების რბოლა“ 
ადამიანებზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენს და ემოციურ ტრავმებს იწვევს. გამარჯვებულები მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში იქნებიან, თუ ვინმე წაგებული დარჩება. ადრე უმიწო მუშის შვილი, რომელიც ასეთივე 
მიწის გარეშე მუშად დარჩებოდა არ ითვლებოდა წარუმატებლად, ხოლო ცოდნის საზოგადოებაში მას 
წარუმატებელს უწოდებენ როგორც პირად ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. იაპონელ ახალგაზრდობას 
უძილობა აწუხებს, იმიტომ რომ საღამოობით იზეპირებენ სახელმძღვანელოებს, ემზადებიან 
გამოცდებისათვის. სხვა შემთხვევაში ისინი ვერ მოხვდებიან პრესტიჟულ უნივერსიტეტში და 
შესაბამისად ვერ მიიღებენ კარგ სამსახურს. ასეთი ზეწოლის გამო სწავლა სიძულვილს იწვევს, რაც 
დარღვევით ემუქრება იაპონურ ნაქებ ეკონომიკურ თანასწორობას და ქვეყნას უქადის პლუტოკრატიად 
გადაქცევას, იმიტომ, რომ მხოლოდ შეძლებულ მშობლებს შეუძლიათ გადაუხადონ თავიანთ შვილებს 
უნივერსიტეტში მოწყობისათვის საჭირო მომზადების ღირებულება. სხვა ქვეყნებში, მაგალითად, 
როგორიცაა, ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსაც აქვთ 
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ერთმანეთთან მკაცრად კონკურენციის შესაძლებლობა. ის ფაქტი, რომ ეს ასე მალე მოხდა, სულ რაღაც 
ოცდაათ თუ ორმოც წელიწადში, მეტყველებს იმაზე, რომ წარუმატებლობის შიშმა ცოდნის 
საზოგადოების ყველა კუთხეში შეაღწია.  

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT FEATURES AND PROSPECTS 

MANANA MARIDASHVILI, IRMA MAKHARASHVILI, DAVIT KERESELIDZE 

Mental fields, mental work and knowledge of community regularly appeared since 1950 . They've been really 
exist in developed countries. This fact has some effect for managers. When Mental labor expand, the physical labor will 
decrease. Mental work is a fast growing segment of the technicians and the trend is maintained. 

The agricultural sector job cuts are followed by a decline in manufacturing jobs. The share of women in the labor 
continues to grow, because the mental labor is phenomenon without gender, the industry has many kinds of work, by 
contrast the jobs, where men dominate.  

Mental labor workers are inclined to show more his/her identification to specialization, rather than according to 
the organization where they work. This brings new difficulties for management, because the mental labor is extremely 
mobile workers and to cause their interest in the organization's mission is very difficult. 
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 проректор по научно-педагогической работе и международной деятельности 

 

Процесс евроинтеграции высшего образования в Украине - вестернизация или 
интернационализация? 

Процесс евроинтеграции предусматривает создание общеевропейского образовательного и научного 
пространства на основе разработки единых стандартов и критериев оценки в области образования и науки, 
сроков подготовки специалистов с высшим образованием, что будет способствовать сотрудничеству между 
высшими учебными заведениями Европы, мобильности преподавателей и студентов. Конечной целью является 
обеспечение соответствующего общественным, производственным и личностным потребностям качества 
высшего образования конкурентоспособного специалиста, способного легко адаптироваться в экономическом 
пространстве европейских стран. 

Модернизация и реформирование образовательной деятельности в контексте европейских требований 
проводится в учебно-методическом, научно-исследовательском, структурно-организационном, 
административно-правовом, финансовом, психолого-педагогическом направлениях. Стратегия устойчивого 
развития высшего образования Украины в условиях Болонского процесса в целом понятна, но как определить 
тактику, то есть пути и механизмы адаптации системы высшего образования Украины к принципам, норм, 
стандартов и основных положений европейского пространства высшего образования, приемлемых и 
эффективных для нашего государства и общества ? Ответы на эти вопросы дает новый «Закон о высшем 
образовании», но четкого ответа на все проблемы еще нет. 
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Одной из мер ускорения процесса реорганизации украинского вуза в университет европейского типа 
является эффективное использование механизмов интернационализации образования, мобильности студентов и 
преподавателей. Но без решения таких вопросов, как визовые и финансовые препятствия, незнание 
иностранных языков и социально-культурных традиций народов европейских стран, украинскому студенту и 
преподавателю будет невозможно принимать настоящее участие в развитии европейского образовательного 
пространства. В то время как студент большинства европейских университетов имеет возможность выбирать 
различные программы обучения из набора, который предлагается не только его университетом, но и другими 
зарубежными университетами, рядовой украинский студент фактически такой возможности не имеет и 
вынужден изучать только те дисциплины, которые предусмотрены учебным планом его высшего учебного 
заведения. 

Для более четкого представления проблем практического присоединения, адаптации высшего 
образования Украины в европейское образовательное пространство целесообразно рассматривать его на 
следующих этапах: 

• поступление в вуз, независимое тестирование абитуриентов; 
• непосредственно обучение для получения квалификации бакалавра, магистра, формирования 

образовательных профессиональных программ и учебных планов подготовки специалистов; 
 •  трудоустройство выпускников высших учебных заведений и последипломное обучение, получение 

второго высшего образования; 
 •  получение научной степени. 
Все эти проблемы взаимосвязанны, но в основе многих из них (особенно на этапах непосредственно 

обучения) стоит вопрос о том, каким образом и по каким принципам формируются учебные программы 
университетов по тем или иным дисциплинам, поскольку все другие вопросы являются производными от 
вопроса сравнения программ подготовки специалистов в различных областях знаний. В основу принципов 
формирования учебных программ Болонский процесс возлагает индивидуальный учебный план студента, 
который должен иметь четкие представления о том, чем именно он будет заниматься после получения высшего 
образования и что именно он должен знать и уметь для этого. Исходя из таких представлений студент под 
руководством куратора формирует план, который может корректироваться в процессе обучения в зависимости 
от успехов студента и от изменения конъюнктуры рынка труда. Таким образом, Болонский процесс требует 
формировать учебные проґрамы, отталкиваясь от целей, которые имеет студент, и это активизирует студента, 
делает его обучение сознательным и ответственным в отличие от ситуации, когда студент вынужден изучать 
дисциплины, навязанные ему учебным планом, сформированным бюрократом от образования. 

Критериями, по которым качественную программу подготовки можно отличить от программы, которая 
не отвечает современным требованиям, очевидно должны быть следующими: возможность найти работу на 
рынке труда в любое время в течение всей жизни; гибкость программ с возможностью многократного 
подключения и выхода из программы; возможность мобилизации знаний, умение решать проблемы, 
возникающие в профессиональной сфере, умение работать в коллективе. 

Лиссабонский договор (1997) декларирует наличие и ценность разнообразных образовательных систем и 
ставит целью создание условий, при которых большинство людей, воспользовавшись всеми ценностями и 
достижениями национальных систем образования и науки, сможет быть мобильными на европейском рынке 
труда. 

На мой взгляд, не может быть единого фактора или идеального принципа компоновки комплексов 
учебных дисциплин, так называемого "золотого ключика", одинакового для всех стран, направлений и 
специальностей. Социально-экономические условия, культурные традиции, педагогический опыт и практика 
образования создают сложные системы, в которых один и тот же фактор неоднозначно влияет на качество 
образования, знания и уровень квалификации выпускников высших учебных заведений. Ориентируясь на 
международные стандарты высшего образования, при разработке и формировании соответствующих 
образовательно-профессиональных программ подготовки специалистов в Украине нужно адаптировать, а не 
копировать их лучшие образцы (adapt do not adopt!), проводить действительно интернационализацию обучения 
в университетах Украины, а не ее вестернизацию. 
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სოფო მაჭარაშვილი,  

საქართველოს ტექნიკური  
უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

 

განათლება როგორც ბიზნესი და როგორც ქვეყნის  

ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი 
 

”ადამიანთა ცივილიზაცია, - წერს რუსი მეცნიერი ბორის კალვაჩევსკი, - შედის თავისი 
განვითარების ახალ ფაზაში - ინფორმაციული ცივილიზაციის ფაზაში. ამ პერიოდის საკვანძო მომენტია 
ინფორმაციის დაგროვების და მომავალში ტრანსლიაციის სისტემა, ე. ი. განათლების სისტემა. ის 
წარმოადგენს ტექნოლოგიური საზოგადოების მთავარ კომპონენტს. ეს განვითარება არის შემდეგი 
სპეციალისტების მოღვაწეობისა, რომელთა მომზადება განათლების ძირითადი დანიშნულებაა” 
[Калвачевский Б., 2008, გვ. 40]. 

რადგან საზოგადოების განვითარების ეს ფაზა უკვე დაწყებულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა 
სისტემა და მათ შორის განათლების სისტემა, მას უნდა შეესაბამებოდეს. მეტიც, ქართველი მეცნიერი 
რუსუდან ქუთათელაძის აზრით, ის უნდა წინ უსწრებდეს საზოგადოების განვითარებას ორი მიზეზის 
გამო. ჯერ ერთი, სწავლების პროცესი საკმაოდ გრძელია, და ამ დროში ჩნდება ახალი ცოდნა და 
ტექნოლოგიები. მეორეც, მხოლოდ უმაღლესი განათლების წინსწრების შემთხვევაში იქნება ის გამიზნული 
ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების მიღებაზე [ქუთათელაძე რ., 2012, გვ. 74-75]. 

ზემოთაღნიშნული, აშკარად ანგარიშგასაწევი მოსაზრებების ფონზე, საინტერესოდ მივიჩნიეთ 
გაგვერკვია რა ხდება საქართველოს განათლების სფეროში, საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის შემდეგ, 
ხარისხობრივად გაუმჯობესდა იგი თუ რაოდენობრივად, რა პრიორიტეტებმა წამოიწია წინ, ბიზნესური 
თვალთახედვით როგორია მისი ადგილი საქართველოს ბიზნესში და ა. შ. 

საქართველოში საგანმანათლებლო ქსელი 2009-2014 წლებში 2704 ერთეულიდან 2523 ერთეულამდე 
შემცირდა. საჯარო სკოლების რაოდენობა შემცირდა 95 ერთეულით, კერძო სკოლები კი 39 ერთეულით. 
საერთოდ გაუქმდა სახელობო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომელთა რიცხვი იყო 74 (2009 წელს), 
სამაგიეროდ გაიხსნა 104 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, მ. შ. 29 სახელმწიფო 
საკუთრების და 75 - კერძო. უმაღლესი სასწავლებლების რაოდენობა შემცირდა 66-მდის, მ. შ. კერძო - 108 
ერთეულიდან 47-მდის. 

მოსწავლეთა, სტუდენტთა და დოქტორანტთა რაოდენობა შემცირდა 56,3 ათასით. შემცირება შეეხო 
საჯარო სკოლებს (74,8 ათასით), რაც შეეხება სხვა ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, იქ 
კონტინგენტის შემცირება არ მომხდარა (ცხრილი 1). 

ცხრილი 1 
საქართველოს საგანმანათლებლო ქსელი 2009-2013 წლებში  
[საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული, 2014, გვ. 65] 

 
დაწესებულებათა რიცხვი მოსწავლეთა და სტუდენტთა რიცხვი  

(ათასი კაცი) 

 

2009-2010 2013-2014 გადახრა 2009-2010 2013-2014 გადახრა 

საჯარო სკოლები 2179 2084 -94 576,8 502 -74,8 

კერძო სკოლები 283 244 -39 47,7 51,1 +3,4 

სახელობო 

დაწესებულებები 

74 - -74 21,1 - -21,1 

საჯარო 

პროფსასწავლებლები 

- 29 +29 - 11,1 +11,1 

კერძო 

პროფსასწავლებლები 

- 75 +75 - 10 +10 

სახელმწიფო 

უმაღლესი 

სასწავლებლები 

21 19 -2 74,1 83,3 +9,2 

კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლები 

108 47 -61 28,7 34,5 +5,8 

დოქტორანტურის 

მქონე 

დაწესებულებები  

39 25 -14 3,0 3,2 +0,2 
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მოსწავლეთა საერთო რიცხვის შემცირება გამოიწვია ოჯახების მიგრაციამ საზღვრებს იქით და კიდევ 
ბევრმა სხვა მიზეზებმა - ოჯახების დანგრევამ, უკიდურესმა სიღარიბემ და ა. შ. საქართველოში ყოველ 10 000 
კაცზე ანგარიშით 2013-2014 სასწავლო წელს მოდიოდა 1233 მოსწავლე, ნაცვლად 1408 მოსწავლისა 2009-2010 
სასწავლო წელს და 1557 მოსწავლისა 2003-2004 სასწავლო წელს. მაშასადამე, ამ შეფარდებითი მაჩვენებლის 
ტენდენცია საქართველოში კლებადია, რაც გვაფიქრებინებს, რომ მეტად დიდი რაოდენობის ბავშვები 
გაუნათლებელი რჩებიან, მათ წერა-კითხვაც კი არ იციან და ეს ხდება XXI საუკუნეში ანუ ცოდნაზე 
დამყარებული ეკონომიკის ეპოქაში [პაპავა ლ., 2003, გვ. 426]. 

სკოლების და მოსწავლეთა შემცირებამ გამოიწვია პედაგოგების შემცირებაც. 2009-2014 წლებში 
საქართველოს სკოლებში შემცირდა 12739 პედაგოგის სამუშაო ადგილი. ისინი მიემატნენ დაუსაქმებელ და 
სამუშაოს მაძიებელ ისედაც დიდი რაოდენობის (291 800) მოსახლეობას. 

2009-2014 წლებში შემცირდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობაც (129-დან 
65-მდე), თუმცა არ შემცირებულა სტუდენტების რიცხვი, პირიქით, იგი 102,7 ათასიდან 117,8 ათასამდის 
გაიზარდა. ზრდა მოხდა როგორც სახელმწიფოს, ისე კერძო უმაღლეს დაწესებულებებში. ამის შედეგია 
სწორედ ის ფაქტი, რომ არ შემცირებულა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესორ-
მასწავლებელთა რიცხვი. პირიქით იგი 931 კაცით გაიზარდა. 

2013-2014 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ბაკალავრიატში ირიცხებოდა 104809 სტუდენტი, მაგისტრატურაში - 10836 სტუდენტი, პროფესიულ 
სასწავლებლებში 2065, ხოლო დოქტორანტურაში - 3213 სტუდენტი. 

კურსდამთავრებულთა რიცხვის დინამიკა 2009-2014 წლების პერიოდში ზრდადია. უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში იგი შეადგენს 163%-ს, დოქტორანტურაში 413%-ს. 

ამ მიმოხილვიდან საბოლოოდ იმ დასკვნის გაკეთება შეიძლება, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო 
ქსელში და პროფესიულ სასწავლებლებში უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე სკოლებში. 

განათლება როგორც ბიზნესი, შემდეგი მაჩვენებლებით ხასიათდება: მოგება, დამატებული 
ღირებულება, ბრუნვა, დასაქამება. საქართველოს საგანმანათლებლო ბიზნესის 2009-2013 წლების ეს 
მაჩვენებლები მოცემული გვაქვს ცხრილში 2. 

ცხრილი 1 
საგანმანათლებლო ბიზნესის მუშაობის მაჩვენებლები 2009-2013 წლებში  

[სტატისტიკური პუბლიკაცია, 2014, გვ. 26, 48, 82, 108] 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 დინამიკა, 
2013 წელი %-

ად 2009 
წელთან 

1 ბრუნვა (მლნ ლარი) 90,8 121,5 133,3 158,5 203,2 223,0 
2 დამატებული ღირებულება 

(მლნ ლარი) 
67,9 88,9 97,1 126,8 168,2 247,7 

3 მოგება (მლნ ლარი) 15,3 20,9 8,8 26,1 34,7 226,8 
4 დასაქმებულთა რიცხვი (კაცი) 13211 14650 16359 16859 19317 146,2 

 
როგორც ცხრილის მონაცემები გვიჩვენებენ, საქართველოს საგანმანათლებლო ბიზნესის მუშაობის 

მაჩვენებლები 2009-2013 წლებში 2-ჯერ და მეტად არის გაზრდილი. ერთადერთი მაჩვენებელი რომელიც 
სხვებზე ნაკლებად, კერძოდ, 1,5-ჯერ გაიზარდა, არის დასაქმება. 

განათლების ეკონომიკური მაჩვენებლების ასეთი დინამიკა იმის დამადასტურებელია, რომ 
საქართველოში განათლებაზე არის მოთხოვნა და ეს სფერო აკმაყოფილებს ბიზნეს-პროფილის 
მოთხოვნებს, კერძოდ იმას, რომ ეს სისტემა მოგებით მუშაობს. ეს კი ბიზნესის უპირველესი მოთხოვნაა 
საზღვარგარეთაც და საქართველოშიც. საქართველოს კანონში ”მეწარმეთა შესახებ” ვკითხულობთ: 
”სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არეაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც 
ხორციელდება მოგების მიზნით, დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად” [საქართვლეოს კანონი 
”მეწარმეთა შესახებ”, 2014, გვ. 1]. 

საქართველოს განათლების სისტემას ქვეყნის ბიზნესსაქმიანობის საერთო მაჩვენებლებში 2013 
წლის სტატისტიკის მიხედვით შემდეგი ადგილები უკავია: 

� ბრუნვაში - 0,5%; 
� დამატებულ ღირებულებაში - 1,4%; 
� მოგებაში - 1%; 
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� დასაქმებაში - 3,5%. 
სხვა დარგებთან შედარებით ეს არ არის შთამბეჭდავი ციფრები. თუ აღარაფერს ვიტყვით ბიზნესის 

საწარმოო სფეროს დარგებზე - მრეწველობა, მშენებლობა და ა. შ., მომსახურების სფეროს სხვა დარგებსაც 
კი, მაგალითად, ტრანსპორტს და კავშირგაბმულობას, სასტუმროებს და რესტორნებს და სხვებს, 
საგანმანათლებლო ბიზნესზე უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ. ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის წილი 
ბრუნვაში 11%-ია, დამატებულ ღირებულების შექმნაში 16%, დასაქმებაში 10%, მოგებაში 12%. ამის 
მიუხედავად განათლების შეფასება მხოლოდ ბიზნესური მაჩვენებლებით, ჩვენი აზრით, მიზანშეუწო-
ნელია. განათლებას, მეორე, უფრო დიდი მისია აკისრია. ეს არის საზოგადოებისთვის, მისი ყველა 
წევრისთვის ცოდნის მიცემა. დღეისათვის ყველაზე მომგებიან მდგომარეობაში იმყოფებიან ის 
ადამიანები და საზოგადოებები, რომელთაც შეუძლიათ ახალი ინფორმაციის უფრო სწრაფად და 
ეფექტურად მიღება, აღქმა, გადამუშავება და გამოყენება. ამისთვის კი აუცილებელია სათანადო ცოდნა 
და განათლება [Ходжсон Дж, 2001, გვ. 34]. 

ახალ, ინფორმაციულ ერაზე გადასვლის მეცნიერული საფუძვლები, განსაკუთრებით მისი 
სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები, დაამუშავეს ო. ტოფლერმა და ფ. მახლუპმა. ტოფლერის აზრით, 
კაცობრიობა შევიდა ახალ ”ძალაუფლების გადანაცვლების ერაში, სადაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
ენიჭება, არა ფიზიკურ სიმდიდრესა და ძალას, არამედ ცოდნასა და ინფორმაციას. აქედან გამომდინარე, 
სიმდიდრის მიღება ტრანსფორმირებულია - მისი საფუძველია უმთავრესად, ადამიანის 
ინტელექტუალური შესაძლებლობები, განათლების დონე” [Тоффлер О., 1992, გვ. 5]. რაც შეეხება მეცნიერ 
ფ. მახლუპს, მან ადამიანური კაპიტალი განმარტა როგორც ”ადამიანის ფიზიკური და გონებრივი 
შესაძლებლობების გაუმჯობესება, გამოწვეული დაბანდებებით” [Machlup F., 1984, გვ. 419] და 
დაუკავშირა იგი ადამიანის ცოდნას, განათლებას, ინტელექტს და შესაძლებლობებს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული განაპირობებს ზოგადთეორიული ცოდნის მუდმივი განახლების 
აუცილებლობას. ნებისმიერი ადამიანის (და სახელმწიფოს) წარმატება დღეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ 
რამდენი ძალისხმევა დახარჯა მან ცოდნის მიღებასა და დაგროვებაზე. ეკონომიკის ზრდის ფაქტორებში 
განათლებას და პროფმომზადებას 14% უკავია [Denison Edward F., 2009, გვ. 30]. საქართველო ამ მხრივ 
საკმაოდ ჩამორჩენილია. აქ განათლების უნივერსალობის ხარისხი დაქვეითებულია. ამდენად განათლებას 
ბიზნესური პროფილის წარმატებები - მოგების ზრდა და ა. შ. - კი არ უნდა მოვთხოვოთ, არამედ 
განათლების მსოფლიო დონის ადექვატურობა. აღნიშნული ნაკლოვანების აღმოფხვრა შესაძლებელია 
მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების განათლების სისტემებთან დაახლოებით, რაც საკმაოდ ინტენსიურად 
მიმდინარეობს საქართველოში, მათი ჰუმანიზაციის, უნივერსალობისა და კომპლექსურობის 
თვალსაზრისით. 

საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება განათლების სისტემაში დისტანციური 
სწავლების დანერგვა-განვითარებას, რომელსაც გააჩნია ორი მხარე - შინაარსობრივი და ტექნიკური, 
ხოლო ორივე ერთად უკავშირდება უფრო დიდ პრობლემას - განათლების საკითხებში რეგიონთაშორისი 
და შიდარეგიონალურ სახელმწიფოებრივ ინფორმაციული ურთიერთქმედების უზრუნველყოფის 
სისტემას. თანამედროვე განათლების სისტემის მთავარი მახასიათებლები უნდა იყოს არა განათლების 
დაყოფა ვიწრო სპეციალიზაციებად, არამედ: 

� სწავლების დისციპლინათაშორისი მიდგომის გაძლიერება; 
� განათლების უნივერსალიზაცია; 
� უწყვეტი განათლების განვითარება; 
� განათლების ჰუმანიზაცია; 
� სწავლებაში აქცენტის გადატანა ცალკეულ პიროვნებაზე. 
საბოლოო ჯამში განათლების სისტემამ საქართველოში უნდა უზრუნველყოს არა უბრალოდ სამუშაო 

ძალის მომზადება, არამედ ადამიანების მომზადება ისე, რომ მათ შეეძლოთ შემოქმედებითი აზროვნება 
და იდეების გენერირება, დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება და ცვლილებებისადმი 
ადაპტაცია. 
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EDUCATION AS A BUSINESS AND A FACTOR OF COUNTRY ECONOMICAL  

DEVELOPMENT 
 

Sopho Macharashvili  
Abstract. Education is considered with two aspects in the article. The first aspect is education as a 

business; second one-education as a foundation of country. 
The author mentions that we shouldn’t evaluate education according with the business criteria, because 

it has a big mission and this mission is in progressing and forming intellectual possibilities in humans, and on 
this way the economical prosperity of country. 

 

 

ქეთევან ღამბაშიძე, 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

ცოდნის მენეჯმენტის როლი კომპანიის კონკურენტული უპირატესობის 

ჩამოყალიბების პროცესში 

 

კონკურენტული უპირატესობის ჩამოყალიბება, სტრატეგიული მენეჯმენტის ერთ-ერთი 
უმთავრესი ამოცანაა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია როგორც რესურსებზე, ისე ცოდნაზე დაფუძნებული 
კომპეტენციების ინტეგრაცია. დღესდღეობით ცოდნა განიხილება ინტელექტუალურ კაპიტალად, 
არამატერიალურ აქტივად და მასზე დაფუძნებული კონკურენტული უპირატესობა გამოირჩევა 
მდგრადობით. თავის მხრივ მდგრადობა განპირობებული უნდა იყოს კონკურენტების მიერ იმიტაციის 
შეუძლებლობით (ან/და რთული შესაძლებლობით). ამრიგად მდგრადი კონკურენტული უპირატესობა 
უნდა ეფუძნებოდეს ისეთ ორგანიზაციულ ცოდნას, რომლის იმიტირება იქნება დაკავშირებული რთულ 
პროცესთან. 

განასხვავებენ ცოდნის რამდენიმე სახეობას: 
• იმისათვის, რომ კომპანია არსებობდეს ბაზარზე და წარმოადგენდეს ე.წ. "თამაშის მონაწილეს", 

აუცილებელია საბაზო ცოდნა. ეს არის აუცილებელი მინიმუმი და ასეთი ტიპის ცოდნის ფლობა ვერ 
უზრუნველყოფს კომპანიას გრძელვადიანი კონკურენტული უპირატესობით, მაგრამ თავისთავად ქმნის 
გარკვეულ ბარიერს დარგში შესვლისათვის. ასეთი ცოდნა გააჩნია დარგის ყველა მონაწილეს და 
შესაბამისად ის ქმნის კონკურენტულ უპირატესობას მხოლოდ დარგში შესვლის მსურველი ახალბედა 
კომპანიებისათვის. 

• ცოდნა, რომელიც უზრუნველყოფს წარმატებას, ქმნის კომპანიის კონკურენტულ პოტენციალს 
დარგის შიგნით. კომპანიას შეიძლება გააჩნდეს კონკურენტის მსგავსი საბაზისო ცოდნის დონე, მაგრამ 
გარკვეული სპეციფიური ცოდნა შესაძლებლობას მისცემს გამოიყენოს დიფერენცირების სტრატეგია. 

• ინოვაციური ცოდნა კი საშუალებას აძლევს კომპანიას იყოს ლიდერი დარგში და თვითონ 
დააწესოს "თამაშის წესები". 

თუ კი ორგანიზაციის შიგნით იქმნება ცოდნა, ფასეულობა და ის გადაიცემა, ინტეგრირდება და 
აქტიურად გამოიყენება როგორც კომპანიის შიგა პროცესებში, ისე კომპანიის ფარგლებს გარეთ, მაშინ 
იზრდება კომპანიის კომპეტენციები რაც საბოლოოდ ზრდის მის შემოსავალს: 

  
 ცოდნა კომპეტენცია   მიწოდება  შემოსავალი
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ცოდნა შეიძლება განვიხილოთ, როგორც კომპანიის ინტელექტუალური კაპიტალი, რომელიც 
შეიძლება იყოს როგორც საკუთარი, ისე ნასესხები. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ცოდნა წარმოადგენს 
ორგანიზაციის თანამშრომლებისგან ნასესხებ კაპიტალს და ფორმირდება როგორც ინტელექტუალური 
საკუთრების ობიექტი.  

ცოდნის მენეჯმენტის, როგორც ახალი მიმდინარეობის ჩამოყალიბების პერიოდად შეიძლება 
ჩაითვალოს 1993წ., როდესაც ქ. ბოსტონში შედგა კომპანიებში ცოდნის მართვის პრობლემებთან 
დაკავშირებული პირველი კონფერენცია. დღესდრეობით ის წარმოადგენს მენეჯმენტის ერთ-ერთ 
ყველაზე პერსპექტიულ და სწრაფად განვითარებად მიმართულებას, რომლის ჩამოყალიბების 
ისტორიულ წინაპირობებად შეიძლება განვიხილოთ: 

• გლობალიზაცია და კონკურენციის გამძაფრება; 
• საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარება და დანერგვა; 
• განათლების, მეცნიერების, წარმოების საერთო ტექნოლოგიური დონის ამაღლება. აქ უნდა 

აღვნიშნოთ ცოდნის მენეჯმენტის პრაქტიკული გამოყენების პიონერები: Xerox Corporation, Hewlett-
Packard Company, IBM, ჰამბურგის უნივერსიტეტი, კიოლნის უნივერსიტეტი, სტენფორდის 
უნივერსიტეტი და სხვა. 

ცოდნის მენეჯმენტი, ეს არის ცოდნის იდენტიფიკაციის, გამოყენების და გადაცემის სისტემატური 
პროცესი, რომლის დროსაც ორგანიზაცია აგენერირებს ცოდნას და გამოიყენებს მას კონკურენტული 
უპირატესობის მოპოვების მიზნით. ცოდნის მენეჯმენტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

• ცოდნის დაგროვების სტიმულირება; 
• გარე წყაროებიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შერჩევა და აკუმულირება; 
• ცოდნის შენახვა, კლასიფიკაცია, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 
• ცოდნის გავრცელება და მიმოცვლა; 
• გადაწყვეტილების მიღებისას ცოდნის გამოყენება; 
• ცოდნის შეფასება, გაზომვა;  
• ცოდნის დაცვა. 
ცნება "ცოდნის მენეჯმენტი" შეიძლება განვიხილოთ როგორც არამატერიალური აქტივებისაგან 

ფასეულობის შექმნის ხელოვნება. მისი მთავარი მიზანია ახალი, უფრო ძლიერი კონკურენტული 
უპირატესობების შექმნა. ასე მაგალითად ეფექტიანი ინოვაციური გადაწყვეტილებების გზით, კომპანიას 
შესაძლებლობა ექნება მოახდინოს კონკურენტებთან შედარებით, უფრო სწრაფი რეაგირება 
მომხმარებელთა ოთხოვნაზე; მოახდინოს რესურსების ეკონომია ერთხელ "ნაპოვნი" გადაწყვეტილების 
ხელმეორედ გამოყენების გზით და ა.შ. 

ცოდნის მენეჯმენტის ეკონომიკური შემადგენლი მოიცავს ცოდნის ფასეულობისა და 
ღირებულების განსაზღვრის საკითხებს, ორგანიზაციის საქმიანობის ინტელექტუალური ბაზისის 
ფორმირებას, ცოდნის გამოყენებასთან დაკავშირებულ, სამართლებრივი ურთიერთობების 
რეგულირებას. სოციალური შემადგენელი კი მოიცავს მეთოდებს, რომელიც დაკავშირებულია 
პერსონალის მართვასთან. 

მნიშვნელოვანია, რომ ეს სისტემა მოიცავს არა მხოლოდ ცოდნის მენეჯმენტს, როგორც ცალკეული 
ინფორმაციული ობიექტის მართვას, არამედ პერსონალის განვითარებას, ჩართულობას და შენარჩუნებას. 
ასევე უნდა ითქვას, რომ ინფორმაციის გაცვლის პროცესის უზრუნველყოფით, ხდება რისკების 
დივერსიფიცირებაც, რადგან კომპანია აღარ იქნება დამოკიდებული კონკრეტული თანამშრომელის 
გამოცდილებასა და ცოდნაზე. 

კომპანიაში ცოდნის მენეჯმენტის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია: 
• კარგი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ეფექტიან 

მიმოცვლას და გავრცელებას; 
• მაღალი ორგანიზაციული კულტურა, რომელიც ხელს შეუწყობს ინფორმაციის მიმოცვლას 

თანამშრომლებს შორის; 
• პერსონალის მუდმივი და კვალიფიციური სწავლა/ტრენინგები. 
ცოდნის მენეჯმენტს სხვადასხვა ორგანიზაციებში სხვადასხვა სპეციფიკა ახასიათებს - წარმოების 

სფეროში ეს არის წარმოების მეთდების დახვეწა, მომსახურების სფეროში ეს არის მომსახურების 
გაუმჯობესება, საკონსულტაციო კომპანიებში - გამოცდილების და ინფორმაციის განზოგადება. 

ცოდნის მენეჯმენტი არ არის რაიმე ახალი პარადიგმა, არამედ თავიდან გააზრებული მართვის 
ისეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც ახლებურად გამოიყენება თანამედროვე პირობებში. ცოდნის 
მენეჯმეტნი არის პერსონალის მართვის, ინოვაციური და კომუნიკაციური მენეჯმენტის, ორგანიზაციის 
მართვაში ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების ცალკეული ასპექტები. ისტორიის ყველა 
პერიოდში ხდებოდა ფასეული გამოცდილების დაგროვება, პროფესიული ცოდნის, რომელიც 
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საჭიროებდა სისტემატიზაციას და გამოყენებას. თანამედროვე ცოდნის მენეჯმენტის ფორმა ინოვაციურია 
მხოლოდ ერთ რამეში - კომპანიის საქმიანობის ყველა ასპექტში ინტეგრაციის მასშტაბით.  

ბოლო პერიოდში ბევრ ორგანიზაციაში აქტიურად ხდება ცოდნის მენეჯმენტის განყოფილებების 
ფორმირება. ასეტი განყოფილებების ხელმძღვანელებს უწოდებენ ცოდნის დირექტორებს, 
ინტელექტუალური კაპიტალის დირექტორებს, ცოდნის გადაცემის დირექტორებს და მათი ფუნქციები 
როგორც წესი მოიცავს შემდეგს: 

• ცოდნის გადაცემის ინფრასტრუქტურის შექმნა და გამოყენება;  
• ინფორმაციის შიგა და გარე წყაროებთან მჭიდრო ურთიერთობა; 
• სტრატეგიული დაგგემარების ფარგლებში ახალი ცოდნის შექმნის ხელშწყობა; 
• კომპანიის ინტელექტუალური კაპიტალის მონიტორინგი; 
• ცოდნის მენეჯმენტის სტრატეგიის ფორმირება და რეალიზაცია. 
ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა Ernst & Young და Microsoft წარმატებით იყენებენ ამ მიდგომებს. 

ფაქტობრივად Ernst & Young იყო თავის სფეროში ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელმაც წარმატებით 
გამოიყენა ცოდნის მენეჯმენტი კონკურენტული უპირატესობის შექმნისათვის. წარმატებული ბიზნესი, 
მიუხედავად იმისა იქნება ეს წარმოებისა თუ მომსახურების სფერო, ინტელექტუალურ კაპიტალზე 
დაყრდობით ქმნის და ყიდის პროდუქციას. ეს კაპიტალი კი საბოლოოდ უნდა იძლეოდეს უკეთეს 
დიზაინს, უკეთეს პროდუქტს, დაბალ ფასებს, მაღალ ხარისხს, უკეთეს მომსახურებას და ა.შ. ამრიგად 
კონკურენტებს შორის სხვაობა შეიძლება დავიყვანოთ კოლექტიურ ინტელექტუალურ კაპიტალში 
არსებულ სხვაობებზე. 

მოვიყვანოთ მარტივი მაგალითი, იმის საილუსტრაციოდ, თუ რა როლს თამაშობს ცოდნის 
მენეჯმენტი კომპანიის განვითარებაში. ვთქვათ, მაგალითად კოპმანია აწარმოებს თავის პროდუქციას 5 
სხვადასხვა ფილიალში. დავუშვათ კომპანიას აქვს წარმოების პროცესთან დაკავშირებული რიგი 
პრობლემური საკითხები, რომლებიც გავლენას ახდენენ კომპანიის მწარმოებლურობაზე და პროდუქციის 
ხარისხზე. ერთმა ფილიალმა პრობლემების ნაწილის დასაძლევად შეიმუშავა ახალი მიდგომა, მეორემ 
შეიმუშავა მთელი რიგი, უფრო ეფექტიანი მიდგომები. დანარჩენი სამი ფილიალი აგრძელებს მუშაობას 
ძველი მიდგომებით. შედეგად მივიღებთ ერთი კომპანიის ჭრილში სხვადასხვა ხარისხის და 
თვითღირებულების პროდუქციას. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიის შიგნით აღმოჩნდა 
ინტელექტუალური კაპიტალი აღნიშნული პრობლემების დასაძლევად, ის არ არის ხელმისაწვდომი ყველა 
ფილიაისთვის. რეალურად იმ ორი ფილიალიდან, რომლებმაც შეიმუშავეს ახალი მიდგომები და 
გააუმჯობესეს პროდუქციის ხარისხი, მხოლოდ ერთის მიდგომები აღმოჩნდა ყველაზე ეფექტიანი. ამრიგად 
კომპანიის 5 ფილიალიდან 4-ის მუშაობა არაეფექტიანია. შეიძლება ითქვას, რომ დროთა განმავლობაში 
განსხვავება კომპანიის ფილიალების მუშაობის ეფექტიანობას შორის, კიდევ უფრო გაიზრდება. 

ასეთი მაგალითები მრავლად გვხვდება რეალურ ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ 
თანამედროვე კოპმანიებს გააჩნიათ კომუნიკაციის ბევრი საშუალება - კორპორატიული ინტრანეტი, 
დოკუმენტების დამუშავების ელ. სისტემები, ე.წ. "ცოდნის მენეჯერები", ინფორმაციის დიდი მასივების 
მენეჯმენტი მოითხოვს დიდ ძალისხმევას და წარმოადგენს საკმაოდ კომპლექსურ საკითხს. 

თანამედროვე ცოდნის მენეჯმენტის უმთავრესი ამოცანაა დროის ციკლის შემცირება პრობლემის 
დასმიდან, მის გადაწყვეტამდე. ეს საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, რომლის ძირითად სირთულეს 
წარმოადგენს ფილიალების, ქვედანაყოფების, თანამშრომლების სურვილი გასცდნენ თავიანთ მიკრო-
სამყაროს რომელშიც ასრულებენ ყოველდღიურ სამუშაოს. მაგრამ, ინფორმაციის გაზიარების სურვილის 
შემთხვევაშიც კი, შესაძლებელია კომპანიის შიგნით არ არსებობდეს საკმარისად სტანდარტიზებული 
ბაზა აღნიშნული ინფორმაციის აღქმისათვის.  

კომპანიის წარმატება ბაზარზე შეიძლება განისაზღვროს მისი შესაძლებლობით შეიმუშაოს, 
აწარმოოს და გაყიდოს პროდუქცია კონკურენტზე უკეთ. თუ კი ვისაუბრებთ ამისათვის საჭირო ცოდნის 
მენეჯმენტის განვითარების ტექნიკურ პროცესზე, დღესდღეობით არსებული საშუალებები, როგორიცაა 
ინტერნეტი, ინტრანეტი, ტელეფონი, ელ. ფოსტა, ელ. ბიბლიოთეკები და სხვა, უნდა იქნას 
მაქსიმალურად გამოყენებული ინფორმაციის მიმოცვლისა და ხელმისაწვდომობისათვის. 

დაბოლოს, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერი სისტემის სარგებლიანობა და ეფექტიანობა 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ, რა ფორმით ხდება მისი გამოყენება. კომპანიის სტრატეგიის 
შემუშავებისა და განვითარების მთავარი და ფართოდ ცნობილი თეორიები უნდა განიხილებოდეს 
დღევანდელი მსოფლიოს დინამიური, უაღრესად კონკურენტული და გლობალური კონტექსტის 
გათვალისწინებით. ძლიერი გარე ფაქტორები განსაზღვრავენ კომპანიის გადაწყვეტილებებს შეამცირონ 
დანახარჯები, გააძლიერონ წარმოების პროცესი და განსაზღვრონ ზრდისათვის ახალი შესაძლებლობები. 

ეს კი პირველ პლანზე წამოწევს ცოდნის მენეჯმენტის როლს კომპანიის კონკურენტული უპირატესობის 
ჩამოყალიბებაში.  
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THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN FORMATION  
OF COMPANY'S COMPETITIVE ADVANTAGE 

 
KETEVAN GHAMBASHIDZE 

 
Abstract. The main objectives and importance of the work is to underline that a properly implemented 

Knowledge Management (KM) could play a dominant role in maintaining and/or obtaining a competitive advantages, 
which are crucially important in today's global and highly competitive environment for companies of any size and 
scope.  

It is necessary to distinguish basic knowledge, special knowledge and innovative knowledge, which can provide 
a sustainable competitive advantage of the company. Eventually knowledge must become into an intellectual capital 
and therefore into a fundamental ingredient in creating sustainable competitive advantage. 

Knowledge Management is knowledge identification, implementation and distribution process, which also needs 
a well developed technological infrastructure, high level of organizational culture, personnel trainings and motivation. 

The significance of KM is obvious when the economic and production level of a company depends more on its 
brainpower, human capital, intellectual capital. Therefore, companies need to create effective Knowledge Management 
as well to deal with other competitors. 

 
 

გურამ ჯოლია,  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 
 

კრეატიული ეკონომიკის ფენომენის შემეცნებითი გააზრებისათვის 

„კრეატიული ეკონომიკა“ შედარებით ახალი ტერმინია ეკონომიკურ თეორიაში, რის გამო 
სამეცნიერო სამყაროში გრძელდება დისკუსიები მისი არსისა და დამკვიდრების შესახებ.  

კრეატიულ ეკონომიკას ეკონომიკის მე-4 სექტორს უწოდებენ. 

კრეატიული ეკონომიკა ესაა ინტელექტის (გონების) ეკონომიკა, რომელიც მოცემულია ადამიანის 

ცოდნაში, შესაძლებლობებსა და უნარებში.  
ამ შემთხვევაში ინტელექტი „ძირითადი“ კაპიტალია, ხოლო მისი კრეატიული საქმიანობა, რომლის 

სინონიმია „პიროვნების შემოქმედებითი ენერგია“, - „საბრუნავი“ კაპიტალი, რომელიც შრომის ბაზარზე 
იყიდება ან იცვლება და წარმოადგენს კრეატიული ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ ეკონომიკურ 
კატეგორიას. [1]  

ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანია ადამიანის ინტელექტუალური რესურსები.  
კრეატიული ეკონომიკის საგნობრივი სფეროა ინტელექტუალური კაპიტალის თეორია, ცოდნის 

ეკონომიკა და მართვა, ინოვაციური, მათ შორის, მაღალი ტექნოლოგიები, ინფორმაცია, არამატერიალური 
აქტივების შექმნა, ინტელექტუალური საკუთრება. 

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის შედეგად, შრომის პროცესში ადამიანის ფიზიკური და 
ინტელექტუალური მონაწილეობის ხარისხი ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ იცვლება, ანუ თანდათან 
მცირდება ფიზიკური და, შესაბამისად, იზრდება ინტელექტუალური შრომის წილი.  

საყურადღებოა ერთი გარემოებაც. ბუნებამ ადამიანი შექმნა არა მარტო კრეატიული აზროვნების 

უნარით, არამედ თავის ქმედებებში შეცდომების დაშვების შესაძლებლობებითაც. ამ ხარვეზის 
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გამოსწორება გვეხმარება შეიქმნას უფრო ძლიერი და საიმედო ტექნიკური საშუალებები, რომლებიც 
საშუალებას მოგვცემენ რუტინული ოპერაციების შესრულებისას შევამციროთ მოსალოდნელი რისკი.  

„კრეატიული ეკონომიკის“ ცნება უშუალო კავშირშია შემოქმედებით პროცესთან. თუ ინდივიდის 
შემოქმედება მეცნიერების სხვა სფეროებში შედარებით დადგენილია, შემოქმედება, როგორც სოციალური 
პროცესი, ჯერ კიდევ ნაკლებად შესწავლილია. 

კრეატიული ეკონომიკის განვითარებამ განაპირობა თანამედროვე საზოგადოებაში მიმდინარე 
ხარისხობრივი ძვრები, ეკონომიკური ზრდის ფასეულობათა ახალი გაგება, ბაზრის ახალი ხარისხი, 
ცვლილებები საკუთრებით ურთიერთობებში, შრომასა და კაპიტალში.  

კრეატიული პროდუქტების ეკონომიკური ბუნების ფასეულობათა ფუნდამენტური გაგება 
მოცემულია შოტლანდიელი ბრძენის ადამ სმითის შრომებში. ესაა „წყლისა და ბრილიანტის“ ცნობილი 
პარადოქსი, როცა წყალი, რომლის გარეშე სიცოცხლე შეუძლებელია, უფრო იაფი ღირს, ხოლო 
ბრილიანტი, რომელიც ნაკლებად საარსებო სიკეთეა, ძალიან ძვირია. XIX საუკუნიდან, როცა შემუშავდა 
მომხმარებლის ქცევის თეორია (ბიჰევიორიზმი), განისაზღვრა სარგებლიანობის სუბიექტური გაგება და 
რესურსების იშვიათობის ცნება, დაიწყო კრეატიული ინდუსტრიის ბაზრების ფუნდამენტური კვლევითი 
წანამძღვრების ფორმირება. 

ეკონომისტებს შორის კრეატიულ ინდუსტრიაზე ყურადღება პირველად გაამახვილა გერმანელმა 
ეკონომისტმა და სოციოლოგმა, კულტურის ფილოსოფოსმა ვენგერ ზომბარტმა, რომელმაც კრეატიული 
ინდუსტრიის (კულტურა, მოდა, სამხატვრო მრეწველობა, რეკლამა და სხვა) განვითარებაზე რამდენიმე 
მეცნიერული ნაშრომი შექმნა. [2]  

სწორედ მისი მოღვაწეობის პერიოდში დაიწყო და სპეციალიზაციის სახით ცალკე გამოიყო 
მეცნიერება, კულტურული ინდუსტრია და ხელოვნების ბაზარი, რომლებშიც შემოქმედებითი საწყისი და 
რაციონალურობა ურთიერთშერწყმულია.  

იმავდროულად მოხდა კრეატიული სექტორების ინტერესებთან საბაზრო სისტემის ინტერესების 
თანხვედრა და ადაპტაცია. კრეატიული ინდუსტრიის ინსტიტუტებმა და მათში დასაქმებულმა 
ადამიანებმა ახალი სტატუსი შეიძინეს. წარმოიშვა კრეატიული მუშაკების სოციალური კარიერის ზრდისა 
და დასაქმების გადიდების საინტერესო ფორმები, რამაც კრეატიული სფერო საინვესტიციოდ უფრო 
მიმზიდველი გახადა.  

კრეატიული ინდუსტრიისადმი ყურადღების გამახვილება ნაკარნახევი იყო ისეთი ობიექტური 
პროცესებით, როგორიცაა საზოგადოების პოსტინდუსტრიულ განვითარებაზე გადასვლა, საქმიანობის 
ახალი სფეროების, უპირველესად, ინფორმაციული სექტორის წარმოჩენა.  

ინტელექტუალურ შრომაზე დაფუძნებული საქმიანობის გაფართოებამ დამქირავებელსა და 
დაქირავებულს შორის ურთიერთობა საგრძნობლად შეცვალა: ინტელექტუალურმა პროდუქტებმა 
საკუთრების დაცვის ახალი საშუალებები მოითხოვა; ჩამოყალიბდა ახლებური წარმოდგენა სამუშაო 
ადგილისა და სამუშაო დღის დროითი საზღვრების შესახებ; შრომის ბაზარზე გაძლიერდა მობილურობა; 
დაინერგა დასაქმების მოქნილი გრაფიკები და სხვა მრავალი. 

XX საუკუნის მე-2 ნახევრიდან დასავლეთის ინდუსტრიული ცენტრებიდან დაიწყეს შედარებით 
იაფი სამუშაო ძალის მქონე ქვეყნებში სამრეწველო საწარმოთა გადატანა, რამაც განვითრებულ ქვეყნებში 
მსხვილი ქალაქების დეინდუსტრიალიზაცია გამოიწვია. წარმოების გაჩერების გამო, დაცარიელდა 
საწარმოო შენობები, გართულდა მოსახლეობის დასაქმება.  

აღნიშნულმა გარემოებამ განვითარების ახალი პრიორიტეტული სფეროების ძიება მოითხოვა. 
ყურადღება შეაჩერეს კრეატიულ ინდუსტრიაზე. ტრადიციულ დარგებში განვითარების ახალი იმპულსი 
გამოჩნდა. კრეატიული სექტორი, რომელიც წინათ ეკონომიკური განვითარების მეორეხარისხოვან 
სფეროდ ითვლებოდა, თანდათან მძლავრი საწარმოო რესურსი შეიქმნა. დაცარიელებული ფაბრიკა-
ქარხნების შენობები კრეატიული ინდუსტრიის განვითარების ცენტრები გახდა და მიმზიდველი ახალი 
„ეკონომიკური ნიშა“ წარმოიშვა. [3] 

ბოლო წლებში მსოფლიო ეკონომიკამ გლობალური ცვლილებები განიცადა. ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების დანერგვით შეიცვალა ეკონომიკური ზრდის ტემპები და ბიზნესის შეფასების 
ხარისხობრივი პარამეტრები. ახლებურად წარმოჩნდა მსოფლიო ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა), 
გაფართოვდა წარმოებული საქონლისა და მომსახურების ასორტიმენტი, მოხდა მომხმარებლების 
მოთხოვნებისა და გემოვნების საყურადღებო ტრანსფორმაცია. 

XX საუკუნის ბოლოს მიმდინარე გლობალურმა ცვლილებებმა, „კრეატიული ეკონომიკის“ 
წარმოშობისა და განვითარების ფუნდამენტური წანამძღვრები შექმნა. 

მაინც, რას გულისხმობს „კრეატიული ეკონომიკა“ და რომელ სფეროებს მოიცავს იგი? 
კრეატიული ეკონომიკა, როგორც ინტეგრირებული მეცნიერება, აერთიანებს ეკონომიკის, 

ფილოსოფიის, სოციოლოგიისა და კულტუროლოგიის საკითხებს.  
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კრეატიული ეკონომიკა არის მეცნიერების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროთა ერთობლივი 

ეკონომიკა. იგი ეფუძნება მაღალი კონცენტრაციის კრეატიულ სამუშაო ძალას, რომელიც სიახლეების 

დამუშავების სულისჩამდგმელი და მამოძრავებელია. [4] 
კრეატიული ეკონომიკის არსია ურთიერთკავშირის მოწესრიგება კულტურას, ბაზრებს, 

საზოგადოებასა და ვაჭრობას შორის. [5] 
საზოგადოების მომავალი განვითარება კულტურის გარეშე შეუძლებელია, შემოქმედებითობა კი 

კულტურის ორგანული ნაწილია. 
კრეატიული სექტორი სამართლიან საფუძველზე უზრუნველყოფს ახალგაზრდების, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონეთა და ქალთა ფართომასშტაბიან დასაქმებას. 
კრეატიული ეკონომიკა საზოგადოების განვითარებისათვის ქმნის ადამიანზე ორიენტი-რებულ 

მდგრად, ინკლუზიურ და ეკოლოგიურად გამართლებულ გზებს. 
კრეატიული ეკონომიკის ზრდის ძირითადი ფაქტორებია ადამიანისეული კაპიტალი, მოთხოვნა, 

ინოვაციები და ინვესტიციები. 
კრეატიული ეკონომიკის ნიშანია რაიმეს შესახებ შემოქმედებითი მიდგომა, ახალი, ადრე 

არარსებული იდეების დანერგვა, საზოგადოების უწყვეტი ინოვაციური განვითარება, რომლის 

საფუძველია ორიგინალური იდეები დასაქმების ახალი სფეროებისა და პროდუქტების (მომსახურების) 

შესაქმნელად. აღნიშნულით ნათლად დასტურდება კრეატიულ ინდუსტრიასა და ინოვაციას შორის 
არსებული უცილობელი კავშირი. 

კრეატიული ეკონომიკის უმეტესი ნაწილი კერძო სექტორშია თავმოყრილი, სადაც სჭარბობს 
მოკლევადიანი, არასრული დასაქმება, დროებითი კომპანიები, მაღალია თვითდასაქმების დონე. 

დღეისათვის კრეატიული ინდუსტრიის განვითარება ეკონომიკური ზრდის გამოცოცხლების, 
მოსახლეობის დასაქმების გადიდებისა და სოციალური დარაზმულობის სტრატეგიული პრიორიტეტია. 
თანამედროვე საზოგადოება სულ უფრო მეტად ხდება კრეატიული, რომლის მთავარი პროდუქტი – 
ინოვაციური სტრატეგიები – ნებისმიერ სოციალურ-ეკონომიკურ მოთხოვ-ნებს აკმაყოფილებს, შრომის 
პირობებიდან და ჯანდაცვიდან დაწყებული, საზოგადოებისა და განათლების განვითარებით 
დამთავრებული, რითაც ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებასა და განმტკიცებას. 

ტრადიციული ეკონომიკისაგან განსხვავებით, კრეატიული ეკონომიკის მთავარი თავისებურება 

ისაა, რომ მისი ძირითადი ინსტრუმენტია ცოდნა, რესურსი – ინფორმაცია, ხოლო პროდუქტი – ინოვაცია. 

ავსტრიული წარმომავლობის ცნობილი ამერიკელი მეცნიერი იოსებ შუმპეტერი ინოვაციას 
განმარტავს, როგორც საწარმოო ფაქტორების ახალ სამეცნიერო და ორგანიზაციულ კომბინაციას, 
რომელიც სამეწარმეო სულისკვეთებითაა შექმნილი. [6] 

თანამედროვე მეცნიერთა უმრავლესობა ინოვაციად მიიჩნევს რაიმე სიახლეს ტექნიკის, 
ტექნოლოგიის, შრომის ორგანიზაციისა და მართვის სფეროში, რომელიც უახლეს მეცნიერულ მიღწევებსა 
და მოწინავეთა გამოცდილებებზეა დაფუძნებული.  

კრეატიული ეკონომიკისათვის დამახასიათებელია ინოვაციური ინდუსტრია, რომლის შინაარსში 
იგულისხმება მასობრივად კონკურენტუნარიანი ინოვაციების დამუშავება, წარმოება და რეალიზაცია. 

როგორც ცნობილია, დ. რიკარდოს შედარებითი უპირატესობის თეორია ქვეყანას იმ სფეროში 
დასპეციალებას სთავაზობს, რომელიც უფრო უკეთესად შეუძლია. სწორედ ამიტომ, ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მოწინავე ქვეყნებმა თავიანთი ძალისხმევა 
მომსახურების სფეროსა და კრეატიულ სექტორებში გადაიტანეს, ხოლო აუცილებელი წარმოებისათვის 
აზიისა და სხვა რეგიონების იაფი სამუშაო ძალა გამოიყენეს. [7] 

განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკაში კრეატიული სფეროს მნიშვნელობა და შესაბამისად მისი 
წილი გლობალურ მშპ-ში განუწყვეტლივ იზრდება (დაახლოებით, 7%). ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში კრეატიული ეკონომიკის წლიური ზრდა 5-20%-ის 
ფარგლებშია. ევროკომისიის კვლევებით, ევროკავშირის ქვეყნების მშპ-ში კრეატიული ეკონომიკის წილი 
აღემატება უძრავი ქონების, კვების პროდუქტების, სასმელებისა და თამბაქოს ნაწარმისა და ქიმიური 
მრეწველობის დარგების წილს. [8] 

ეკონომიკურ სიკეთესთან ერთად, კრეატიული ეკონომიკა ისეთ არამატერიალურ ფასეულობებსაც 
ქმნის, რომლებიც ადამიანზე ორიენტირებულ მდგრად განვითარებას უზრუნველყოფს.  

კრეატიული ეკონომიკა, როგორც ახალი სამუშაო ადგილების გენერატორი, საზოგადოების 
კეთილდღეობის ამაღლებაში მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს, ადამიანთა თვითპატივისცემას 
ასტიმულირებს და მთლიანობაში ცხოვრების ხარისხს აუმჯობესებს. ამით დასტურდება, რომ 
კრეატიული ეკონომიკა ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  

მიჩნეულია, რომ მომავალში კრეატიული ეკონომიკის განვითარება სერიოზულ გავლენას მოახდენს 
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე. 
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კრეატიული ეკონომიკის სამომავლო განვითარების წანამძღვარია გარკვეული დონის ცოდნა და, 
უწინარეს ყოვლისა, ადამიანის შემოქმედებითი შესაძლებლობების განვითარება, ასევე კრეატიული 
კლასის ფორმირება და განვითარება. 

კრეატიული ეკონომიკის განვითარებას ორი მიზეზი აქვს: 
პირველი: ცნობილმა ამერიკელმა ფსიქოლოგმა აბრაამ მასლოუმ ახსნა, თუ რატომ ხარჯავს ერთი 

ადამიანი უფრო მეტ დროსა და ენერგიას საკუთარ უსაფრთხოებაზე, ხოლო მეორე _ სხვებისაგან 
პატივისცემის დამსახურებაზე?  

მასლოუს აზრით, ადამიანის მოთხოვნილებებს იერარქიული სტრუქტურა აქვს, რომელიც 
აერთიანებს ფიზიოლოგიურ, უსაფრთხოების, სოციალური კავშირების, პატივისცემისა და 
თვითგამოხატვის მოთხოვნილებებს. 

ყოველი ადამიანი ცდილობს, უპირველესად დაიკმაყოფილოს მისთვის ყველაზე მნიშვ–ნელოვანი 
მოთხოვნილება. მას შემდეგ, რაც იგი დაკმაყოფილდება, ის აღარ იქნება მოტივატორი და იგი შეეცდება 
დაიკმაყოფილოს შემდეგი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნილება.  

მაგ., მშიერ ხალხს (ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება) ნაკლებად აინტერესებს ის უახლესი 
მოვლენები, რომლებიც ხელოვნებაში ხდება (თვითგამოხატვის მოთხოვნილება), არც ის, თუ როგორ 
პატივს სცემენ მათ სხვები (სოციალური კავშირის ან პატივისცემის მოთხოვნილება), მაგრამ როგორც კი 
დაკმაყოფილდება თითოეულის მოთხოვნილება, დღის წესრიგში მათთვის შემდეგი, უფრო მაღალ 
საფეხურზე მდგომი ყველაზე მნიშვნელოვანის საჭიროება დგება. [9] 

მასლოუ მიიჩნევდა, რომ ჩვენი მოთხოვნილებები იერარქიის საფეხურზე თანდათან მაღლა 
მიიწევს, – ფიზიოლოგიურიდან ემოციურ-სულიერი საფეხურებისაკენ. ამიტომ არ უნდა გაგვიკ-ვირდეს, 
რომ ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში ადამიანების მატერიალური მოთხოვნილებები 
ძირითადად დაკმაყოფილებულია, მათ მაღალი შემოსავლები აქვთ და ისინიც ინტელექტუალურ 
საქმიანობას ანიჭებენ უპირატესობას (ანუ ზრდიან მოთხოვნილებას). 

აღნიშნული ვითარება შესაბამის ბაზარს ავითარებს. საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციისა და 
მომსახურების სფეროში დასაქმების გადიდების კვალობაზე, ახალგაზრდობა მეტ ინტერესს კრეატიული 
ინდუსტრიისადმი იჩენს. მათი აზრით, ეს სფერო უფრო პროგრესულ, მიმზიდველ სტილს სთავაზობს და 
ეკონომიკური დაჯილდოებაც (ანაზღაურება) საშუალოზე მაღალია. გარდა ამისა, თანდათან იგი უფრო 
კონკურენტული და პრესტიჟული ხდება.  

აღნიშნულის შედეგად მათთან კრეატიული ეკონომიკა სწრაფად იზრდება. 
მეორე: კრეატიული ეკონომიკის განვითარებას დიდად შეუწყო ხელი საინფორმაციო-

კომუნიკაციური ტექნოლოგიების დიდი მასშტაბებით განვითარებამ. ციფრულმა ტექნოლო-გიებმა 
შექმნეს ახალი შესაძლებლობები მსოფლიო კიბერნეტიკული სივრცის დასაპყრობად. 3D გამოსახულებისა 
და იდეების სინთეზი ახალ ნიმუშებს ელის. 

საზოგადოებაში აშკარად ვლინდება ორი ურთიერთგადამკვეთი ტენდენცია: კრეატიული 
ადამიანები და ორგანიზაციები უფრო მეტად ბიზნესზე ხდებიან ორიენტირებულები. თავის მხრივ, 
ბიზნესიც კრეატიულ მიდგომებზეა უფრო დამოკიდებული. 

ამერიკელი სოციოლოგი რიჩარდ ფლორიდა კრეატიული ეკონომიკის განვითარების საფუძვლად 

„3ტ“-ს პრინციპს მიიჩნევს: ტექნოლოგია, ტალანტი და ტოლერანტობა. [10] [11] 
ტრადიციული ეკონომიკა, როგორც მეცნიერება, შეზღუდული ეკონომიკური რესურსების (მიწა, 

შრომა, კაპიტალი) რაციონალური გამოყენების თეორიას ეფუძნება. იგი იკვლევს თუ როგორ იყენებენ 
ადამიანები მათ განკარგულებაში არსებულ ამ რესურსებს საქონლისა და მომსახურების წარმოებისა და 
განაწილებისათვის თავიანთი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. 

სწორედ შეზღუდული რესურსების საკითხია საკვანძო კრეატიული ეკონომიკის არსის გაგებასთან 
დაკავშირებით. 

კრეატიული ეკონომიკა, რომელიც ეფუძნება ადამიანის ინტელექტუალური კაპიტალის 

განუსაზღვრელი წყაროს პოტენციალს, საზოგადოების განვითარების ულევი რესურსია. 

კრეატიული ეკონომიკის ახალი პარადიგმა–ადამიანის შემოქმედებითი შესაძლებლობები, როგორც 

შეუზღუდავი რესურსები–ეკონომიკური სიკეთეების იშვიათობის თეორიას უარყოფს. 

ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში პროდუქციის წარმოებაში კრეატიულობა შედარებით 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება, რადგან მას შრომის პროცესში და კაპიტალის შექმნაში ხელეწიფება 
ადამიანის იდეების, განზრახვებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზაცია. 

სხვადასხვა შეფასებებით, კრეატიული ეკონომიკის წილი საკმაოდ დიდია. მხოლოდ ჯანდაცვის 
წილი განვითარებული ქვეყნების მშპ-ში 10%-ს აჭარბებს. მაგრამ მთავარია სხვა: მშპ-ის ზრდის 

აბსოლუტური უმეტესობა სწორედ კრეატიული ეკონომიკის მიერაა უზრუნველყოფილი. 
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მეტად მნიშვნელოვანია ამ პრობლემის სოციალური ეფექტი. კრეატიული ეკონომიკის სწრაფი 
ზრდა ანალოგიურ პროცესს იწვევს განვითარებული ქვეყნების სოციალურ სტრუქტურებში. 

აშკარაა, რომ კრეატიული ეკონომიკის განვითარება განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკურ 
ზრდაში სერიოზულ გავლენას ახდენს. სხვადასხვა შეფასებებით, განვითარებულ ქვეყნებში მშპ-ის 
ზრდის 85% კრეატიული კლასის მიერ იქნება უზრუნველყოფილი, ხოლო კრეატიული ეკონომიკის 
ზრდის ტემპი ზოგიერთი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ტემპს რამდენჯერმე აჭარბებს.  

გარდა ამისა, ადამიანის კრეატიული უნარები და შესაძლებლობები განუსაზღვრელი რესურსია. 
თუმცა, ეს არამც და არამც არ ნიშნავს, რომ თვით კრეატიულობა უფასო წყაროა ანუ საწარმოო პროცესის 
საწყისი ელემენტია. აღნიშნული მხოლოდ იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ადამიანის პროგრესული ზრახვები 
და იდეები, რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიების საღ პლატფორმასა და საზოგადოებაში დაგროვილ 
ცოდნას ეყრდნობა, შეუზღუდავია.  

დასკვნა. ეკონომიკური ზრდის ახალი თეორიები იძულებული იქნებიან მომავალში 
კრეატიულობის ფენომენი აუცილებლად გაითვალისწინონ, რადგან კრეატიული ეკონომიკის 
განვითარება როგორც შეზღუდული, ისე შეუზღუდავი რესურსების გამოყენებას გულისხმობს. 
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COGNITIVE UNDERSTANDING OF THE CREATIVE ECONOMIC PHENOMENON 
 

GURAM JOLIA 
 

Abstract. The changes made in the developed world in the last quarter of the XX century attracted the society’s 
attention towards the development of the creative sector. 

The potential capabilities of the industry of the creative economics represent an indefinite source of the society 
development, however, several statutes, postulates or evaluation criteria are not set nowadays and is a subject-matter of 
the discussion. 

There is one important circumstance: the nature created a human not only with the ability of creative thinking, but 
also with possibilities making mistakes in his/her activities. This improvement can create more powerful and reliable 
technical and economic means, thereby reducing the risk of routine operations. 

Creative economics as integrated science, unites economic, philosophic, social and cultural issues. 
Creative economics is joint economics of science, culture and art spheres. It is based on high labor force, which 

inspired innovations and development. 
Human capital is a major factor in the growth of creative economics. 
Creative economics is a sign of something creative approach, a new, the introduction of ideas not existed prior, the 

development of continuous innovation of society, which is the basis of the original ideas for employment in any field. 
The main characteristics of creative economics is that its basic tool is knowledge, resources - information, and 

product - innovation. 
The new theories of economic growth in the future will have to take into account the phenomenon of creativity, 

because the creative use of unlimited resources and economic development. 
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ნატალია ჭყონია, 

განათლების დოქტორი, ბათუმის ნავიგაციის  
სასწავლო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

 
ინგლისური ენის მასწავლებლის როლი საზღვაო ინგლისური ენის საკომუნიკაციო 

უნარების განვითარებაში 
 

როგორც მასწავლებელი 15 წლიანი სწავლების გამოცდილებით, რომელიც ვასწავლი ინგლისურ 
ენას, როგორც უცხო ენას უნივერსიტეტის დონეზე ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში, 
მიმოვიხილე თუ რა არის ინგლისური ენის მასწავლებლის როლი და უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ 
მოვახერხოთ ”საზღვაო ინგლისურის ენის ” საკომუნიკაციო უნარების განვითარება. განვიხილე 
ვითარება, რომელსაც ჩვენ ვხდებით საზღვაო დარგში და ის თუ რა არის საჭირო სასურველი მიზნის 
მისაღწევად. 

როგორც ვიცით საზღვაო ნავიგაცია არის საერთაშორისო საქმე. თარჯიმნის პოზიცია გემზე 
ჩაანაცვლა ინგლისური ენის საფუძვლიანად შესწავლამ და პოპულარიზაციამ. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის 
მეზღვაურები სამწუხაროდ მაინც ვერ არიან მომზადებული სათანადო დონეზე, ისე რომ 
დაუბრკოლებლივ გადალახონ ენობრივი ბარიერი. რატომღაც ისევ ჩვენი მეზღვაურების უმრავლესობა 
თავს არიდებს უცხოელ ეკიპაჟთან მუშაობას. 

რატომ ხდება, რომ ჩვენი ქვეყნის ინგლისური ენის დონე გაცილებით უფრო დაბალია, ვიდრე სხვა 
ქვეყნებისა. თუმცა მათი ინგლისური არ არის მშობლიური. მაგალითად აზიის ქვეყნები, ჯერ კიდევ 
განვითარებად ქვეყნებად ითვლებიან, მათი მეზღვაურების ინგლისური უფრო სრულყოფილა. მაგ: 
ინდოეთი, მალააზია, და ა.შ. 

არსებობს სხვადასხვა მიზეზები. სტუდენტების უმრავლესობა წარმატებით აბარებს მისაღებ 
გამოცდებს. საზღვაო ნავიგაციის სტუდენტებს ესაჭიროებათ კითხვის, საუბრის, სმენის, წერის უნარების 
განვითარება. მიუხედავად იმის რომ ინგლისური ისწავლება დაწყებითი კლასებიდან, მათი 
წერილობითი შედეგები გაცილებით უკეთესია ვიდრე სასაუბრო. მათი ინგლისურ ენაზე საუბარი ხომ 
ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ არ დაუშვან ისეთი შეცდომები, რაც მათ საქმიანობას მიიყვანს სავალალო 
შედეგამდე. არ მოხდენ გაუგებრობაში , როდესაც გემი იქნება პორტის შიგა თუ გარე ტერიტორიაზე. 
აიცილონ შეჯახებები და სხვა უბედური შემთხვევები. 

ამის მიზეზი ალბათ ყველასათვის არის ცნობილი და ადვილად გასაგები. ეს არის ის პრობლემა, 
რომელიც სამწუხაროდ იმის შედეგია, რომ ვერ ახერხებენ სასწავლო პრაქტიკის გავლას საზღვრებს გარეთ 
იმ დოზით, რაც საჭირო და აუცილებელია. სტუდენტი, რომელმაც გაიარა პრაქტიკა და 5 - 6 თვის 
განმავლობაში იმყოფებოდა ინგლისურ ენოვან ეკიპაჟთან, მისი ინგლისური გაცილებით უკეთესია, 
ვიდრე იმ სტუდენტისა, ვინც 4 წელი გაატარა მერხთან მეცადინეობაში ყოველგვარი პრაქტიკის გარაეშე. 

არსებობს კიდევ ისეთი პრობლემა, როგორიცაა საზღვაო ინგლისირი - ME (Maritime English); 
საზღვაო ინგლისური მოიცავს ბევრსფეროს როგორიცაა: გეოგრაფის, ნავიგაცია, ციური ნავიგაცია, 
ნავიგაციური მოწყობილობები, მეტეოროლოგია, ტვირთბრუნვა, გემის მართვა და ა.შ. ეს მოიცავს 
ძალზედ დიდ დროს, რათა ამას პედაგოგმა გაართვას თავი. ჩემი ამ პერიოდის გამოცდილების მანძილზე, 
გამუდმებით ვმუშაობ ამ საკითხებზე, თუ ლიტერატურის გამოყენებით, თუ კომპეტენტურ პირებთან 
კონსულტაციების გავლით, მაგრამ რაც უფრო ვუღრმავდები, მით უფრო ვრწმუნდები, რომ ჩემი 
პროფესიული ცოდნა რაც უკავშირდება ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებს მაინც და მაინც ვერ არის ღრმა 
და საფუძვლიანი. თუ პროფესიული მასწავლებელი აუხსნის კურსანტს ზემოთ აღნიშნულ საკითხებს, ის 
იქნება ქართულად და არა ინგლისურად. ხოლო თუ ინგლისური ენის მასწავლებელი აუხსნის, ვერ იქნება 
ისეთ პროფესიულ დონეზე, როგორც ამას ითვალისწინებს საერთაშორისო სტანდარტები. ამას 
მოახერხებს მხოლოდ ის პროფესიონალი მასწავლებელი, რომელიც შეძლებს მიაწოდოს ინგლისურ ენაზე 
ის ზემოდ ხსენებული საკითხები. 

გამუდმებით ვფიქრობ ამ საკითხზე, თუ როგორ შეიძლება ინგლისური ენის მასწავლებელი იყოს 
ისეთი კომპეტენტური, რომ გაუუმჯობესოს სტუდენტს საზღვაო ინგლისური ენის უნარები იმ 
ასპექტებიდან გამომდინარე რასაც საზღვაო ნავიგაცია მოიცავს. 

სასწავლო მასალები არის ნავიგაციის მნიშვნელოვანი ელემენტები ინგლისური ენის შესწავლაში 

შეუძლებელია ინგლისური ენის შესწავლა კარგი სასწავლო მასალების გარეშე. სასწავლო მასალების 
ხარისხი კი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის შინაარსი არის შერჩეული. საზღვაო ნავიგაცია 
უკავშირდება იმ დიდ საგნებს, როგორიცაა: საზღვაო რუკა, კომუნიკაციები, სანავიგაციო ხელსაწყოები, 
მეტეოროლოგია, შეჯახების თავიდან აცილების წესები ე.წ COLREG, და . შ. რომელიც ინგლისური ენის 
მასწავლებელს უქმნის პრობლემებს პროფესიული საკითხების სწავლების დროს.  
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ჩვენ უნდა შევქმნათ მაღალი ხარისხის ინგლისური ენის მასწავლებელთა გუნდი, თუ კი გვსურს, 
რომ შევთავაზოთ კვალიფიციური მეზღვაურები საზღვაო ფლოტებს. ეს ვერ იქნება შესაძლებელი, თუ კი 
სტუდენტები ისწავლიან ინგლისურ ენას არა კომპეტენტური პედაგოგების მეშვეობით. სასურველია 
მივიღოთ პრაქტიკა და უფრო მეტი გამოცდილება, სხვა და სხვა კვალიფიცირებული 
უნივერსიტეტებიდან და უცხოური საზღვაო კომპანიებიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში საზღვაო 
განათლება იქნება შეზღუდული ჩვენს ქვეყანაში. 

სასურველია ჰქონდეს ხელშეწყობა პედაგოგის დონის ამაღლებას საზღვაო ინგლისურ ენაში; უნდა 
ხდებოდეს ინგლისური ენისა და სპეციალობის პედაგოგების ერთდროულად გადამზადება საზღვაო 
ინგლისური ენის მომზადების ხარჯზე. სპეციალობის პედაგოგი ისწავლის ინგლისურ ენას, ხოლო 
ინგლისური ენის პედაგოგი უფრო მეტ ცოდნას მიიღებს სპეციალობაში. 

• თუ კი ინგლისური ენის (როგორც უცხო ენის ) მასწავლებელს ექნება რაღაც განსაზღვრული 
რაოდენობით საზღვაო თემატიკის ცოდნა და იქნება კომპეტენტური, როგორც ”საზღვაო 
ინგლისური” ენის მასწავლებელი, ის დაეხმარება სტუდენტს ერთდროულად სხვა და სხვა 
უნარების განვითარევაში. 

• საზღვაო ინგლისური ენის მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამა ხელს შეუწყობს ენის 
სპეციალისტს გაიმდიდროს ცოდნა და მიიღოს უფრო მეტი გამოცდილება. 

• პროფესიული საგნების პედაგოგთა დასწრება საზღვაო ინგლისურის ენის ლექციაზე და პირიქით, 
ენის სპეციალისტის დასწრება სპეციალობის ლექციებზე, ბევრად გაუადვილევს ინგლისური ენის 
მასწავლებელს, რომ მეტი გაიგოს საზღვაო თემატიკის შესახებ, რაც დაეხმარება მას ხელი 
შეუწყოს კომპეტენტური სპეციალისტის ჩამოყალიბებაში. 

• პროფესიულ სპეციალისტებთან კონსულტაციები იქნებოდა ძალიან ნაყოფიერი ეფექტური 
საზღვაო ინგლისური ენის მასწავლებლისათვის, რათა ჩასწვდეს თუ რას მოიცავს საზღვაო 
კონცეფციები თუ ტერმინოლოგიები. 

• უცხო ენის მასწავლებელს გულწრფელობა, ენთუზიაზმი და პოზიტიური დამოკიდებულება 
სპეციალობის ანუ საზღვაო დარგის მიმართ, გაუზრდის კურსანტს მოტივაციას სწავლის მიმართ. 

ვფიქრობ, პრობლემა რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით საზღვაო ინგლისურში, არის მთელი 
ჩვენი ქვეყნის პრობლემა. მე წარმოვადგენ ჩემს გამოცდილებას, აზრს და ველოდები, რომ მივიღებ 
უკეთეს რეკომენდაციებს და გამოცდილებას სხა უფრო წარმატებული ქვეყნების 
სპეციალისტებიდან, რათა ხელი შევუწყოთ ჩვენი სასწავლებლის საზღვაო ინგლისური ენის 
დონის განვითარებას. ჩვენ აგრეთვე ველოდებით უფრო მეტ საერთაშორისო თანამშრომლობას 
და ხელშეწყობას საზღვაო ინგლისური ენის, როგორც სპეციალური კურსის სწავლებაში. 

 

THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHER IN DEVELOPMENT OF 
MARITIME ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATIVE SKILLS 

 
NATALIA TCHKONIA 

Abstract. My experience has given me an opportunity to discuss what is the role of English language teacher for 
maritime English language communication skills. I described the requirements what we meet in maritime English 
education and I have put forward, what is our role to make progress continuously. 

 EFL (English as foreign language)teacher with limited nautical knowledge could be a competent and successful 
ME teacher will help deck cadets to develop the different skills. This requires attending intensive ME teacher training 
program which will promote enrich EFL teachers’ knowledge regarding ME teaching and get more experience and 
ideas on some subject from the specialists of other countries as a reference to promote our Maritime English education 
level. 
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STATUS OF HIGHER EDUCATION IN INDIA 

Introduction 

Higher education is recognized as a public good, which produces a huge set of economic, social, cultural, demographic, 
and political externalities. Second, education is also a merit good, an important investment from the social and 
individual points of view. Investment in higher education is a vital contribution to accelerating the process and rate of 
economic growth, by increasing human productivity. Therefore, higher education is regarded as crucial to the progress 
of developing countries, and their ability to compete in the global economy. In fact, it is the differential between rich 
and poor nations, and similarly between people. Education is critical to the economic development of a nation. 
Therefore, studies in the economics of education, particularly higher education, are a vital necessity. This need was 
highlighted and recommended to “conducting research in the problems of economics and financing of education which 
are only just receiving the attention of economists and educationists in our country”55. Classical economists found a 
close correlation between educational expenditure and the national income. By the beginning of the nineteenth century, 
education was being mentioned as a means for bringing about improvements in purchasing power of the labor force, 
economic welfare and social peace. The neo-classical school concluded that the most valuable form of investment is 
investment in human beings.  
 
The number of universities has increased from a meager 22 in 1947-48 to above 659 in 2012. As of 201256, India has 
152 central universities, 316 state universities, and 191 private universities. Other institutions include 33,623 colleges, 
including 1,800 exclusive women's colleges, functioning under these universities and institutions, and 12748 
Institutions offering Diploma Courses. The emphasis in the tertiary level of education lies on science and 
technology. Indian educational institutions by 2004 consisted of a large number of technology institutes. Distance 
learning is also a feature of the Indian higher education system. The Government has launched Rashtriya Uchchattar 
Shiksha Abhiyan to provide strategic funding to State higher and technical institutions. A total of 316 state public 
universities and 13,024 colleges will be covered under it. 
 
There is a notable increase in educational expenditure in India, mainly due to the unprecedented expansion in the size of 
educational institutions of all types – primary, secondary, and higher education. University education in India is largely 
subsidized by the government and its agencies. The main source of public funds for higher education are the Central 
Government, Universities Grant Commission, Planning Commission, the state government and local government 
organizations. Over the years, the union and state governments have considerably increased their total public 
expenditure on education, from Rs. 114 crores in 1950-51 to nearly Rs. 100,000 crores in 2005-06. While the growth 
has not been steady, demand for education at every level is rapidly increasing. However, funds for education are not 
increasing at a commensurate level. The resulting gap is widening. The goal of allocating six percentage of national 
income to education is still elusive. Expenditure on Education by Education and Other Department as % of G.D.P. was 
3.78 percent in 2008-09.  

Higher Education System in India 

Higher education in India starts after the higher Secondary or 12th standard. While it takes 3 years for completing a 
B.A., B.Sc or B.Com pass or honors degree from a college in India, pursuing an engineering course would take four 
years and five years (with six months of additional compulsory internship) for completing a bachelor of medicine or 
bachelor of law degree. Postgraduate courses generally are of two years duration. But there are some courses like 
Master of Computer Application (MCA) that are of three years duration. For those who cannot afford to attend regular 
classes for various preoccupations can pursue correspondence courses from various Open Universities and distance 
learning institutes in India. The Universities of India can be classified in various categories like Central Universities, 
State Universities, Deemed Universities, Private Universities, Agricultural universities, National Institutes of 
Importance and Open Universities. These universities of India can play a very important role not only in the sustenance 
of a just and vibrant society but also in the continuation of its rich democratic tradition. In fact a few universities in 
India are playing an excellent job of producing enlightened citizens for the nation. But with the growth of the economy, 
the Indian Universities and other institutes of higher education have faced with a new challenge.  
 
India has more than 100 million people in the 18-24 yrs age group. Only 10% of these have access to higher education. 

                                                           
55 Indian Education Commission (Kothari Commission) (1964-66), Government of India 
56 http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India 



 299

For an economy that is growing at 9% and more and projected to grow even more rapidly, and with an industrial growth 
of over 10.4 %, the need for skilled work force and trained graduates is estimated at 750000 annually. To achieve this, 
the quality and quantity of education institutions needs to be augmented. With this in mind the government of India set 
up an advisory body –The Knowledge Commission in 2005 with a view to bridge this gap and makes India a knowledge 
powerhouse. The Knowledge Commission has submitted its report and recommendations on educational reforms to the 
government. Accreditation for higher learning is overseen by autonomous institutions established by the University 
Grants Commission57:  

� All India Council for Technical Education (AICTE) 
� Distance Education Council (DEC) 
� Indian Council of Agricultural Research (ICAR) 
� Bar Council of India (BCI) 
� National Assessment and Accreditation Council (NAAC) 
� National Council for Teacher Education (NCTE) 
� Rehabilitation Council of India (RCI) 
� Medical Council of India (MCI) 
� Pharmacy Council of India (PCI) 
� Indian Nursing Council (INC) 
� Dental Council of India (DCI) 
� Central Council of Homeopathy (CCH) 
� Central Council of Indian Medicine (CCIM) 
� Veterinary Council of India (VCI) 

Universities in India 

In the Indian system, higher education begins after the 10 + 2 stage (equivalent of the French baccalaureate or higher 
secondary education). The higher secondary certificate (which can be issued by the Central Board of Secondary 
Education CBSE or a State Board of Secondary education) is the basis that allows for entry into universities. Students 
wishing to enroll for higher education courses seek access to the various colleges that are affiliated to the universities in 
India. Universities offer the Bachelor, Master, M-Phil and Doctoral degrees. Department of Education under the Union 
Ministry of Human Resource Development is responsible for improving the overall education scenario of the country as 
well as planning and implementing various programmes and policies of the government related to education. Higher 
Education is a very important sector for the growth and development of human resource which can take responsibility 
for social, economic and scientific development of the country. The University Education Commission (1948-49), under 
the Chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan, gave the foundations of the future of Indian Higher Education. The report of 
the Education Commission (1964-66) under the Chairmanship of Dr. D.S. Kothari symbolized the symbiotic 
relationship between education and national development. A lot of thought has since been generated towards the 
emerging concerns of higher education. The vision of higher education in India is to realize the country's human 
resource potential to its fullest with equity and inclusion. This essentially means the need to provide greater 
opportunities of access to higher education with equity to all eligible, and in particular, to the vulnerable sections of the 
society. Expansion of access by supporting existing institutions, establishing new institutions, supporting State 
Governments and Non-Government Organizations (NGOs) / Civil Society to supplement public efforts are needed to 
aim at removing regional and other imbalances that exists at present. Policies and programmes for strengthening 
research and innovations have to be initiated and institutions, public or private, will have to be encouraged, to engage in 
stretching the frontiers of knowledge.  
 
Table 0-1: Growth of Universities, Colleges and Enrollment in India [1947-48 to 2008-09] 

Number of Institutions 
 

Year Universities / University Level Institution Colleges Total 

Enrollment  
(In millions) 

1947-48 20 496 516 
0.2 

1950-51  28 578 606 
0.2 

1960-61  45 1819 1864 
0.6 

1970-71  93 3277 3370 
2.0 

1980-81  123 4738 4861 
2.8 

1990-91  184 5748 5932 
4.4 

2000-01  266 11146 11412 
8.8 

                                                           
57 http://mhrd.gov.in/higedu.asp 
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2005-06 346 17625 17973 
10.5 

2006-07 367 18064 18431 
11.2 

2008-09 467 25951 26418 
13.6 

August 2011 611 31324 31935 
14.6 

 
Sources: (1) U.G.C. (2005) University Development in India: Basic Facts & Figures’, New Delhi  
(2) Higher Education in India: Issues Related to Expansion, Inclusiveness, Quality and Finance, University Grant 
Commission, November 2008  
(3) Annual Report (2008-09), University Grant Commission, New Delhi  
(4) Higher Education in India: Strategies and Schemes during 11th Plan period (2007-12) for Universities and Colleges 
(2011), University Grants Commission, New Delhi  
(5) Higher Education in India and GATS: An Opportunity (2007), A Consultation Paper, Trade Policy Division, 
Department of Commerce, Government of India, New Delhi  
(6) Inclusive and Qualitative Expansion of Higher Education: 12th Five-Year Plan, 2012-17 (2011), U.G.C., New Delhi 
 
Note: Universities include central, state, private and deemed-to-be universities as also institutions of national 
importance established both by the central and the state legislatures. 
 
Table 0-2: Types of Universities in India: [2008-2011] 

Type of Institutions Number of Institutions (2008) Number of Institutions (2009) 

Number of 
Institutions 
(August 
2011) 

Central Universities 24 40 43 

State Universities 228 234 289 

State Private Universities 14 21 94 

Institutions established through State Legislation 5 5 
 

5 

Institutions Deemed to be Universities 103 128 
 

130 

Institutes of National Importance 33 39 50 

Total 407 467 611 

Colleges 23206 25951 31935 

 
Sources: (1) Annual Report (2008-09), University Grant Commission, New Delhi 
(2) Higher Education in India: Strategies and Schemes during 11th Plan period (2007-12) for Universities and Colleges 
(2011), University Grants Commission, New Delhi 
 
Up to August 2011 the number of Universities had gone up to 611 universities including 43 Central, 289 State, 94 State 
Private, 130 Deemed to be Universities, five Institutions established under State Legislation and 31935 colleges in the 
Higher Education sector. During the reporting year 2008-2009, 15 Central, 6 State and 7 State Private Universities have 
been included in the U.G.C. list of universities and 25 Deemed to be Universities have been notified. The names of two 
state universities had also been changed and four universities had been declared fit to receive central assistance under 
12(B) of the U.G.C. Act. As many as 2745 new colleges had been established in various states during 2008-2009, thus 
taking the total number of colleges to 25,951. Up to August 2011, there are 43 central universities of which, 38 are 
being given maintenance and development grant by the U.G.C. There are 383 Stat Universities including private self-
financed universities, of which the U.G.C. has been making budgetary plan allocation for only 133 State Universities, 
excluding Medical and Agricultural Universities which are funded by the Ministry of Health and the Ministry of 
Agriculture respectively. There are 130 institutions deemed to be universities, of which, 10 are being allocated both 
maintenance (Non plan) and development grant (Plan) and 25 are being allocated only development grant (Plan). 
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Figure 0-1: Expenditure of Education in India as % of G.D.P. [1951-2009] 
 

 
 
In 1951-52 Expenditure on Education by Education and Other Department as % of Public Expenditure was 7.92% 
which was increased up to 13.63% in 2008-09. Similarly, Expenditure on Education by Education Department as % of 
G.D.P. and Expenditure on Education by Education and Other Department as % of G.D.P. was increased from 0.64 
percent in 1951-52 to 3.13 and 3.78 respectively in 2008-09. The gap between Expenditure on Education by Education 
Department as % of G.D.P. and Expenditure on Education by Education and Other Department as % of G.D.P. is also 
widening during 1970-71 to 2008-09. In most of the developed countries expenditure on education as percentage of 
G.D.P. is about 6-8 percent. In India still it is about around 3.78 percent.  
 
Conclusion 
Over past six decades, India has covered a long distance on the path of expanding the institutional capacity in higher 
education. In the year 1947-48, the country had just 22 university-level institutions; this figure has gone up to 659 in 
2012. In 1951-52 Expenditure on Education by Education and Other Department as % of Public Expenditure was 7.92% 
which was increased up to 13.63% in 2008-09. Similarly, Expenditure on Education by Education Department as % of 
G.D.P. and Expenditure on Education by Education and Other Department as % of G.D.P. was increased from 0.64 
percent in 1951-52 to 3.13 and 3.78 respectively in 2008-09. The gap between Expenditure on Education by Education 
Department as % of G.D.P. and Expenditure on Education by Education and Other Department as % of G.D.P. is also 
widening during 1970-71 to 2008-09. In most of the developed countries expenditure on education as percentage of 
G.D.P. is about 6-8 percent. In India still it is about around 3.78 percent.  
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STATUS OF HIGHER EDUCATION IN INDIA 

GAURANG RAMI 
 

Abstract. India's higher education system is the third largest in the world, next to the United States and China. 
Investment in higher education is a vital contribution to accelerating the process and rate of economic growth, by 
increasing human productivity. In the present paper we have evaluate status of higher education system in India. In the 
year 1947-48, the country had just 22 university-level institutions; this figure has gone up to 659 in 2012, - nearly above 
30-fold increase. In 1951-52 Expenditure on Education by Education and Other Department as % of Public Expenditure 
was 7.92% which was increased up to 13.63% in 2008-09. In most of the developed countries expenditure on education 
as percentage of G.D.P. is about 6-8 percent. In India still it is about around 3.8 percent. 
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English language competence of civil servants as a part of the European  

integration of Ukraine  
 

Nowadays Ukraine is steadily moving towards the European integration. The Association with the EU has been 
ratified, still all the necessary changes haven’t come into force yet, giving us the time to prepare. Great attention is 
given to carrying out reforms bringing into compliance the European norms and standards and the activity of different 
institutions of Ukraine. Government develops laws and regulatory acts to optimize the situation in the Ukrainian 
economy, industry and trade. However, no less important than laws, is the professional qualification of people who will 
implement them. The question of requirements for a person who holds or applies to practice a civil servant position 
acquires first priority, taking into account the national call to action to renew and lustrate staff at all levels of state 
government, civil services. Moreover, insufficient training of civil servants may serve the reason of insufficient 
personnel and institutional capacity of our country to successfully implement political decisions regarding integration to 
the European Union [1].  

The issue of professional activity of civil servants is studied in the works of Akimov O., Vashchenko K., 
Zahorodniuk S., Kirmach A., Kovbasiuk Yu. and some others. Attention is given to the psychological readiness of civil 
servants for work according to the norms of the European Union, their awareness of the EU activity, its legislation, 
norms, institutions etc. Somewhat out of sight remains the language competence of a civil servant, that is, in our view, a 
significant omission. EU as a union of different countries is combined not only by political and economic ties, but also 
in terms of the language.  

Currently, the EU officially recognized 24 languages: Bulgarian, Danish, German, English, Estonian, Finnish, 
French, Greek, Irish, Italian, Croatian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, 
Spanish, Сzech, Hungarian. The official website of the European Union states that multilingualism plays a central role 
in preserving cultural diversity of EU [3]. European institutions translate all documents that have legal power in all 24 
official languages. However, the effective work of united Europe is impossible without a certain linguistic unification. 
Accordingly, in all European countries there is the need to study languages of international communication within the 
EU. Such languages are the main European ones − French, German, Spanish, Italian and, in the first place, − English 
[7].  

These are the results of sociological researches of the usage of English in EU of 2010 [4, c. 158]: 
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 Without the knowledge of 
English 

English as a native or 
foreign language 

English as a foreign 
language 

EU 54,1 45,9 33,8 
Great Britain 0,5 99,5 7,4 
Ireland 0,5 99,5 6,0 
Malta 4,8 95,2 90,5 
Netherlands  12,4 87,6 87,3 
Sweden 15,0 85,0 85,0 
Denmark 15,8 84,2 83,5 
Cyprus 27,8 72,2 72,2 
Luxembourg 33,3 66,7 66,7 
Finland 39,6 60,4 59,9 
Slovenia  44,0 56,0 55,6 
Austria 45,1 54,9 53,3 
Belgium 48,2 51,8 51,7 
Germany 48,9 51,1 50,8 
Greece  56,1 43,9 43,5 
Estonia 58,6 41,4 41,4 
France 65,7 34,3 33,8 
Latvia 65,9 34,1 34,1 
Italy 70,7 29,3 28,6 
Portugal 72,8 27,2 26,4 
Romania  73,4 26,6 26,5 
Poland 74,1 25,9 25,4 
Lithuania 74,3 25,7 25,7 
Slovakia 75,8 24,2 24,2 
Czech Republic 76,2 23,8 23,7 
Spain 79,3 20,7 19,8 
Hungary 83,8 16,2 15,9 
Bulgaria 84,6 15,4 15,1 

 
Therefore, the fact of the importance of English language education among the population, and especially among 

civil servants, is obvious. In the strategic future, according to the language policy of EU, every citizen of the EU in 
addition to his mother tongue should know two more languages of the EU for better understanding with other nations, 
destruction of national prejudices and development of social capital mobility [6]. 

Moreover, it is believed that language influences the outlook of a person, his perception of world and attitudes. 
So, it is important not only to teach English as a medium of communication, but also to build the English language 
competence, which is a more difficult but very important task.  

The notion of English language competence is comparatively new (appeared in 60s of XX c.). There isn’t the 
only definition of this term formulated in the scientific literature, but there is a shared vision of the “competence” (in 
Ukrainian “kompetentnist”) as a complex phenomenon that is the integration of different competences (in Ukrainian 
“kompetentsia”) of a person; is characterized by the degree of preparedness of a human to the effective implementation 
of certain activity. Among its elements are the following [9]: 

- language (linguistic) competence: the system of knowledge and skills to carry out English language 
communication in typical situations of educational, labour and cultural spheres of communication; 

- socio-cultural competence: the body of knowledge on socio-cultural features of the nation, which language is 
studied, and the standards of behaviour adopted in this cultural community; 

- professional competence: knowledge of professional terminology vocabulary skills of work with the material.  
Accordingly, English language competence is not only the knowledge of English as a system of certain signs and 

rules, but also formedness of all language and speech skills, the ability to use appropriate knowledge and skills in 
different types of speech activity, taking into account the context (situation), and using the extra linguistic means 
(gestures, facial expressions, symbols, etc.) that are specific to representatives of the English language community[9]. 
English language competence involves not only knowledge of English. Studying a foreign langiage, a person learns 
values, historical experience, specific views on certain phenomena of native speakers, their cultural layer [5].  

According to the Article 4 of the Law of Ukraine «On Civil Service», the right to work in the system of civil 
service have citizens of Ukraine, regardless of their origin, social or economic status, race and national origin, gender, 
political views, religious beliefs, place of residence, that have received the appropriate education and professional 
training and have passed in the established procedure the competitive selection, or by other procedure provided by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine [8]. In my opinion, the English competence, taking into account the above mentioned 
reasons, should be a part of professional training of civil servants. The European Harty on Multilingualism says that 
national civil servants (of EU countries), acting at international positions at the very beginning of their career need to 
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possess foreign languages at a sufficient level [2, p. 5]. Therefore, knowledge of at least one foreign language has to 
become a requirement for Ukrainian civil servants, working at every department connected with foreign affairs. 

The announcements on occupation of vacant positions in 17 ministries of Ukraine have been analyzed regarding 
the focus of their activity on international cooperation with the EU and the presence of the item "foreign language" in 
the list of requirements for the candidates. It has turned out that the websites of all ministries contain declaration of 
international cooperation with EU countries and promotion of European integration of Ukraine. At the same time, the 
knowledge of a foreign language, English in particular, among the qualification requirements for the occupation of 
separate vacant positions has been written in 6 ministries. In 5 of them the corresponding item was present in the 
announcements for occupation of vacant positions, specializing in international relations. Herewith, the Ministry of 
Foreign Affairs has stated that the level of knowledge of foreign languages is determined by Supreme language courses 
of the Diplomatic Academy of Ukraine under the MFA of Ukraine by the direction of the Personnel Department after 
the submission of the applicants’ documents. In the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, this competence is written 
as desirable. On the website of the Ministry of Justice the assigned page was empty. Among the requirements of 3 
ministries the knowledge of a foreign language was absent. The information regarding the contests for vacant positions 
hasn’t been found on the websites of 5 ministries, as well as any information on the qualification requirements to the 
workers.  

The absence of the necessary information on several ministerial websites makes definite conclusions impossible. 
Taking into account the outlined activity direction, namely the cooperation with EU, on the websites of all ministries 
and the presence of the foreign (English) language knowledge requirement among a considerable part of the found 
advertisements, it can be stated that there is the demand for candidates with English language competence among civil 
servants of higher categories. Still, further studies require questions of the share of civil servants with the specified 
competence, the level English proficiency among them, as well as existing mechanisms providing the English language 
competence among civil servants.  
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Abstract. Taking into account the orientation of Ukrainian development towards the European Union, the issue of 
English language competence is considered as the factor of international cooperation. The author studies the language 
policy within the EU and the role of English as of the language of international communication. The notion of language 
competence is explained: its definition, structure, connection with a person’s outlook. The results of study of English 
knowledge demand among Ukrainian civil servants are presented.  
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THE MECHANISMS OF PUBLIC MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION 

 
The process of getting of education is the activity to assimilate the material and spiritual cultural 

values. One of the missions of education is to form the in young generation the responsible attitude to the 
preservation and enrichment of historical, scientific and cultural heritage. Education and culture are the 
focuses of the entire world community. They are the leading factors of social progress and the development 
of the civilization. 

To ensure the global progressive development of education is important to know the system specific of 
the education in different countries. These peculiarities are in the models of the education, educational 
purposes, educational content, forms, types and the quality of the education. 

The state policy in the sphere of the higher education of Ukraine is aimed at the reformation of the 
educational field according to the modern trends and the economical facilities of the state to provide human 
potential development. The mechanisms of public management play the key role in the area of the 
implementation of the state policy. Therefore, the analysis of mechanisms of public management in the area 
of higher education is the prospective task. 

The issues that are related to the transformations in the education of Ukraine according to the 
European standards in the education demand new approaches and solutions. The active involving of the 
publicity to the policy-making process is one of the main ways in the reformation of the system of public 
management of the higher education in Ukraine. The creation of the efficient system of public management 
is the prospective task for the modern Ukrainian education. The active position of the academic governance 
is the factor of the democratization in the higher education administration on the national, system and 
institutional level.  

The increasing globalisation process created new challenges for higher education system, which is 
facing diversified pressures that impact on its governance management. The university no longer provides 
great prestige on which higher education can build a successful claim to administrative autonomy. 
Traditional university governance became a target and the tradition of collegial governance is today 
considered as an inefficient. Institutions should become more flexible, more autonomous to respond to 
changes in the organisational environment [4]. 

Comprehensive development of the higher educational institutions needs more attention from the state 
in the process of modernization of higher education. Nowadays the dependence of the performance of the 
higher educational institutions on economic factors increases, resource capacity of study and research 
increases too. On the one hand, state amounts of financing are not able to cover increasing needs of the 
higher educational institutions, on the other hand, it is necessary to elaborate effective and transparent 
mechanisms of regulation of their activities outside the budget [2]. Thus, the social nature of relations in the 
sphere of higher education and growing dependence of higher educational institutions on economic factors 
require the formation of mechanisms of state regulation that are adequate to market conditions and the 
development of a new regulatory state education policy, which would have directed the efforts of higher 
education on the consistent improvement of its competitiveness. 

In an increasing number of European countries governments are implementing policies to enhance the 
international competitiveness of universities and promote their role “in the innovation system, economic 
development, knowledge-based economy and competitiveness of nation-state” [6]. These developments 
show that a number of European countries moved from the traditional view that all national universities are 
of similar quality to a new position that promotes a stratified higher education system with a few research 
universities concentrating significant funding and a number of higher education institutions for provision of 
mass higher education with limited research capacity. The theme of institutional association will be treated in 
some detail because there is a recent emergence of policies aiming at consolidating already established 
institutions using different kinds of association of institutions to increase the overall efficiency of the system 
and the capacity of the new institutions to become competitive in an international or global scale. 
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The peculiarity of entrepreneurship in modern conditions is, in particular, that it extends from the 
sphere of material production to education, science, and culture. Nowadays higher educational institutions 
are gradually transformed into entrepreneurial structures of public sector [1]. As, on the one hand, their 
activities include satisfaction of public needs on the basis of outside budget funding (in whole or in part), 
and, on the other hand, higher educational institutions may be considered as commercial enterprises that 
offer services to individuals, who use education with a personal purpose with the intention of obtaining 
additional revenue in the future. Such variant has some advantages in the transitional economic conditions: 
focus on customer satisfaction, participation in market competition, desire for efficient use of resources. 

Recent research shows a decline of trust in public institutions in general, and in higher education 
institutions in particular, as well as in professionals. And all recently implemented quality systems are based 
on accreditation rather than on quality assessment. This might reflect an increased lack of trust in higher 
education institutions to satisfy the government and society about their capacity to ensure adequate standards 
of quality [5]. 

Impatience with academia’s long-established norms and values, the crying up of higher education’s 
economic mission and purpose, the rise at institutional level of “New Management”, the 
“professionalization” of university management, the weight and influence of external stakeholders, the 
diversification of funding, the imposition of evaluation by performance criteria, inextricably tied in with 
economic productivity, the promotion of relevance in both teaching and research, all represent the central 
elements of higher education in a globalised world.  

The implementation of markets as instruments of public policy has been accompanied by a loud cry in 
favour of increased institutional autonomy, made necessary to allow institutions to compete in the higher 
education market [1]. However, governments quickly realised that competing autonomous institutions were 
more difficult to steer and have taken with one hand what they had given with the other. Frequently, higher 
education reform has often meant replacing one form of government influence and control with another. The 
new autonomy is then a paradox: it is the autonomy to be free to conform. It remains to be seen if the present 
global crisis of the financial systems and the loss of credibility of pure market regulation will result in a 
reversal of the recent changes of the relationship between universities and government. 

As a result of gradual abandonment of methods of administration, new possibilities are opened to 
higher educational institutions, especially the budget ones, leading to their functioning as economic entities 
like manufacturing companies. Therefore, economic development of the higher educational institution as a 
process of improving quality and structural parameters of financial and economic activities of the higher 
educational institution reflects their ability to qualitatively improve the basic functions. Economic 
development of higher educational institution is impossible without increasing the share of allocations earned 
by it.  

Therefore, more attention should be paid to the problems of complex economic development of higher 
educational institution, which is not confined only to the problems of funding, in the process of 
modernization of social and economic development. The state must improve the mechanisms of necessity of 
achievements of higher educational institution’s scientific researches; strengthen the interaction of business, 
science and education. Given the above, there is a need to rethink the role of educational institutions not only 
in ensuring economic progress, but also in forming a highly educated specialist and a strong personality, 
competitive in today’s world. 

Almost all higher education institutions have autonomy. The administration of the university has its 
components in each country. Therefore, the management of the higher education is the interaction and the 
cooperation between all institutions of higher school divisions, teachers and students. 

In the complex of the mechanisms of the public administration of the education budget financing is an 
important lever of the influence on the state as a whole system and on the individual educational institutions. 
The providing of the educational services integrates several significant problems of financing of the 
educational institutions of which rational solution the education system and the possibility of continuous 
development effectiveness depends [6]. 

Nowadays it is paid much attention to the research of the implementation of financial and economic 
mechanisms in higher education. It is important to focus on the investigation of specific of the mechanism of 
financial administration of higher school of Ukraine. It is necessary to try to identify the most important 
statements: 

1. It is important to develop the program of regional higher education systems to support the leading 
institutions of higher regional authorities. 
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2. It is needed to create single regional interuniversity centers to promote employment of graduates 
(the formation of regional data banks of the need for qualified specialists and job positions; the assistance in 
the employment of graduates; cooperation with international institutions of graduate employment, etc.). 

3. It should be legally outlined the situations in that it is advisable to introduce tuition fees (for 
example in the case of a second higher education). 

4. It is recommended to reform the statistical reporting of Higher School according to the formation of 
a considerable number of sources of funding. 

5. It is needed to prepare managers of higher education aware of the financial and economic activity.  
6. It is important to study the experience of leading universities in the field of financial and economic 

management that in recent years have made most positive changes in their business. 
Therefore, the mechanism of the realization of financial and economic activities in higher education 

needs the improvement. 
The other mechanism of state policy in higher education is international cooperation. The management 

of the international activities of higher education is implemented by industry-territorial principle: central 
management level - at the level of the Ministry of Education and Science of Ukraine, regional level - 
regional departments of Education, municipal - municipal departments of education, and finally, the 
departments of international relations of the universities. 

It is emphasized to inefficient interaction between the units of the managerial series, which nowadays 
needs the significant improvement, in particular it is important: 

• to use more rational already accumulated experience of international activity of the leading world 
higher educational establishments both in the training of foreign specialists and in joint international 
educational programs;  

• to activate the participation in contacts between the institutions at the regional level, that will 
promote the increasing of the efficiency of international academic mobility based on the distribution of the 
experience of the regional higher education institutions;  

• to promote the spread of good experience of the universities for comparative analyzes of international 
collaboration at national and international level; 

• to cover international activity of universities in national and international specialized publications to 
potential customers and foreign partners; 

• to require regular professional training of international service [3]. 
The other innovative mechanism of public management of higher education is the organizational 

mechanism of educational innovation that is aimed to the usage of computer and communication 
technologies in the educational sphere. Economic innovation in the sphere of the education are formed under 
the influence of modern educational technologies and the development of market mechanisms, in particular 
new mechanisms of public funding of education; diversification of education financing; new mechanisms of 
education financing companies; preferential stimulation of investment in education. 

Therefore, there are several mechanisms for implementing public management of higher education that 
are already act in the market. However, they are not completely efficient, that is why it is important to 
improve them. 
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Abstract. The necessity for the research and the analysis of the public management in the higher 
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ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ.  

 
Современная тенденция в сфере образования - создание единого образовательного пространства в 

Европе - это реальность, без которой невозможно формировать и претворять в жизнь стратегию развития 
образования Украины. Но реформирование в любой сфере, а в образовании особенно, следует осуществлять 
так, чтобы последствия изменений содействовали развитию Украины в целом, а национальное образование не 
потеряло своих достижений. В то же время привлечение Украины к Болонской декларации требует от высших 
учебных заведений конкурентоспособных образовательных и научных продуктов. 

Понятие "европейское образовательное пространство" можно рассматривать и как среду, в пределах 
которой действуют единые, согласованные правила инновационной деятельности и как целостную систему, 
результатом функционирования которой являются новейшие идеи и оригинальные образовательные 
технологии [1]. 

Одним из основных принципов Болонского процесса является автономия ВУЗа. То есть университеты 
имеют право формировать свою стратегию, выбирать свои приоритеты в образовании и осуществлении 
научных исследований.  

Высшие учебные заведения Украины имеют достаточно высокий потенциал, но для его реализации 
необходимо иметь организационные полномочия и достаточное финансирование. Второй важный принцип в 
реализации Болонского процесса основывается на ответственности образования перед обществом, согласно 
которому Зона европейского высшего образования должна строиться на широком и открытом доступе как к 
двухступенчатому, так и к последипломному образованию, а также на образовании для развития личности в 
течение всей жизни. 

Высшее образование должно включиться в систему мировых стандартов подготовки специалистов. Для 
этого нужны изменения как в самой системе высшего образования, так и в отдельных ВУЗах и их структурных 
подразделениях. Инновационный путь развития высшего образования Украины на современном этапе - 
единственный возможный вариант обеспечения ее новой роли как системы, которая создает зону 
опережающего развития для всего социального организма страны. 

Признаками инновационной системы образования являются: современная идеология образования, 
переход от простой передачи знаний студенту к механизмам развития личности, формированию креативного 
мышления. Эти подходы реализуются через разработку региональных образовательных концепций и программ 
в соответствии с этнокультурными, культурно-историческими особенностями и сформировавшейся 
общественной потребностью в кадрах с учетом требований рынка труда. 

Инновации в высшем образовании с точки зрения изменений можно разделить на три группы: 
радикальные, рекомбинационные и модификационные. 

Цель радикальных инноваций в ВУЗе заключается в желании укрепить позицию лидера, достичь 
конкурентоспособности или удержать ее на рынке образовательных услуг и рынке труда. Рекомбинационные 
инновации базируются на диверсификации образовательных услуг и источников финансирования, поиске 
новых сегментов рынка образовательных услуг и рынка труда, а также повышении эффективности управления 
ВУЗом. Модификационные инновации обеспечивают удовлетворение потребностей клиентов на рынке 
образовательных услуг и рынке труда. Для планирования и реализации указанных инновационных 
преобразований целесообразно использовать модели и механизмы проектного менеджмента [2].  
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 В экономической литературе конкурентоспособность связывается с надежностью, качеством, 
компетентностью и эффективностью бизнеса. Образовательные услуги реализуются в условиях жесткой 
конкуренции. И ВУЗам приходится наращивать конкурентные преимущества, чтобы укрепить свои позиции. 

Факторы конкурентоспособности ВУЗа:  
• подготовка специалистов, которые востребованы на внутреннем и внешнем рынках труда;  
• освоение креативных образовательных технологий;  
Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова является кузницей 

инженерно-технических кадров для судостроительной отрасли и признанным научным центром [3].  
В НУК функционируют 31 научная школа, которые возглавляют известные ученые - академики и члены-

корреспонденты отраслевых и международных академий наук, доктора наук, профессора. В университете 58 
докторов, профессоров, 262 кандидата наук, доцента. Работают два специализированных совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по пяти специальностям. На 57 кафедрах университета работают 5 
лауреатов Государственных премий Украины и СССР, 12 заслуженных деятелей науки и техники Украины, 5 
заслуженных работников образования Украины.  

В ВУЗе обучается около 12 тысяч студентов. Ведется подготовка бакалавров, специалистов и магистров 
по 38 специальностям.  

Только за последние десять лет учеными университета получено свыше 650 патентов. Сегодня в НУК 
патентуются прорывные технологические решения в области судостроения, переработки отходов, энергетике.  

ВУЗом разработанна "Концепция развития университета", которая согласуется с приоритетами и 
стратегией программы развития образования и науки в Украине. В этом документе определены четыре 
стратегических приоритетных направления: 

• Создание новой модели экономической деятельности НУК с участим государства, бизнес-структур 
(судостроительных, машиностроительных, энергетических, финансовых и др.).  

• Приведение системы образования в НУК в соответствие с требованиями Болонской декларации с 
сохранением традиционной инженерной подготовки. В этом же направлении прорабатываются вопросы 
расширения автономии и студенческого самоуправления как необходимых условий интеграции НУК в 
европейское образовательное пространство.  

• Использование инновационных разработок ученых НУК для повышения конкурентоспособности 
украинской кораблестроительной науки и ее интеграции в мировое научное пространство.  

• Преобразование НУК в современный университет европейского типа с развитой материальной и 
социальной базой.  

Для реализации концепции разработан Генеральный план развития университета, который отмечен 
золотой медалью в номинации "Развитие материально-технической базы" на международной выставке 
«Образование и карьера».  

Университет поддерживает многолетнее плодотворное сотрудничество с университетами, научно-
исследовательскими учреждениями и промышленными предприятиями США, Великобритании, Германии, 
Норвегии, Китая, Польши, Румынии, Турции, Болгарии, Ирана, Испании, Вьетнама и стран СНГ. Важным 
направлением международной деятельности НУК является участие преподавателей, аспирантов и студентов в 
конкурсах для получения стипендий или грантов международных организаций и фондов, таких как Немецкая 
Служба Академических Обменов (DAAD), Фонд Александра фон Гумбольдта (ФРГ), Программа 
академических обменов имени Фулбрайта, Советов из международных исследований и обменов IREX (США), 
Фонд "Образование для демократии" (Польша). 

В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова на контрактной основе учатся 
граждане стран : Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Ливан, Саудовская 
Аравия, Тунис, Нигерия, Камерун, Кения и стран СНГ - Россия, Беларусь, Туркменистан, Грузия, Казахстан, 
Молдова. 

Без модернизации материальной базы и инновационной деятельности невозможно войти в 
международный образовательный и научно-технический рынок, интегрироваться в глобальный рынок 
судостроения. Такую цель университет ставит перед собой. В связи с европейской интеграцией Украины как 
морского государства существенно растет роль университета, который является градообразующим ВУЗом для 
Николаева - центра украинского кораблестроения. Стремление университета стать ВУЗом европейского типа - 
не прихоть, а требование времени. 
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კონფლიქტი - ორგანიზაციული მენეჯმენტის გამოწვევა  

თანამედროვე სამყაროში ორგანიზაციული განვითარების მიმართ საზოგადოების, მეცნიერებისა 
თუ მკვლევრების მზარდი ინტერესი ცხადად შეიმჩნევა. საკითხით დაინტერესებული პირები ყველა იმ 
მნიშვნელოვან ასპექტს სწავლობენ, რაც ორგანიზაციული მენეჯმენტის გაუმჯობესებასა და პერსონალის 
ეფექტურად მართვას ემსახურება. მათ რიცხვს ორგანიზაციაში არსებული კონფლიქტების შეფასების, 
პრევენციის, მოგვარებისა და დარეგულირების საკითხებიც განეკუთვნება. კითხვა – როგორ ზემოქმედებს 
კონფლიქტი ორგანიზაციის განვითარებაზე სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს.  

 ორგანიზაცია ადამიანის მიერ საკუთარი მიზნების მისაღწევად შექმნილი სტრუქტურაა, სადაც 
განსხვავებული სტატუსის, როლისა და მოვალეობების მქონე ადამიანები საერთო მიზნების მისაღწევად 
ერთობლივად იღწვიან [1]. მათ მიერ გარე ადაპტაციისა და შიდა ინტეგრაციის სირთულეების 
გადალახვის პროცესში ყალიბდება ორგანიზაციული კულტურა, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში 
გაზიარებული ერთ-ერთი თვალსაზრისის თანახმად, ორგანიზაციის თითოეული წევრისა და 
ქვედანაყოფისათვის ძირითადი მიზნის მიღწევის სტრატეგიული საშუალებაა [2.გვ.339-342]. 
ორგანიზაციული კულტურა ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი 
ფაქტორი და ორგანიზაციის წევრების მიერ გაზიარებული წესების დინამიკური სისტემაა, რომელიც 
სხვადასახვა სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ასპექტს – ღირებულებებს, ურთიერთობებს, ნორმებს, ქცევებს 
და სხვა მრავალს მოიცავს [1]. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაციული კულტურა ისეთ პრინციპებსა და 
ურთიერთობებს ეფუძნება, რომლებიც კონფლიქტის დარეგულირებისკენაა მიმართული [3] ეს ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რადგან კონფლიქტი ორგანიზაციის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა. აღსანიშნავი 
ისიცაა, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია წარმატებაზეა ორიენტირებული, რისი მიღწევაც თანამედროვე, 
სწრაფადცვალებად სამყაროში სიახლეების დანერგვის გარეშე შეუძლებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ 
ცვლილებები ადამიანების ინტერესებს, ღირებულებებს, გეგმებსა და მოლოდინებს ამა თუ იმ კუთხით 
უმეტესწილად ეხება, წარმოიქმნება კონფლიქტის გამომწვევი სოციალური წინააღმდეგობები. 
საინტერესოა, რომ კონფლიქტი დადებითმა, განვითარებაზე ორიენტირებულმა პროცესებმაც შეიძლება 
წარმოშვას. ორგანიზაციაში კონფლიქტი სხვადასხვა სტატუსის, როლის, ინტერესების მქონე 
ადამიანებისა და ჯგუფების განსხვავებული ღირებულებების, მოტივების, ინტერესების გადაკვეთისა და 
ისეთი სოციალურ–ფსიქოლოგიური ფაქტორების შედეგად წარმოიქმნება როგორებიცაა: ინფორმაციის 
დაკარგვა ან/და დამახინჯება, არასწორი აღქმა, შეფასებები, დაუბალანსებელი როლები და სხვ. [4]. 
ორგანიზაციაში შესაძლებელია არსებობდეს სტრუქტურულ-ორგანიზაციული, ფუნქციურ-
ორგანიზაციული, პიროვნულ-ფუნქციური, სიტუაციურ-მმართველობითი ხასიათის კონფლიქტები და 
მიმდინარეობდეს პიროვნებასა და პიროვნებას, პიროვნებასა და ჯგუფს შორის; იყოს შიდაჯგუფური 
ან/და ჯგუფთაშორისი, ჰორიზონტალური ან/და ვერტიკალური [4].  

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სრულიად უკონფლიქტო გარემოს შექმნა დღეს უკვე უტოპიად 
მიიჩნევა. ბუნებრივად ისმის კითხვა, შესაძლებელია თუ არა ადამიანის ცნობიერებაში უარყოფითად 
აღქმული მოვლენის, კონფლიქტის მიმართ ისეთი მიდგომის შერჩევა, რომელიც დადებითი კონტექსტის 
მატარებელია. ამ მხრივ საინტერესოა, ტოლკოტ პარსონსისა და რალფ დარენდორფის თეორიები 
კონფლიქტის შესახებ. ტოლკოტ პარსონსის მოსაზრებით, ნებისმიერი საზოგადოება ინტეგრირებული 
სტრუქტურაა, საზოგადოების თითოეული წევრი გარკვეული ფუნქციის შესრულებით სისტემაში 
წონასწორობის შენარჩუნებას უწყობს ხელს. სოციალური სისტემის წევრების ღირებულებითი კონსესუსი 
სტაბილურობასა და ინტეგრაციას უზრუნველყოფს, რაც სოციალური სისტემის ფუნქციონირების 
საფუძველია. სოციალური კონფლიქტი კი ანომალიური მოვლენაა, რომელსაც დესტაბილიზაციისა და 
სოციალური სისტემის ნგრევისაკენ მივყავართ. რალფ დარენდორფის მოსაზრებით, უთანხმოება 
ნებისმიერ საზოგადოებაშია. საზოგადოების ნებისმიერი წევრი გარკვეული ოდენობით მონაწილეობს 
დეზორგანიზაციაში. ნებისმიერი საზოგადოება თავისთავად მოიაზრებს ინტეგრაციის საპირისპირო 
პროცესს. სოციალური კონფლიქტი სოციალური განვითარების გარდაუვალ და აუცილებელ პირობას 
წარმოადგენს. თანამშრომლობა (ტ. პარსონსი) და კონფლიქტი (რ. დარენდორფი) სოციალური 
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ურთიერთქმედებების მხარეებია [5; 6; 7;]. ორგანიზაციაში მათი ერთდროული არსებობა მთავარი და 
ბუნებრივი გამოწვევაა, რომელზეც არასწორი რეაგირება გრძელვადიანი პერსპექტივის თვალსაზრისით 
მხოლოდ საზიანოა. ამიტომ, პირველ ყოვლისა, მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისა და 
თითოეული წევრის მიერ კონფლიქტის ბუნებრივ და მუდმივ მოვლენად აღიარება და სრული სიცხადით 
გაცნობიერება, რომ შესაძლებელია არა სრულიად უკონფლიქტო გარემოს არსებობა, არამედ 
პრევენციული ზომების გატარების საშუალებით კონფლიქტის დროულად თავიდან აცილება, 
დარეგულირება ან/და მოგვარება. ყოველივე ამისთვის კი უნდა არსებობდეს მზაობა და ცოდნა – რა 
იწვევს კონფლიქტებს და რა შეიძლება იქცეს კონფლიქტოგენად. ცოდნა იმისა, რომ კონფლიქტს აქვს 
დადებითი ფუნქციები და შესაძლებელია ორგანიზაციის საკეთილდღეოდ მათი გამოყენება. აქედან 
გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ მეცნიერთა, მკვლევართა და დარგის სპეციალისტთა ძალისხმევა 
კონფლიქტის პრევენციისა და დარეგულირებისაკენაა მიმართული ორგანიზაციაში არსებული 
კონფლიქტების პოზიტიურად შეფასების მცდელობებიც არსებობს, კერძოდ: კონფლიქტი ინფორმაციას 
გვაწვდის პრობლემების შესახებ, რაც პრევენციული ზომების დროულად გატარების საშუალებას იძლევა; 
მსუბუქად მიმდინარე კონფლიქტი მოტივაციას, აქტიურობასა და მიზანსწრაფულობას ზრდის; 
კონფლიქტი ხელს უწყობს ძველის გარდაქმნასა და ახლის ფორმირებას; პროგრესული ჯგუფების 
წარმოშობასა და კონსოლიდაციას; ინტერესების დაბალანსებასა და აქედან გამომდინარე, სტაბილურობას 
[2. გვ.345]. ზემოთ თქმული ცხადყოფს, რომ ორგანიზაციული კონფლიქტის ფუნქცია ცალსახად 
პოზიტიური ან ნეგატიური არაა. ზოგიერთი მათგანი მაგალითად, დიაგნოსტიკური და შემეცნებითი – 
დადებითი დატვირთვის მატარებელია და განსახვავებული აზრების, თვალსაზრისების გამოვლენა-
გამოხატვას, პრობლემების იდენტიფიცირებას, განახლებასა და ეფექტურობის ზრდას უწყობს ხელს. 
ზოგი, რომელიც ორგანიზაციულ ურთიერთობებს, ნორმებსა და ღირებულებებს არღვევს – უარყოფითის 
[5; 6; 7;]. ორგანიზაციისათვის გამოწვევას კონფლიქტის ორგვარი ფუნქციაც ქმნის. ნებისმიერი სახის 
გამოწვევას სწორი მართვის, დაგეგმარების, ანალიზისა და შესაბამისი ქმედებების განხორციელების 
პირობებში დადებითი შედეგი უნდა მოჰყვეს. ამა თუ იმ მოვლენის არასწორი შეფასება, პრობლემიდან 
გაქცევა და ხშირ შემთხვევაში ძალაუფლების ბერკეტების გამოყენების საშუალებით ამა თუ იმ საკითხის 
ჩახშობა გამოწვევას პრობლემად ან გამოუსწორებელ შედეგად აქცევს.  

კონფლიქტის მართვა პერსონალის ეფექტურად მართვის ღერძია. კონფლიქტების პრევენციით, 
დარეგულირებითა და მოგვარებით როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, ისე ორგანიზაციის 
თითოეული წევრი უნდა იყოს დაინტერესებული, რადგან კონფლიქტის არსებობა დაძაბულობას, 
ურთიერთობების ცვლილებებს, შრომისუნარიანობის დაქვეითებას, ხშირ შემთხვევაში 
ფსევდოკონფლიქტების წარმოქმნასა და ვითარების კიდევ უფრო გამწვავებას იწვევს, რაც 
ორგანიზაციული მიზნების მიღწევის გზაზე წინაღობას ქმნის. ორგანიზაციული მენეჯმენტისა და 
პერსონალის ეფექტურად მართვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, კონფლიქტურ სიტუაციაზე სწორი 
რეაგირება და მთელი რიგი ეტაპობრივი ღონისძიებების გატარება: კონფლიქტის აღქმა და სიტუაციის 
პირველადი შეფასება; კონფლიქტური სიტუაციის შესწავლა; კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზებისა და 
კონფლიქტის მოგვარების გზების ძიება; ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარება [8]. სპეციალურ 
ლიტერატურაში კონფლიქტურ სიტუაციაში ქცევისათვის მნიშვნელოვანი ძირითადი რეკომენდაციები 
არსებობს. ამ თვალსაზრისით არსებითია ემოციური სიმწიფე და სიმტკიცე, შინაგანი სიმშვიდე, 
პრობლემებისადმი სხვადასხვაგვარი მიდგომის უნარი, მოულოდნელობისთვის მზადყოფნა, 
სინამდვილის ობიექტური აღქმა, სხვების სურვილებისა და საქციელის გაგება. წარსულის გამოცდილების 
გათვალისწინების უნარი და ა.შ.[2.გვ.249–250]. ბუნებრივია, ეს ყოველივე ადვილად მიღწევადი არაა, 
მოითხოვს დროს, ძალისხმევასა და იმის გაცნობიერების აუცილებლობას, რომ კონფლიქტი გამოწვევაა 
და მასზე ადეკვატური რეაგირება კი მიზნის მიღწევის უმთავრესი საშუალება. ამიტომ 
გასათვალისწინებელი და სასურველია, რომ ორგანიზაციაში მომუშავე პერსონალს ჩაუტარდეს 
კონფლიქტურ სიტუაციში ქცევის სპეციალური სწავლება; ჩვენი აზრით, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, 
კონფლიქტით გამოწვეული რისკების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, ორგანიზაციაში სპეციალისტის, 
კონფლიქტოლოგის, მუშაობა, რაც ორგანიზაციისა და პერსონალის ეფექტურად მართვის ერთ-ერთი 
აუცილებელი წინაპირობაა. 
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CONFLICT – THE CHALLENGE FOR THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 
 

DAREJAN TSUTSKIRIDZE, NINO PETRIASHVILI 
 

Abstract. In the contemporary world there is clearly observed groving interest of society and scientific 
researchers towards organizational development. Concerned with this issue persons, study all aspects related to 
organizational development, that serve the improvement of organizational and effective human resource management. 
According to the authors, it’s important to understanding the phenomenon of conflict as the main challenge of 
organizational management. From this perspective, the authors tried to present the impact of the conflict on the 
organizational development and the importance of proper and adequate response to the conflict as on the challenge, that 
will be another step towards effective organizational and human resourse management. 
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MODERN ECONOMIC DIPLOMACY 
 

 The phrase „Economic Diplomacy” assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing 
exports, attracting foreign investment and participating in work of the international h economic organizations, i.e., the 
activities concentrated on the acknowledgement of economic interests of the country at the international level. How 
much are we informed in a true role of economic diplomacy in the international mutual relations, its working methods, 
ways, means and, finally, in the effects reached by mobilization of its possibilities? The answer to this question mainly 
depends on perception of modern diplomacy in general, roles of economic relations of business, trade, the finance and 
an information technology, that the country puts in a globalization context (the exchange, the manufacture, the markets, 
the financial streams), in this more and more interconnected world, and statement of the primary goals before 
diplomatic services - quickly and adequately to react to changes in the world community. Comprehension of the 
position in this issue dictates corresponding development of economic diplomacy and its significance in administrative 
structure of the country. 

 As we see, the concept «Economic Diplomacy» is now interpreted very widely. Because of this fact the 
scientific direction loses its distinctive features; its borders become more and more fuzzy, passing in a subject of 
economic, political, diplomatic, strategic or other disciplines of the international relations and foreign policy. Attempts 
to define the economic diplomacy were undertaken recently by many foreign researchers. Some of them suggests that 
the economic diplomacy has the scientific direction studying examined a complex of trade a economic relations and 
diplomacy, co-operating and influencing the external economic policy of the country. There are mentioned only a 
number of related concepts with economic diplomacy in many dictionaries, for example, «dollar diplomacy», «textile 
diplomacy». «The Diplomatic Dictionary» is a specialized dictionary, but the concept of economic diplomacy is not 
mentioned in any release, although there are provided enough facts and terms connected with it.  

 Now our question is: what is economic diplomacy – the reason or the consequence? Commercial activity was 
always the important area of diplomatic service while its means, methods and the purposes were defined by the actual 
moment of history. Several decades ago, particularly after the Second World War, commercial activity was considered 
as actions of so-called political diplomacy. The career diplomats which were working in the sphere of strictly political 
intergovernmental mutual relations, had higher status and professional reputation in comparison with commercial 
attaches. However, if we examine a diplomacy origin in general, we will discover that trade was fundamental stimulus 
for the crossing of the national borders of those times and development of the interaction between the nations. Historical 
examples confirm that the intensive trade, regulated by the trading contracts, was inherent in civilizations of ancient 
Egypt and the Western Asia. Trade between the Old World and a New World prospered owing to the European 
colonization of Asia and discoveries of the gorgeous coasts of South America. In other words, trade gave rise to an 
establishment of the first intergovernmental mutual relations and agreements. Therefore, it is possible to tell safely: the 
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national flags followed trade. As one of the most vivid examples of the way economic diplomacy of one separate 
country impacts on development of global economy and realization of the political interests is possible to track on an 
example of the USA. Washington defines destinies of the world, internal and external policy of many tens countries via 
the International Currency Fund, the World Bank and other organizations, as well as due to programs of the financial 
support. Economic diplomacy of the USA had considerable influence on creation of The American Transatlantic 
Community and The Global Economy. According to the assessment of «Washington Post», its realization is supported 
by 59 % of the Americans convinced that it brings real dividends to economy of the USA and to themselves. 
Realization of economic diplomacy of the USA is promoted by financial and economic power of the country and the 
global economic system created with a special function of the American currency by Washington. All the basic 
achievements of the American foreign policy are based on the stable economic foundation. As regards to Europe, 
political relations were in advance of economic relations, and created the base to advancement of economic interests. As 
for the USA, on the contrary, it is typical for them to maintain the leading economic expansion. Consequently, its 
results were consolidated in the form of corresponding political and legal relations later on. Therefore, economic 
diplomacy is privileged as the main economic key factor there for achievement of the foreign policy purposes. Besides, 
its accomplishment is unrelated to the considerable expenses provoked by the military intervention, while influence and 
efficiency proved to be relatively more stable and reliable than both political and especially military intervention. Some 
analysts emphasize that «the external economic relief is the convenient tool that enable government-donor to have a 
direct impact on the countries, its receptors». Furthermore, it is the universal mechanism of involving the countries in 
direct dependence on "donor". In a fact, it was accurately realized by the American leaders. As far back as March, 13th, 
1943 Harriman noticed that «dollars are one of the most effective tools in our disposal for influence on the European 
political events». He also pinpoints that «the policy of rendering economic help is one of the most effective tool that 
allows to escape expansion of sphere of influence of the USSR in the Eastern Europe and on the Balkans». Strategic 
targets of economic diplomacy of the USA are invariable beginning with the plan of Marshall, on balance, they are 
predominantly directed on achievement and maintenance of the American leadership that is the main task of foreign 
policy of Washington. In this connection economic diplomacy is one of the basic tools used by the American foreign 
policy to create a new system of the international relations. 

Never before has improvement of commercial and economic mutual relations between the countries been in the 
very center of diplomatic actions as recently.  

 The principal causes of interest of diplomacy to its historical economic background are based on the following 
elements: 

 • In the most of developed countries, the share of foreign trade and investments in GROSS DOMESTIC 
PRODUCT is constantly growing in comparison with local manufacture; 

 • Implementation of economic reforms in processes of orientation to market economy of the developed 
countries, as well as the strategy of development which is based on strengthening of export, promotes faster integration 
of the country into the global economy; 

 • Globalization of trade and business means production escalating and services sector expansion, also creates 
necessity to activate multilateral regular communications between the countries; 

 • Expansion of regional trade agreements for elimination of barriers for international trade and investment 
processes – EU, CEFTA, MERCOSUR, NAFTA, FTAA and others – define their leading part to a considerable extent. 
Nowadays globalization is present in many aspects, characterized by economical interdependence of countries from 
each other, economical diplomacy became a very important element in international mutual relations. In other words 
due to this “measuring instrument” the level of mutual relations is defined between the countries. Therefore, economy 
acquired the central role in diplomatic relations, borders become thinner between traditional political and economical 
diplomatic actions, likewise, “economical diplomacy” becomes embedded in the scopes of classical diplomacy. In the 
first instance, today economical diplomacy is growing into the discipline, uniting understanding of dynamics of the 
international interactions in political and economical spheres, it determines development of their mutual relations and 
interdependence from each other. The functionality of united diplomacy are multi-equivalent, as each specific 
diplomatic activity on political or economic level is connected with each other.  

THE AREA OF ECONOMIC ACTIVITY OF DIPLOMACY. Increase of the role of economic diplomacy in 
modern system of the international economical attitudes is promoted by many concrete factors: 1) Internationalization 
processes and reinforcement of interdependence of the world economic system moving in two planes - global and 
regional integration. 2) Swift expansion of market economy area, liberalization of national economies and their 
interaction via trade and international investments. The increasing number of global economy entities, i.e. transnational 
corporations, banks, investment groups, have a serious influence on world politics, international relations. Large-scale 
and expanding dependence of economies of new independent countries on world markets, investments, technologies 
forces them to correct its positions on political and military problems of international life. 3) Global economy 
globalization; this role is raised on new quantitative and qualitative level, combining profound process of 
internationalization of productive forces and aspiration of transnational corporations for subordinating this process to its 
purposes of strengthening of the leading position in the world market; elevated the significance of economical 
diplomacy, as it promotes development of internationalization in behalf of all countries and at the same time counteracts 
aspirations of those countries which wonder to monopolize advantages of globalization. 4) Adoption of the progressive 
management methods, energy-efficient and new technologies, so that foreign investments ensure development of co-
operation between the countries and international organizations. It diminishes tendency to closeness and autarchy (self-
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sufficiency) of economies of the countries, also external openness comes to normal. 5) Advancement of innovations to 
economy of the country and external openness – that is what country really needs to create a positive image, therefore 
involves engagement of foreign tourism to the country that is a determinative of economical growth and foreign 
investment attraction.  

 TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC DIPLOMACY IN THE CONDITIONS OF 
GLOBALIZATION. Globalization processes are accompanied by strengthening of the international competition and 
strongly require active participation in advancement of the country and protection of the national interests on the world 
market. Country support can be in various forms, nowadays it serves as the most important factor of the successful 
activity of domestic companies and the country in whole. What is at issue is not a substitution of market management 
principles, but the increase of competitiveness of the national manufacturers working in tough competitive market 
environment. Consolidation of national competitiveness assumes a complex of the interrelated and mutually 
complementary measures both in the area of domestic economic politics (assistance to technological development, 
innovative activity), and in the area of external economic politics (export promotion, improvement of terms of access to 
foreign markets, engagement of foreign investments, technologies). Therefore from a political and economical point of 
view economic diplomacy takes special place, forming a favourable environment for the practical solutions of increase 
of competitiveness.  

 EXPORT AND INVESTMENT ADVANCEMENT. Attraction of foreign investments is an essential issue of 
economic diplomacy. Basically, the main facility for its realization is a favourable environment creation for the 
meetings of exporters and their potential partners, undoubtedly, to define and formulate priorities, as well as to show all 
profitable sides of exported goods and technologies. Nevertheless, it is necessary to emphasis on the importance of the 
minutely developed export strategy of country determining the basic directions of export of goods. On balance, it should 
be the primary goal of trade and economic missions. Strengthening of the institutional and organizational base, growth 
of status of economical diplomacy in the system of authority is observed practically everywhere. The functions are 
expanding, the quality of work is improving and the number is increasing of the trade and economic missions of the 
country in the field of support of overseas trade activities, lobbying of interests of domestic companies abroad, trade 
and political assistance, mobilization of effective external resources on development purpose. In the final analysis, what 
economic diplomacy needs is to maintain the auspicious conditions of international economic cooperation that is able to 
promote and raise the level and quality of living of its population. To put it simply, the trade and economic mission is a 
small islet in strange country accumulating extensive knowledge on the host country and forming political direct 
contacts due to its long-term presence in other countries. Actually, their work should be directed on the collecting of the 
accessible and solid data about the level and gravity of priorities, objective interest in investments and mutual benefits 
of the host country. Even if it requires to compromise, benefit should be greater than the concession. 

MAIN METHODS OF WORK OF ECONOMIC DIPLOMACY. Diplomatic mission is the basic structural 
unit in representation of the information to own country on key principles, structure and tendencies of development of 
the host country, its plans and programs, currency and financial conditions, development of external economic links, 
conjuncture of markets, also its export and import potential, the enquiries of direct investments to national economy. 
This information is gathered using official sources that is directly accessible to the mission. In total, it allows to create 
potential for further economical co-operation.  

CREATION OF DIRECTIVES FOR PRESENCE ON THE MARKET. One of the most major tasks of 
diplomatic missions is assistance to participants of external economic relations in their work of their own countries in 
the host country`s markets, protection and control over observance of interests of the country in the process of their 
activity and its co-ordination without intervention in their economic activity; representation of its own country where 
the financial, economic and political situation contributes to consider it as a reliable overseas trade partner, to render 
assistance to its participants of international trade in the realization of activities, to organize negotiations, congresses, 
seminars, round tables, exhibitions; to examine proposals received of the enterprises to export and import goods and 
services, investment inquiries and offers, to render counselling and informational services, to use local experts for the 
economy and market analysis, where special knowledge is required therefore the career diplomat may not have. 

 THE ORGANISATION OF ECONOMIC SYSTEMS OF DIPLOMACY - THE ESTABLISHED 
MODELS. Nowadays the Ministries of Foreign Affairs all over the world use several work models related to the trade 
and economic external activity. The united model represents a complex of development of bilateral trade and economic 
relations under the aegis of Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Foreign Affairs is the main co-ordinator of 
economic interests of the country at the international level. It defines the strategy and priorities in cooperation with all 
governmental organizations and regional organs of executive power of the host country. The partially-united model. 
The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Economics jointly organize their work on the development of trade 
and economic relations where the trade and economic mission is allocated to the separate division of diplomatic 
mission, and, as a result, is in a double subordination to the Ministry of Foreign Affairs and to the Ministry of 
Economics. This model also implies the independence of the diplomatic mission and its budget. The head of the trade 
and economic mission reports to the head of diplomatic mission who supervises his work. The work priorities of the 
trade and economic mission are defined by the Ministry of Economics. Task delegation on the organization of trade and 
economic relations to a third party. Thus, Ministry of Foreign Affairs becomes more passive in monitoring over the 
trade and economic situation in the host country of diplomatic mission, uses the services of the third party only in the 
event if such need arises, thereto gives assignments to the agencies to promote the export and marketing researches in 
impartial interest in investments concluding the corresponding contracts. 
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 THE CONCLUSION. Economic diplomacy was present from its origin in foreign policy. It is the predominant 
mechanism of fruitful achievement of the trade and economic relations based on the bilateral and multilateral levels. It 
is an instrument for development of effective cooperation between the countries and regions at the global level. The 
priority of economic interests is a result of cooperation between the countries in spite of the differences existing 
between them, caused by various ways of economic development, effectively overcome and promote development of 
stronger social, economic and political mutual relations in the world. The role of economical diplomacy is irreplaceable 
in this process. Our life is full of infinite opportunities. If you have necessary knowledge, computer-literacy and access 
to the global information infrastructure, there is almost nothing impossible. Mastery of these elements, even the small 
business enterprises in the developing country can become successful in the global market, especially, if you enlist the 
reliable support of the professional and effective economic diplomacy. 
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თანამედროვე ეკონომიკური დიპლომატია 

ზურაბ კოზმავა 

 აბსტრაქტი. სტატიაში წარმოდგენილია ეკონომიკური დიპლომატიის ისტორია, რომელიც 
წარმოიშვა საგარეო პოლიტიკის სფეროში. იგი აღწერს ეკონომიკური დიპლომატიის როლს ორი და 
მეტდონიანი ურთიერთობებისას ნაყოფიერი სავაჭრო-ეკონომიკური შეთანხმებების მიღწევაში და 
ეფექტურ საგარეო თანამშრომლობაში. სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ეკონომიკური დიპლომატია 
წარმოადგენს ქვეყანათაშორისი თანამშრომლობის პრიორიტეტს, იმის მიუხედავად, თუ რა 
განსხვავებებია მათ შორის; რომ ეკონომიკური დიპლომატიის ერთერთი ფუნქციაა წინააღმდეგობების 
დაძლევა და ძლიერი სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების განვითარება 
მსოფლიოში. ამ მხრივ ეკონომიკური დიპლომატიის როლი შეუცვლელია. განვითარებადი ქვეყნის მიერ 
თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას შეუძლია გახადოს ქვეყანა წარმატებული 
მსოფლიო ბაზარზე.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗА 
НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 
Необходимость реформ в образовании обусловлены кардинальными изменениями общественной жизни, 

которые предъявляют новые требования к личности, но не находят пока своего отражения в системе 
образования. В последнее время наблюдается неудовлетворенность общества традиционной образовательной 
системой и качеством образовательных услуг. Достижение более полного соответствия между 
преобразованиями в системе образования и социально-экономическими реалиями и требованиями - главный 
источник обеспечения востребованности качественных образовательных услуг. Процесс улучшения качества 
образования напрямую зависит от потенциальных возможностей управления системой образования, его 
социальной эффективности. 

Между тем решение поставленных задач невозможно без разработки и внедрения принципиально новой 
системы управления качеством образования на всех его уровнях. В управлении качеством образования до 
настоящего времени не решены ключевые проблемы: не определены ни само понятие качества, ни критерии и 
методы его измерения; отсутствует эффективная технология управления качеством в масштабах государства - 
от правительственного уровня до уровня преподавателя. 

Внутривузовские системы управления качеством образования функционируют в основном только как 
системы контроля, который лишь стимулирует систематические занятия студентов. 

Проблема управления качеством образования с использованием мониторинга удовлетворенности 
потребителей являющаяся в настоящее время весьма актуальной, еще не решена и требует разработки 
инновационной концепции. На данный момент теоретические знания в этой области разрознены, а имеющийся 
практический опыт фрагментарных решений не обобщен [1]. 

Таким образом, актуальность проблемы оценки и управления качеством образования на основе 
мониторинга удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон обусловлена растущими 
требованиями общества к качеству профессионального образования, изменениями организационных и 
экономических условий деятельности вузов и обострившейся конкурентной борьбой на рынке образовательных 
услуг. 

В соответствии с п. 8.2.1 стандарта РК ИСО 9001-2001 «Организация должна держать под контролем 
информацию, касающуюся восприятия потребителями соответствия организации требованиям потребителей, 
как одного из измерений показателя функционирования системы менеджмента качества. Должны быть 
установлены методы получения и использования этой информации» [2]. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей (в переводе с английского «предостережение», 
«наблюдение», «контролирование») – комплекс научных средств оперативного наблюдения и анализа 
изменения удовлетворенности образовательными услугами различных групп потребителей и заинтересованных 
сторон. Именно в расчете на потребителя вуз должен определять цель своей деятельности и ставить задачи для 
ее достижения. 

Система мониторинга удовлетворенности потребителей включает постоянное отслеживание состояния 
удовлетворенности потребителей образовательных услуг, соизмерение полученных результатов с их 
требованиями и ожиданиями, выявление необходимых изменений и принятие соответствующих 
управленческих решений.  

Авторам близка позиция российских исследователей [3], которые рассматривают потребительский мони-
торинг не только как инструмент оценки, но, прежде всего, как средство, делающее управление 
образовательным процессом эффективным. Важность данного опыта доказана возможностью составления по 
результатам мониторинга планов корректирующих и предупреждающих мероприятий для улучшения качества 
предоставляемой образовательной услуги.  

Цель мониторинга удовлетворенности потребителей - непрерывное измерение удовлетворенности 
потребителей для управления качеством образовательного процесса.  

Объекты мониторинга удовлетворенности потребителей - внутренние потребители (абитуриенты, 
студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники университета) и внешние потребители (работодатели).  

Как отмечает доктор социологических наук, профессор А.Н. Силин «мониторинг не ставит своей 
задачей, в отличие от социологического исследования, получение каких-либо теоретических результатов, здесь 
преследуются сугубо практические цели. Первоочередная задача, после принятия решения о разработке 
мониторинга и формулирования его основных целей и задач, выбор индикаторов, наиболее адекватно 
отражающих исследуемый социальный процесс и одновременно, доступных для регулярного получения. Выбор 
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индикаторов для каждого конкретного социального объекта должен учитывать необходимость его устойчивого 
и эффективного развития» [4]. 

Системный подход к ориентации на потребителя (в нашем случае студента) начинается со сбора 
информации о существующих потребностях и ожиданиях студентов, удовлетворенности студентов и 
выпускников полученным образованием. Оценка удовлетворенности потребителей проводится на основании 
результатов анкетирования, опросов внешних потребителей, востребованности специалистов. 

Источники получения информации в мониторинге удовлетворенности потребителей самые разные: 
статистические данные, экспертная оценка, результаты социологических опросов, анализ материалов прессы и 
др. Кроме того, своевременное выявление несоответствий качеству должно обеспечиваться системой внутренних 
аудитов. 

Таким образом, мониторинг удовлетворенности потребителей позволяет:  
− замерить удовлетворенность товаром или услугой в целом; 
− сравнить представления персонала с ожиданиями потребителей;  
− выявить приоритеты, влияющие на улучшения;  
− обеспечить базовыми данными для работы СМК;  
− повысить показатели удержания потребителей;  
− обобщить ценности потребителей;  
− придерживаться требований стандартов ИСО серии 9000 [5].  
Как известно, любая исследовательская работа осуществляется по логически последовательной схеме. 

Точно так же мониторинг удовлетворенности потребителей проводится по определённым этапам, которых 
авторы выделяют четыре: 

1. Подготовительный (или организационный) этап - разработка, согласование и утверждение 
Ректоратом рабочего плана, карты выборки, программы и инструментария исследования;  

2. Полевой (или информационный) этап – непосредственно опрос потребителей (студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

3. Технический (или этап обработки) этап – обработка массива анкет; 
4. Аналитический (или заключительный) этап – анализ обработанной информации, формулирование 

выводов и рекомендаций по решению исследованной проблемы, подготовка аналитического отчета по итогам 
исследования. 

Каждый этап охватывает определённый вид работ, имеет свои особенности, временные рамки и т.д. 
Выделение этапов исследования не формальное действие, а сложный и необходимый процесс, организующий 
действия специалистов.  

Для сбора первичных данных чаще всего используется метод социологического опроса в форме 
стандартизированного анкетирования различных групп потребителей и других заинтересованных сторон. 

В качестве примера можно привести анкетирование, проведенное при личном участии автора отделом 
менеджмента и мониторинга качества в мае 2015 года с целью выявления степени удовлетворённости 
выпускников качеством образовательных услуг Павлодарского государственного педагогического института 
(ПГПИ). В ходе анкетирования было опрошено 289 выпускников очной формы обучения. 

Анкета содержала 34 вопроса, позволяющих выявить уровень удовлетворенности выпускников 
качеством организации учебного процесса в вузе. Количество опрошенных респондентов составляло. 

Подавляющее большинство выпускников - 96% из числа опрошенных ответили положительно на вопрос 
«Интересно ли Вам было учиться в ПГПИ». 

72,3% заново поступили и выбрали бы ПГПИ. 
237 выпускника, что составляет 82% от числа опрошенных, собираются работать по полученной 

педагогической специальности после окончания института. Всего же 15% ответили отрицательно на данный 
вопрос. Причины на это разнообразны: 

- буду продолжать образование в магистратуре; 
- хочу получить второе высшее образование; 
- работая по специальности, я буду очень мало зарабатывать; 
- думаю, что не смогу устроиться на работу по специальности; 
- специальность, по которой я учусь, мне лично не интересна; 
- буду заниматься семейным или собственным бизнесом.  
3% воздержались от ответа. 
 93% респондентов в целом удовлетворено профессиональным уровнем преподавателей ПГПИ. 
По мнению выпускников удовлетворенность уровнем преподавания общеобразовательных и 

специальных дисциплин составляет 90%. Оставшиеся не совсем довольны качеством преподавания. 
В условиях современного рынка труда наиболее важно во время учёбы в вузе сформировать у будущего 

педагога следующие компетенции: безупречное знание своего предмета, ответственность, свободное владение 
методикой преподавания в школе, высокий уровень профессиональной грамотности, исполнительская 
дисциплина, эрудиция, культура речи, доброжелательность и тактичность по отношению к учащимся и многое 
другое. 91% опрошенных выпускников считает, что их вуз формирует в них вышеперечисленные компетенции 
и соответствует современным условиям рынка труда.  
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После окончания ПГПИ 69% респондентов уверены, что смогут работать в малокомплектной сельской 
школе и 74% - в 12-летней школе. 15% не совсем уверены в своих возможностях. 

На вопрос «С какими проблемами Вы можете столкнуться (или уже сталкиваетесь) при работе в 
малокомплектной сельской школе?» были даны следующие ответы: 

- низкая заработная плата; 
- психологические особенности учащихся; 
- материально-техническая необеспеченность; 
- низкий уровень знаний учащихся. 
Лишь 3% заявили о нежелании работать в условиях малокомплектной сельской школы. При работе же в 

условиях 12-летней школы основными проблемами по мнению выпускников могут быть: неадаптированность 
учащихся к дополнительному году обучения, новые образовательные программы. 

В таблице 1 показана оценка качества организации различных видов деятельности в ПГПИ. 
 

Таблица 1 - Оценка качества организации различных видов деятельности вуза 
 

Оценка качества № Вид деятельности 

Отлично Удов. Плохо 
1 Обучение студентов будущей профессии 78% 15% 0,7% 

2 Организация учебного процесса 74% 21% 0,3% 

3 Доступность компьютерных ресурсов и оргтехники  73% 20% 2,1% 

4 Организация, проведение и содержание профессиональных 
практик  

72% 24% 2,1% 

5 Возможность заниматься каким-либо видом спорта 71% 20% 2,8% 
6 Создание благоприятной психологической атмосферы в среде 

студентов и преподавателей 
67% 25% 3,1% 

7 Организация общественного питания в столовых 64% 28% 3,8% 
8 Научно-исследовательская деятельность студентов 59% 35% 2,4% 
9 Уровень оснащения учебных лабораторий 58% 38% 2,1% 

10 Организация культурно-досуговой жизни вуза 56% 33% 5,2% 

11 Обеспечение необходимой литературой по специальности 56% 32% 6,9% 

12 Обеспечение элементарными бытовыми условиями 55% 36% 4,2% 
13 Участие студентов в управлении делами вуза 52% 36% 5,5% 

 
Вышеуказанная таблица показывает, что в целом учащиеся довольны качеством организации различных 

видов деятельности.  
82% из числа опрошенных выпускников считают, что ПГПИ содействует ускорению социальной 

адаптации выпускников, 87% - профессиональному росту выпускников, 83% - личностному росту 
выпускников, 80% - карьерному росту выпускников.  

 Исходя из данных анкетирования можно отметить, что в целом выпускники вуза удовлетворены 
качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Участие различных групп потребителей образовательных услуг и других заинтересованных сторон в 
анкетировании позволяет: 

− получать информацию об уровне удовлетворённости различных потребителей качеством 
образовательных услуг вуза; 

− определять и структурировать потребности и интересы студентов, преподавателей и работодателей; 
− выявлять сильные и слабые стороны образовательных процессов отдельных факультетов и института 

в целом; 
− на основе анализа полученной информации разрабатывать научно обоснованные рекомендации, 

которые являются основой для принятия управленческих решений руководством вуза в целях проведения 
необходимых коррекций, корректирующих и предупреждающих действий. 

По результатам мониторинга составляются планы корректирующих и предупреждающих мероприятий, а 
также рекомендации для разработки соответствующих управленческих решений с целью улучшения качества 
предоставляемой образовательной услуги [6].  

Технология мониторинга удовлетворенности потребителей, выявляющая потребности и интересы 
основных субъектов рынка образовательных услуг – вузов, студентов, преподавателей, организаций 
(предприятий) – работодателей и государства, позволяет диагностировать соответствие образовательной 
услуги: 

− изменяющемуся потребительскому спросу; 
− собственным целям образовательного учреждения, обеспечивающим возможность непрерывного 

самосовершенствования; 
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− аттестационным и аккредитационным стандартам, утвержденным комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Республики Казахстан; 

− международным образовательным стандартам.  
Таким образом, мониторинг удовлетворенности потребителей – это не только важный информационный 

ресурс, характеризующий степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, но 
инструмент принятия соответствующих управленческих решений по повышению качества образовательных 
услуг в конкретных образовательных организациях, а также исходная база последующих сравнительно-
сопоставительных исследований образовательной среды Казахстана и всего рынка образовательных услуг в 
целом. 

Система управления качеством образования должна строиться исходя из следующих положений: 
1) принципов формирования системы управления качеством образования в вузе, 2) процессной модели системы 
управления качеством, 3) содержания управленческой компетентности руководителя, 4) структуры качества 
образования в корпорации «вуз», 5) мониторинга управления качеством образования в вузе [1]. 
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რაც პირდაპირ ასახვას ჰპოვებს თანამშრომელთა შრომით კმაყოფილებაზე. ამ მხრივ ორგანიზაციები 
შეიძლება საგრძნობლად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან. გასაკუთრებით საინტერესოა ის, თუ რა 
თავისებურებებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან მართვის სხვადასხვა სტილის მქონე ორგანიზაციები 
და რომელთა ორგანიზაციული პოლიტიკა არის უფრო წარმატებული. მენეჯერები უნდა ცდილობდნენ 
რომ ადამიანებს შეუქმნან მუშაობისთვის ხელსაყრელი გარემო. საჭიროა ადამიანურ ფაქტორზე 
ყურადღების მეტი გამახვილება, ვინაიდან ადამიანი, წარმოადგენს ორგანიზაციის მთავარ რესურსს და 
მამოძრავებელ ძალას, ანუ ორგანიზაციის ეფექტიანი ფუნქციონირების განმსაზღვრელ ფაქტორს. ის 
ორგანიზაციები, რომლებიც არ არიან ორიენტირებულნი ადამიანურ რესურსზე და მათთვის შრომის 
ღირსეული პირობების შექმნაზე შესაძლოა დადგნენ გადაულახავი პრობლემების წინაშე. ორგანიზაცია 
არის კომპლექსური სოციალური სისტემა და წარმოადგენს ადამიანთა ისეთ ერთობას, რომელიც 
მოქმედებს კოლექტიური მიზნის მისაღწევად. ორგანიზაციული პროცესები სოციალური არსის 
მატარებელია. იმისთვის, რომ ორგანიზაციის ჯგუფების წევრთა ურთიერთობა დაბალანსებული იქნას, 
საჭიროა მათი საქმიანობის კოორდინაცია. ყველა ორგანიზაციას აქვს მართვის სტრუქტურა, რომელიც 
განსაზღვრავს ურთიერთობებს ცალკეულ მომუშავეებს შორის, მათ ჯგუფებს შორის. იგი უსაზღვრავს 
მომუშავეებს შესაბამის როლებს, პასუხისმგებლობას და უფლებამოსილებას, რომ მათ ხარისხიანად 
შეასრულონ სხვადასხვა სამუშაოები. სასტუმრო ორგანიზაციების მმართველობის პროცესში გამოიყენება 
განსხვავებული მეთოდები, მათ შორის ეკონომიკური, ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული და 
სოციალურ-ფსიქოლოგიური.  

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჩამოთვლილთაგან უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური მეთოდი, 
რომელიც გულისხმობს დაგეგმვას, ანალიზს, ფასწარმოქმნას და დაფინანსებას, 

ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მეთოდის მთავარი ამოცანაა ორგანიზაციის თანამშრომლების 
კოორდინაცია, იგი განსაზღვრავს წესრიგს, დისციპლინას და სიზუსტეს კოლექტივში. ეს მეთოდი 
მართავს ობიექტს ბრძანებებით, განკარგულებებით და კონტროლით. 

შრომისნაყოფიერება დიდადაა დამოკიდებული ფსიქოლოგიურ ფაქტორზე. სოციოლოგიური 
კვლევები ცხადყოფს, რომ ორგანიზაციის მენეჯერის წარმატება 15%-ით დამოკიდებულია მის 
პროფესიონალიზმზე და 85%-ით ადამიანებთან ურთიერთობების კარგად ცოდნაზე. სასტუმროს 
მენეჯერმა კარგად უნდა იცოდეს მისი ყველა თანამშრომლის ქცევის თავისებურება და კარგად 
გამოიყენოს იგი საჭირო მომენტში. ცნობილია, რომ განსხვავებულ ორგანიზაციაში განსხვავებული 
ფსიქოლოგიური კლიმატია, ამიტომ უნდა შევძლოთ ფსიქოლოგიურად თავსებადი კლიმატის შექმნა.  

სასტუმრო ბიზნესში მენეჯერის საქმიანობა მთელი რიგი სპეციფიკურობით ხასიათდება და მისი 
ფორმულირება შეიძლება როგორც „ადამიანი-ადამიანში“. ეს ფორმულირება გულისხმობს იმას, რომ 
სასტუმროს მენეჯერი თავის სტილს სთავაზობს გუნდს და გუნდიც მისი სტილით ყალიბდება. 
მენეჯერის სტილი მეთოდების ერთობლიობა და მენეჯერის პრაქტიკული საქმიანობაა, მისი ქცევის 
მანერაა და ა.შ. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ მენეჯერის სტილი და მმართველობის მეთოდი ერთიანია, 
ორგანულია, სტილი წარმოადგენს კონკრეტული მენეჯერის მეთოდების რეალიზაციის ფორმას და 
დამოკიდებულია კერძო სუბიექტურ ფსიქოლოგიურ ხასიათზე. ამიტომ არ არსებობს ბუნებაში 
მენეჯერული მმართველობის ისეთი იდეალური მოდელი, რომელიც მისაღები იქნება ნებისმიერი ტიპის 
ორგანიზაციისათვის. 
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მმართველობის სტილის შერჩევა ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე თუ რა ამოცანას ისახავს მიზნად 
სასტუმროს მენეჯერი. თუ მისი ამოცანაა: 

მართვა -მენეჯერი იძლევა ქვემდებარე პირებზე დავალებებს და მკაცრად აკონტროლებს მათ 
შესრულებას 

მიმართვა -მენეჯერი თვალყურს ადევნებს დავალების შესრულებას და განიხილავს პრობლემებს 
თანამშრომლებთან, თხოვს მათ თავიანთი წინადადებები და შენიშვნები გამოთქვან მხარდაჭერა -
მენეჯერი ეხმარება თანამშრომლებს დავალების შესრულებაში და მათთან ერთად იყოფს 
ვალდებულებებს უფლებამოსილების დელეგირება -მენეჯერი თავის უფლებების ნაწილს, მათი 
შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, გადასცემს ქვემდებარე პირებს. 

მენეჯერული მმართველობის სტილზე საუბრისას გამოყოფენ ავტორიტარულ, დემოკრატიულ და 
ანარქიულ მოდელებს. 

ავტორიტარული სტილისათვის დამახასიათებელია მმართველობითი ბერკეტების ცენტალიზაცია 
ერთი მენეჯერის ხელში, რომელიც მოითხოვს ყველა პრობლემის ირგვლივ მხოლოდ მას დაეკითხონ. 
მენეჯერი დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს და არ ითვალისწინებს თანამშრომლების მხრიდან 
არანაირ ინიციატივას. ის ურთიერთობებში არის კატეგორიული, იძლევა ბრძანებებს, მოითხოვს და 
არასოდეს ითხოვს. ასეთი მენეჯერისათვის დამახასიათებელია დოგმატურობა და სტერეოტიპული 
აზროვნება. მენეჯერი ავტოკრატული ხდება იმ შემთხვევებში, როდესაც მისი დაქვემდებარებული 
პერსონალი მასზე უკეთესი უნარ-ჩვევების მატარებლები არიან, ან პირიქით დაქვემდებარებული 
პერსონალი ძალიან დაბალი კვალიფიკაციის მატარებელია. 

დემოკრატიული სტილის მატარებელი მენეჯერი ცდილობს რაც შეიძლება მეტი საკითხები 
გადაჭრას კოლეგიალურად, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს კოლექტივს და სწორად 
რეაგირებს კრიტიკაზე. თანამშრომლებთან ურთიერთობისას იგი კეთილმოსურნე და გულახდილია, 
ხშირად ახდენს თავისი უფლებების დელეგირებას კვალიფიციურ სპეციალისტზე, ენდობა ადამიანებს. ის 
მომთხოვნი, მაგრამ სამართლიანია. მისი მმართველობის სტილში ორგანიზაციის მთავარი მიზნის 
მიღწევაში მთელი კოლექტივი შემართებით მონაწილეობს. 

ლიბერალური სტილის მენეჯერი თითქმის არ ერევა კოლექტივის საქმიანობაში, კოლექტივს 
ეძლევა სრული დამოუკიდებლობა და აქვთ ინდივიდუალიზმის გამოვლენის სრული შანსი. 
ლიბერალური სტილის მენეჯერები გამოირჩევიან უინიციატივობით, მმართველობითი ფუნქციის 
შესრულებისას პასიურია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ „დინებას მიყვება“. ლიბერალ მენეჯერს ეშინია 
კონფლიქტების, ხასიათის სირბილე მას ხელს უშლის მოიპოვოს რეალური ავტორიტეტი. 

უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ სტილთაგან ცალ-ცაკლე ძალზე 
იშვიათად გვხვდება, ხშირ შემთხვევებში სასტუმროს მენეჯერებს აღებული აქვთ თითოეული სტილიდან 
საუკეთესო. აქედან გამომდინარე შექმნილია ე.წ. „მმართველობითი ბადე“(ინგლ. Managerial grid), სადაც 
წარმოდგენილია მმართველობითი მეთოდების რეალიზაციის განსხვავებული ვარიანტები, მაგ: 
წარმოებაზე ზრუნვა, რომელიც გულისხმობს დადებითი საწარმოო შედეგების მიღებას, პერსონალზე 

ზრუნვა, რომელიც გულისხმობს დადებითი საწარმოო შედეგების მიღწევას პერსონალის დაფასებითა და 
პატივისცემით, ურთიერთგაგებითა და მხარდაჭერით. 

მენეჯერული მმართველობის ჩამოთვლილი ვარიანტების გარდა პრაქტიკაში გამოყოფენ 
დამატებით სამ ტიპს: პატერნალიზმს(მატერიალიზმს), რომელიც გულისხმობს საწარმოო პროცესზე და 
საწარმოო პერსონალზე გადამეტებით დიდ ყურადღებას, ოპორტუნიზმს, როდესაც მენეჯერის ამოსავალ 
წერტილს პირადი მიზნის მიღწევა წარმოადგენს, ფასადიზმი (ნაწარმოებია სიტყვიდან „ფასადი“), 
როდესაც მმართველობის ფრონტალური მხარე ყალბია და სინამდვილეში ორგანიზაციაში სხვა 
მდგომარეობაა. 
 

 
FEATURES OF ADMINISTRATIVE LEADERSHIP STYLE IN THE HOTEL BUSINESS 

 
NANA AKHALAIA, LEILA MAMULAISHVILI 

 
Abstract. Here are the six leadership styles among the hotel managers studied, as well as a brief analysis of the 

effects of each style on the corporate climate: 
The pacesetting leader expects and models excellence and self-direction. If this style were summed up in one 

phrase, it would be "Do as I do, now." The pacesetting style works best when the team is already motivated and skilled, 
and the leader needs quick results. Used extensively, however, this style can overwhelm team members and squelch 
innovation. 
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The authoritative leader mobilizes the team toward a common vision and focuses on end goals, leaving the means 
up to each individual. If this style were summed up in one phrase, it would be "Come with me." The authoritative style 
works best when the team needs a new vision because circumstances have changed, or when explicit guidance is not 
required. Authoritative leaders inspire an entrepreneurial spirit and vibrant enthusiasm for the mission. It is not the best 
fit when the leader is working with a team of experts who know more than him or her. 

The affiliative leader works to create emotional bonds that bring a feeling of bonding and belonging to the 
organization. If this style were summed up in one phrase, it would be "People come first." The affiliative style works 
best in times of stress, when teammates need to heal from a trauma, or when the team needs to rebuild trust. This style 
should not be used exclusively, because a sole reliance on praise and nurturing can foster mediocre performance and a 
lack of direction. 

The coaching leader develops people for the future. If this style were summed up in one phrase, it would be "Try 
this." The coaching style works best when the leader wants to help teammates build lasting personal strengths that make 
them more successful overall. It is least effective when teammates are defiant and unwilling to change or learn, or if the 
leader lacks proficiency. 

The coercive leader demands immediate compliance. If this style were summed up in one phrase, it would be 
"Do what I tell you." The coercive style is most effective in times of crisis, such as in a company turnaround or a 
takeover attempt, or during an actual emergency like a tornado or a fire. This style can also help control a problem 
teammate when everything else has failed. However, it should be avoided in almost every other case because it can 
alienate people and stifle flexibility and inventiveness. 

The democratic leader builds consensus through participation. If this style were summed up in one phrase, it 
would be "What do you think?" The democratic style is most effective when the leader needs the team to buy into or 
have ownership of a decision, plan, or goal, or if he or she is uncertain and needs fresh ideas from qualified teammates. 
It is not the best choice in an emergency situation, when time is of the essence for another reason or when teammates 
are not informed enough to offer sufficient guidance to the leader. 
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რუსუდან ქინქლაძე, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 
 

ჰუმანური განვითარების ინდექსის ტენდენციები საქართველოში 

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ყოველწლიურად აქვეყნებს ჰუმანური განვითარების 
ანგარიშებს, ამ ანგარიშებმა უდიდესი გავლენა მოახდინა საზოგადოების ცნობიერებაზე ადამიანის 
განვითარების შეფასების მიზნით თავმოყრილი მდიდარი ემპირიული მონაცემებითა და ინოვაციური 
მეთოდოლოგიური მიდგომებით. ყოველი ახალი გამოცემა ახალ საკითხებს სვამს დღის წესრიგში და 
მსოფლიოს მასშტაბით მოუწოდებს პოლიტიკოსებსა და ანალიტიკოსებს მათი გადაწყვეტისაკენ. 

ჰუმანური განვითარების ინდექსი (HDI)) - გაეროს მიერ აღიარებული კრებსითი და სტანდარტული 
მაჩვნებელია, რომლის მთავარი დანიშნულებაა განსაზღვროს მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის 
ადამიანური განვითარების დონე და ის თუ რომელ ქვეყანათა - ძალიან მაღალი, მაღალი, საშუალო, 

დაბალი განვითარების ჯგუფს განეკუთვნება. იგი ასახავს ამა თუ იმ ქვეყნის შედეგებს ადამიანის 
განვითარების სამი საბაზისო მაჩვენებლის მიხედვით: სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა; 
განათლების დონე; მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით და წარმოადგენს 
მათ საშუალო გეომეტრიულს, საქართველო, „ჰუმანური განვითარების ანგარიშის-2014“ თანახმად, 187 
ქვეყანას შორის 79-ე ადგილითზეა 0,744-იანი მაჩვენებლით58, ადამიანის მაღალი განვითარების ქვეყნების 
კატეგორიას მიეკუთვნება, ბრაზილიასა და გრენადას უტოლდება, და რეგიონის ქვეყნებს რამდენიმე 
პუნქტით უსწრებს. ანგარიშის თანახმად, 2005-2013 წლებში საქართველოს მაჩვენებელი გაიზარდა 0,71-
დან 0,744-მდე. მთლიანმა ზრდამ 4,8%-ს, ხოლო წლიურმა ზრდამ 0,58%-ს მიაღწია. ცალ-ცალკე 
თითოეული კომპონენტის მიხედვით კი, 1990-2013 წლებში სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა 
4,6 წლით გაიზარდა და დღეს 74,3 წელს უტოლდება; საშუალო სასწავლო წლების ოდენობა არ 
შეცვლილა, ხოლო სასწავლო წლების მოსალოდნელი ოდენობა გაიზარდა 0,4 წლით; მთლიანი 
ეროვნული შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 35.0-ით შემცირდა და 6 890 აშშ დოლარს 
უდრის. „ჰუმანური განვითარების ინდექსში“ პირველ სამ ადგილზე ნორვეგია, ავსტრალია და აშშ არიან, 

რეიტინგის ბოლო საფეხურს კი ნიგერია იკავებს.  
 ჰუმანური განვითარების მაღალი დონის მქონე ქვეყნების ქულა 2014 წლის ანგარიშის მიხედვით 

0.698-დან 0.79-მდე მერყეობს. საქართველოს მაჩვენებელი აღემატება მსოფლიოს საშუალოს და 
მცირედით ჩამორჩება ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში შემავალი ქვეყნების საშუალო 
მაჩვენებელს. საქართველოს ჰუმანური განვითარების ინდექსი სტაბილურ, მაგრამ არათანაბარ 

განვითარებას აჩვენებს. თუმცა, UNDP-ის ანგარიშის თანახმად, მთავარ პრობლემად რჩება მთლიანი 
ეროვნული შემოსავლის 1 მოსახლეზე უთანაბროდ გადანაწილების საკითხი. უთანასწორობის 
მაჩვენებლით შესწორებული ინდექსი საქართველოს შემთხვევაში იკლებს 14,5%-ით, 0,744-დან 0,636-მდე.  

 საქართველო, აღნიშნული ანგარიშის მიხედვით, 2010 წელს მიაკუთვნეს ჰუმანური განვითარების 
მაღალი დონის მქონე ქვეყანათა ჯგუფს. მანამდე იგი საშუალო დონის მქონე ქვეყანათა ჯგუფში 
შედიოდა. შესაბამისად, ამ პერიოდში საქართველომ გაიარა განვითარების მთელი ეტაპი და 
მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობის, განათლებისა და 
ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფის მიმართულებით. მართალია, HDI-ის მონაცემების დინამიკაზე 
დაკვირვება და ინდექსის მეთოდოლოგიური ცვლილებების გათვალისწინება ადასტურებს პროგრესს, 

თუმცა არა ასეთ მასშტაბურს. ინდექსის მონაცემების ცვლილება საანგარიშო წლების მიხედვით 
საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ საქართველოს HDI-ს დადებითი ტენდენცია ახასიათებს 2000-2013 
წლებში, თუმცა 2009 ან 2010 წელს ინდექსის ქულის განსაკუთრებული გაუმჯობესება არ მომხდარა. უნდა 
აღინიშნოს, რომ HDI-ის გამოთვლის მეთოდოლოგიის მუდმივი ცვლილებების გამო ინდექსის 
მაჩვენებელი განსხვავდება სხვადასხვა წყაროს მიხედვით. შედეგად, საქართველოს ჰუმანური 
განვითარების ინდექსის ქულა, მაგალითად, 2005 წელს შესაძლებელია განისაზღვროს როგორც 0.707, 

0.732 ან 0.771, რაც მეტყველებს ადამიანის ინდექსის მეთოდოლოგიის და მონაცემთა ორგანიზების 
ხარვეზებზე, და ზოგადად, ინდექსების პირობითობაზე. 2013 წლის მეთოდოლოგიის მიხედვით 
გამოთვლილი ადამიანის განვითარების ინდექსი არის ერთადერთი მაჩვეენებელი, რომლის თანახმად 
ინდექსის მაჩვენებლების შედარება შეიძლება 2005 – 2013 წლებში. ამ პერიოდში ისევე, როგორც 2000-2007 
წლებში (საქართველოს ჰუმანური განვითარების 2008 წლის ანგარიშის მიხედვით) მისი ქულა 
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გაუმჯობესდა, თუმცა რადიკალურად არ შეცვლილა. ამავე დროს, შესამჩნევად იზრდება საქართველოს 
რეიტინგი: ჰუმანური განვითარების გლობალური ანგარიშების მიხედვით, 2009 წელს საქართველო 89-ე 
ადგილზე იყო, ხოლო 2010, 2011 და 2012 წლებში შესაბამისად 74-ე, 75-ე და 72-ე ადგილზე. ამ 
ანგარიშებში მუდმივად ხდება ქვეყნების რაოდენობის ცვლილება და სხვადასხვა წლის რეიტინგები არ 
არის შედარებადი. უფრო მეტიც, რეიტინგი არის რელატიური მაჩვენებელი - სხვადასხვა ქვეყნების 
შედარებითი შეფასება, ინდექსი კი აბსოლუტური - აფასებს ერთი ქვეყნის მდგომარეობას. ქვეყნის 
რეიტინგის გაუმჯობესება არ ნიშნავს არა მარტო არსებული სიტუაციის მკვეთრ გაუმჯობესებას, არამედ 
გაუმჯობესებას სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ამიტომ რეიტინგების მიხედვით განვითარების დინამიკის 
განსაზღვრა კიდევ უფრო რთულია. მიუხედავად ამისა, 2010 წლის ადამიანის განვითარების ანგარიშში 
მოხდა სკალირების მეთოდოლოგიის საინტერესო ცვლილება, ქვეყნის განვითარების დონე განისაზღვრა 
არა ქულის, არამედ რეიტინგის საშუალებით: I კვარტილი - ადამიანის განვითარების ძალიან მაღალი 
დონე; II კვარტილი - ადამიანის განვითარების მაღალი დონე; III კვარტილი - ადამიანის განვითარების 
საშუალო დონე; IV კვარტილი - ადამიანის განვითარების დაბალი დონე; აღნიშნულმა ცვლილებამ 
საშუალება მისცა საქართველოს გაეუმჯობესებინა ჰუმანური განვითარების ინდექსის კლასიფიკაცია და 
საშუალო განვითარებიდან გადასულიყო მაღალი დონის მქონე ქვეყნების კატეგორიაში.  

 2014 წლის ანგარიშში პირველად იქნა შესული გენდერული განვითარების ინდექსი, რომელიც 
იკვლევს გენდერულ უთანასწორობას ჰუმანური განვითარების პროცესში. ინდექსი გამოითვლება 148 
ქვეყნისთვის. მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით, ქალთა ჰუმანური განვითარების ინდექსი 
8%-ით დაბალია მამაკაცების მაჩვენებელზე. განსაკუთრებით მწვავეა უთანაბრობა შემოსავლებში. 
მამაკაცების მთლიანი ეროვნული შემოსავალი ორჯერ აღემატება ქალთა შემოსავალს. საქართველოში 
ქალთა ჰუმანური განვითარების ინდექსი 0,713, ხოლო მამაკაცების - 0,758  

ჰუმანური განვითარების ინდექსის ჯამურმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ პროგრესი საქართველოში 
2001-2013 წლებში შეინიშნებოდა. დაახლოებით ამ პერიოდისთვის არსებობს ორი წყარო, რომლის 
მონაცემების შედარება წლების მიხედვით შესაძლებელია: გაეროს ანგარიში საქართველოს შესახებ, 

რომელიც 2000-2006 წლის მონაცემებს ასახავს და მსოფლიო ბანკის მონაცემთა ბაზა, რომელიც 2013 წლის 
ანგარიშის მეთოდოლოგიის მიხედვით გამოთვლილ 2005-2013 წლის მონაცემებს ასახავს. ეს მონაცემები 
არ არის ერთმანეთთან შედარებადი, თუმცა, შესაძლებელია აღნიშნული ორი პერიოდის შედარება. ასევე, 

ადამიანის განვითარების ინდექსის შემადგენელი კომპონენტები - ჯანმრთელობის, განათლების და 
შემოსავლის ინდექსების მონაცემების საშუალებით შეგვიძლია დავასკვნათ, თუ რომელი კომპონენტის 
ხარჯზე მოხდა ინდექსის ჯამური ქულის გაუმჯობესება. თვალსაჩინოა ადამიანის განვითარების ინდექსს 
კომპონენტების მიხედვით, გამოთვლილს 2011 წლის გლობალური ანგარიშის და 2008 წლის 
საქართველოს შესახებ ანგარიშის მეთოდოლოგიის მიხედვით. 2000-2006 წლებში ადამიანის 
განვითარების ინდექსი 0.022 ქულით გაიზარდა - 0.773 ქულიდან 0.771 ქულამდე. ზრდა განხორციელდა 
შემოსავლის ინდექსის გაუმჯობესების გამო, რომელიც 2000 წელს 0.51-დან 0.614 ქულამდე, 0.104 ქულით 
გაიზარდა 2005 წელს. ამავე პერიოდში განათლების ინდექსი მცირედით შემცირდა 0.963-დან 0.951-მდე, 

ხოლო ჯანმრთელობის ინდექსი თითქმის არ შეცვლილა. 2005-2013 წლებში ინდექსის ჯამური ქულა 
0.031 ქულით გაიზარდა. დროის ამ მონაკვეთში შემოსავლის ინდექსი გაიზარდა 0.043 ქულით და აჩვენა 
გაცილებით უფრო მცირე ზრდა, ვიდრე 2000-2005 წლებში თუმცა, ზოგადი ინდექსის ზრდა განაპირობა 
ასევე განათლებისა და ჯანმრთელობის ინდექსების გაუმჯობესებამ - განათლების ინდექსი გაუმჯობესდა 
0.824-დან 0.839 ქულამდე, ხოლო ჯანმრთელობის ინდექსი 0.833-დან 0.848 ქულამდე. ამრიგად, ჰუმანური 
განვითარების ინდექსის ჯამურ ქულას გაუმჯობესების თანაბარი ტენდენცია ახასიათებდა 2000-2005 და 
2005-2013 წლებში. რაც შეეხება ინდექსის შემადგენელ კომპონენტებს, 2000-2005 წლებში ადამიანის 
განვითარების ინდექსის ზრდა მოხდა შემოსავლის ინდექსის მნიშვნელოვანი ზრდის ხარჯზე, 

ამავდროულად, განათლების ინდექსი გაუარესდა, ჯანმრთელობის ინდექსი კი თითქმის არ შეცვლილა. 

2005-2013 წლებში კი სამივე კომპონენტი მცირედით გაუმჯობესდა. როგორც 2000-2005 წლებში, ასევე 
2005-2013 წლებში შემოსავლის ინდექსი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება განათლებისა და ჯანმრთელობის 
ინდექსებს. 2005-2013 წლების ჯანმრთელობის და განათლების ინდექსების ქულების მიხედვით 
საქართველო ძალიან მაღალი განვითარების მქონე ქვეყნების მაჩვენებლებს უახლოვდება და შემოსავლის 
ინდექსი მნიშვნელოვნად ამცირებს ადამიანის განვითარების ინდექსის საბოლოო ქულას. ასეთი 
მდგომარეობა არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც საქართველოში ამ მიმართულებებით 
განხორციელებული რეფორმების შედეგი - ერთის მხრივ, ადამიანის განვითარების ინდექსი 
შემადგენელი კომპონენტების შესაფასებლად იყენებს მცირე რაოდენობის ცვლადებს. 2013 წლის 
მეთოდოლოგიის მიხედვით განათლება ფასდება ხელმისაწვდომობის მიხედვით (სწავლების საშუალო 
ხანგრძლივობით პირველ, მეორე და მესამე საფეხურებზე და სწავლების მოსალოდნელი 
ხანგრძლივობით), ხოლო ჯანმრთელობა - ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობით. შესაბამისად, ეს 
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ინდიკატორები წარმოადგენენ განათლების და ჯანმრთელობის მხოლოდ საბაზისო საზომებს, ისინი არ 
ასახავენ ზოგადად, განათლების ან ჯანმრთელობის სისტემების ხარისხს საქართველოში. საქართველოში 
განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ნაკლებად პრობლემატურია განათლების ხარისხთან შედარებით, 

ხოლო ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობი მაჩვენებელი, რომელზეც ჯანდაცვის სისტემის ცვლილებები 
დროის მოკლე მონაკვეთში არ აისახება - 1990 წლიდან დღემდე საქართველოში, ისევე როგორც მთელ 
მსოფლიოში მცირედით გაუმჯობესდა. მსოფლიოს განვითარების ინდიკატორების მონაცემთა ბაზის 
მიხედვით საქართველოში ცხოვრების მოსალოდნელი ხანგრძლივობა 1990 წელს შეადგენდა 70.24 წელს, 

ხოლო 2013 წელს 73.32 წელს მიაღწია. თუმცა ცხოვრების საშუალო ხანგძლივობა თავისთავად არ 
გულისხმობს ჯანმრთელი ცხოვრების ხარგძლივობას. მეორეს მხრივ, მოსახლეობის უმრავლესობის 
ხელმისაწვდომობა საბაზისო განათლებაზე და ცხოვრების შედარებით უფრო მაღალი საშუალო 
ხანგრძლივობა, ვიდრე მსგავსი საშუალო ეროვნული შემოსავლის მქონე ქვეყნებში, პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნებისთვისაა დამახასიათებელი და განასხვავებს მათ სხვა განვითარებადი ქვეყნებისაგან.  

 
გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013 
2. http://old.undp.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=22&info_id=11745 

3. https://data.undp.org/ 

4. http://hdr.undp.org/ 

5. http://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/presscenter/pressreleases/2014/07/24/human-development-

report-2014.html 

 
HUMAN DEVELOPMENT INDEX TRENDS IN GEORGIA 

 
RUSUDAN KINKLADZE 

 
Abstract. The Human Development Index (HDI) is a summary composite index that measures a country’s 

average achievements in three basic aspects of human development: health, knowledge, and income. It has a form of 
geometric mean. Georgia’s HDI value for 2013 is 0.744 - which is in the high human development category - 
positioning the country at 79 out of 187 countries and territories. Between 2005 and 2013, Georgia’s HDI value 
increased from 0.710 to 0.744, an increase of 4.8 percent or an average annual increase of about 0.58 percent. The rank 
is shared with Brazil and Grenada. Between 1980 and 2013, Georgia’s life expectancy at birth increased by 4.6 years, 
mean years of schooling stayed the same and expected years of schooling increased by 0.4 years. Georgia’s GNI per 
capita decreased by about 35.0 percent between 1990 and 2013. Georgia’s HDI for 2013 is 0.744. However, when the 
value is discounted for inequality, the HDI falls to 0.636, a loss of 14.5 percent due to inequality in the distribution of 
the dimension indices. The 2013 female HDI value for Georgia is 0.713 in contrast with 0.758 for males, resulting in a 
GDI value of 0.941. Georgia’s Human Development Index stable, but shows uneven development. 
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ნანა შონია, 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი  

ნანა ბენიძე, 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი 
 

ანდერრაიტერისა და აქტუარის პროფესიასთან დაკავშირებული პრობლემები და დაძლევის 

გზები საქართველოში 

 
ანდერრაიტერი და აქტუარი არის პირი, რომელიც ემსახურება სადაზღვევო ბაზარს, იცავს როგორც 

სადაზღვევო კომპანიის, ისე დამზღვევის ინტერესებს და განსაკუთრებულ როლს ასრულებს სადაზღვევო 
ბიზნესის განვითარებაში . 

როგორც ვიცით, დაზღვევა არასასურველი შემთხვევითი მოვლენებისაგან დაცვის ყველაზე 
ოპტიმალური მექანიზმია. თანამედროვე პერიოდში, საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების რეალიზაციის 
პროცესში ყოველი სამეურნეო სუბიექტის საქმიანობა სხვადასხვა სახის რისკების ზემოქმედების გამო 
მოითხოვს ამ რისკებისაგან დაცვას. სადაზღვევო საქმიანობა, რომელიც სხვადასხვა სამეურნეო 
სუბიექტზე შემთხვევითი მოვლენების გამო ახდენს მიყენებული ზარალის კომპენსირებას, ხშირ 
შემთხვევაში თვითონ აღმოჩნდება გაკოტრების რისკის წინაშე, რადგან დაზღვევის ფუნდამენტალური 
პრინციპებიდან ერთ-ერთს წარმოადგენს მრავალრიცხოვანი დამზღვევის რისკების გადაეცემა 
მზღვეველისთვის ფიქსირებული, სადაზღვევო პრემიის სანაცვლოდ. ამ დროს მზღვეველს მრავალი 

პრობლემა წარმოექმნება – როგორ დააბალანსოს სადაზღვევო ტარიფი და ის დანაკარგები, რომლის 
გადახდა მას მოუხდება სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას. თუ საქმე ეხება სიცოცხლის დაზღვევას, 
საჭიროა გათვალისწინებული იქნას დემოგრაფიული ფაქტორები, მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ა.შ. ქონების დაზღვევის შემთხვევაში გამოკვლეული უნდა 
იქნას ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სადაზღვევო შემთხვევის დადგომასა და დანაკარგების 
სიდიდეზე. გარდა ამისა, მზღვეველი ვალდებულია დაიცვას საზედამხედველო ორგანოს მოთხოვნები, 
ყურადღებით აანალიზებდეს საბაზრო კონკურენციას, ინფლაციას და სხვას, რომელიც ევალება აქტუარს.  

სიტყვა "აქტუარი" ლათინური actuarius-იდან არის ნაწარმოები. იულიუს კეისარის დროს, ძველ 
რომში, ასე ერთი მხრივ, მათ უწოდებდნენ, ვინც სენატში acta რუბლიკა-ში აქტების ჩაწერას აწარმოებდა, 
ხოლო, მეორე მხრივ, ოფიცრებს, რომლების სამხედრო მომარაგების საკითხებსა და ამასთან 
დაკავშირებულ ყოველგვარ ანგარიშსწორებას განაგებდნენ. 

ამ სიტყვის ინგლისურმა ვერსიამ, actuarius, დროთა განმავლობაში მრავალი ცვლილება განიცადა. 
თავიდან ასე ყოველგვარ კლერკებსა და მოხელეებს უწოდებდნენ, შემდგომ – ერთობლივი კომპანიების 
(ჯოინტ-სტოცკ ცომპანიეს), განსაკუთრებით კი სადაზღვევო კომპანიების მდივნებსა და მრჩეველებს. 
თანდათანობით ტერმინ აქტუარს ერთადერთი მნიშვნელობა შერჩა – პიროვნება, რომელიც ადამიანის 
სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებულ ალბათობების გამოთვლასა და მათ საფუძველზე 
სიცოცხლის დაზღვევის კონტრაქტებისა და წლიური რენტის გათვლას აწარმოებდა. 

თანამედროვე გაგებით, აქტუარი არის ექსპერტი სადაზღვევო მათემატიკაში. ხშირად მათ 
სოციალურ მათემატიკოსებსაც უწოდებენ, ვინაიდან ისინი განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ არა 
მარტო სადაზღვევო კომპანიების, არამედ საპენსიო და სხვა ფონდების სტრატეგიისა და პოლიტიკის 
განსაზღვრაში. აქტუარული გაანგარიშებების ტექნიკა მრავალმხრივია, ის ეფუძნება არა მარტო 
მათემატიკისა და სტატისტიკის, არამედ აქტუალური ანგარიშების შესადგენად საჭიროა ფინანსური 
მათემატიკის, დემოგრაფიის, ინვესტირების, დაზღვევის და საგადასახადო კანონმდებლობის ღრმა 
ცოდნას, რადგანაც აქტუარის ძირითადი ფუნქციაა სადაზღვევო კომპანიის ფინანსური მდგრადობის 
უზრუნველყოფა, რაც მიღწევადია სწორი ფინანსური გაანგარიშებებით სადაზღვევო პრემიის, 
ასანაზღაურებელი ზარალის, სარეზერვო ნორმის, გადასაზღვვი რისკების პროცენტული მაჩვენებლის, 
კონკურენტების ფინანსური მაჩვენებლებისა და სადაზღვევო საქმიანობაზე სისტემატიური 
მონიტორინგით, აქედან გამომდინარე აქტუარი წარმოადგენს კომპანიის შიდა კონტროლის სისტემის 
მთავარ ინტელექტუალურ ცენტრს. 

აქტუარული გაანგარიშების მეთოდური საფუძველია ექვივალენტურობის პრინციპის დაცვა, ე.ი. 
სადაზღვევო შენატანებსა და სადაზღვევო კომპანიის მიერ გადასახდელ თანხას შორის შესაბამისობის 
დადგენა. აქტუარულ გაანგარიშებაში ასევე განიხილება მზღვეველის მიერ სადაზღვევო რეზერვების 
საინვესტიციო რესურსებად გამოყენების შემთხვევაში კაპიტალდაბანდების ნორმის (საპროცენტო 
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განაკვეთი) განსაზღვრა. აქტუარული გაანგარიშების წარმოების მეთოდოლოგია დამოკიდებულია 
დაზღვევის სახეზე და სტატისტიკური მონაცემების არსებობაზე. აქტუარი ვალდებულია 
გამოსაკვლევი მოვლენის რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით განსაზღვროს მოვლენის 
განვითარების ტენდენცია და პროგნოზირების შედეგების საფუძველზე დაგეგმოს ფინანსური 
ოპერაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ოპტიმალური შედეგის მიღებას. ხშირად, როცა სტატისტიკური 
ინფორმაცია არ არსებობს, გამოიყენება საექსპერტო შეფასებები, რომელიც ზუსტი აქტუარული 
გათვლების საშუალებას ვერ იძლევა. აქტუარული ანგარიშები ეფუძნება შემოსავლებისა და 
გადასახდელების ნაკადების მოდელირებას მრავალი ფაქტორის - ინფლაციის, საპროცენტო 

განაკვეთის, სხვადასხვა ფასიანი ქაღალდების ფასების სხვაობის - გათვალისწინებით. აქტუარული 
გათვლები არის საფუძველი ფინანსური ურთიერთდამოკიდებულების დასადგენად მზღვეველსა და 
დამზღვევს შორის სადაზღვევო ტარიფების განსაზღვრისათვის.  

ისმის კითხვა – არსებობს თუ არა საქართველოში აქტუარის პროფესია და ასრულებენ თუ არა 

მათდამი ისტორიულად დაკისრებულ ფუნქციებს? საქართველოში ანდერრაიტერისა და აქტუარის 
პროფესია ჩანასახოვან მდგომარეობაშია, მართალია, სადაზღვევო ბიზნესი განვითარების მაღალ 
დონეზეა, მაგრამ აღნიშნული პროფესიის ფუნქციებს ასრულებენ სადაზღვევო კომპანიის ან 
დამფუძნებლები, ან ფინანსური მენეჯერები, ან სამედიცინო თუ საინჟინრო განათლების პირები, როცა 
აღნიშნული პროფესიების ძირითადი მოთხოვნები ეფუძნება ფინანსური მეცნიერებების კომპეტენციების 
ქონას. გარდა ამისა, სადაზღვევო ბიზნესის მარეგულირებელი ორგანოებიდან არ ხდება არც 
ანდერრაიტერისა და არც აქტუარის პროფესიის დამადასტურებელი სერთიფიკატების გაცემა და 
რადგანაც არ არსებობს სამართლებრივი აქტი "აქტუარული საქმიანობის შესახებ" და, შესაბამისად, არ 
არსებობს აქტუართა ასოციაცია ქვეყნის მასშტაბით (იყო პრეცედენტი 1989 წლის 7 აგვისტოს "აქტუართა 
და ფინანსურ ანალიტიკოსთა ასოციაციის" დაარსების, რომელმაც ფუნქციონირება იმავე წელს შეწყვიტა). 
საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი იყენებს უმარტივეს მეთოდებს ტარიფებისა და რეზერვების 
გამოსათვლელად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული ბაზარი არ არის მზად აქტუარებისთვის, და, არც 
უმაღლესი დაწესებულებები არ ამახვილებენ ყურადღებას აღნიშნული კომპეტენციების მქონე 
სტუდენტების მომზადებაზე. 

აღსანიშნავია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს აქტუარული პროფესიის 
საზედამხედველო ორგანოებში და სადაზღვევო ბაზრის მაკონტროლებელ ორგანოებში გამოყენების 
სხვადასხვა მოდელები – "პასუხისმგებელი აქტუარიის მოდელი" (კანადური) და "ორაქტუარული 

მოდელი" (ფრანგული). კანადურ მოდელში აქტუარს ეკისრება პასუხისმგებლობის დიდი წილი 

სადაზღვევო კომპანიის ზედამხედველობასა და კონტროლში. აღსანიშნავია, რომ ამ თანამდებობაზე 
მოსახვედრად აქტუარებს უხდებათ საკმაოდ მკაცრი შერჩევის გავლა. ზედამხედველობის ფრანგულ 
მოდელში პასუხისმგებლობა დაკისრებულია სახელმწიფო ორგანოზე, აქტუარი კი არის 
წარმოდგენილი, როგორც მრჩეველი და შუამავალი პრობლემების გადაჭრისას საზედამხედველო 

ორგანოსა და კომპანიებს შორის.  
მოდელის არჩევაზე მოქმედებს მრავალი ფაქტორი, როგორიცაა: სადაზღვევო ბაზრის 

მდგომარეობა, ბაზარზე სადაზღვევო კომპანიების რაოდენობა, აქტუარული პროფესიის განვითარება 
ქვეყანაში, საზედამხედველო სამსახურების სურვილი სრულყოს ფინანსური კონტროლისა და 
მდგრადობის შეფასების სისტემა აქტუარების აქტიური გამოყენებით. 

არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭება ბაზარზე მონაწილე სადაზღვევო კომპანიების რაოდენობას: 
რაც უფრო მეტი კომპანიაა წარმოდგენილი, მით უფრო მეტია იმის შესაძლებლობა, რომ აქტიურად 

იქნეს აქტუარები გამოყენებული საზედამხედველო მიზნებისათვის. ეს მისცემს საშუალებას 
საზედამხედველო სამსახურს უფრო ეფექტურად გამოიყენოს თავისი ისედაც შეზღუდული 

რესურსები. ასევე აღსანიშნავია, რომ როდესაც სადაზღვევო კომპანიების რაოდენობა არის მცირე, 
მაგრამ ამასთან, ისინი არიან საკმაოდ მძლავრები და ასრულებენ რთულ ოპერაციებს, 
საზედამხედველო ორგანოებისთვის აქტუარების დახმარება შეიძლება უფრო მეტად საჭირო გახდეს, 
ვიდრე, პირველ შემთხვევაში, როცა, საქმე გვქონდა კომპანიების დიდ რაოდენობასთან, რომლებიც 

ასრულებენ მარტივ ოპერაციებს. 
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აქტუარული გათვლები – ეს არის მათემატიკური და 

სტატისტიკური მეთოდების ერთობლიობა, რომელთა მეშვეობით განისაზღვრება სადაზღვევო 

ტარიფების სიდიდე და ყოველი დამზღვევის მონაწილეობის ხვედრითი წილი სადაზღვევო ფონდის 
შექმნაში. უდაოა, რომ სადაზღვევო ფონდის სიდიდისა და მისი საკმარისობის ზუსტი გაანგარიშება, 
ფინანსური სიმტკიცისა და სადაზღვევო ოპერაციების რენტაბელობის განსაზღვრა აუცილებელია, 
რათა დამზღვევების ინტერსები იქნეს დაცული და სადაზღვევო ანაზღაურების დაფარვა სრულად 
უზრუნველყოფილი. 
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სადაზღვევი ბიზნესის განვითარებაში, აქტუართან ერთად, უდიდესი წვლილის შეტანა შეუძლია 
ანდერრაიტერს – პირს, რომელიც სადაზღვევო კომპანიის მიერ უფლებამოსილია გააანალიზოს, მიიღოს 
დასაზღვევად (გადასაზღვევად) და უარყოს ყველა სახის რისკები, აგრეთვე, კლასიფიცირება გაუკეთოს 
შერჩეულ რისკებს მათზე ოპტიმალური სადაზღვევო პრემიის მისაღებად. ანდერრაიტერი 
პასუხისმგებელია სადაზღვევო პორტფელის ფორმირებაზე. მას უნდა გააჩნდეს აუცილებელი ცოდნა და 
პრაქტიკა რისკის შესაბამისი ხარისხის, პრემიის განაკვეთის და დაზღვევის პირობების დასადგენად. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სადაზღვევო ბაზარზე მოქმედი ანდერრაიტერები აფასებენ რისკს 
და არჩევენ შესაბამის პოტენციურ კლიენტებს. ისინი გვევლინებიან სადაზღვევო შემთხვევების 
შემფასებლებად თუ რამდენი უნდა მიიღოს დაზღვეულმა ფინანსური დახმარება, ასევე ანდერრაიტერები 
ადგენენ თუ რამდენი უნდა გადაიხადოს პოტენციურმა კლიენტმა სადაზღვევო პრემიის სახით. 
ანდერრაიტერმა შეიძლება უარი განაცხადოს რისკზე ან მიიღოს შესაბამისი კომერციული სახის 
შემოთავაზება, რომელშიც სადაზღვევო შენატანები იქნება დამაკმაყოფილებელი სიდიდის, ან სხვადასხვა 
სახის გამონაკლისები იქნება გათვალისწინებული. 

საქართველოში სადაზღვევო კომპანიები დღეისათვის იყენებენ ანდერრაიტინგის 
ავტომატიზირებულ სისტემებს, რომელთა მეშვეობითაც უზრუნველყოფენ თავიდან აიცილონ 
ბიუროკრატია და მოახდინონ შიდა პოლიტიკური სისტემის სათანადო დონეზე მართვა, მაგრამ ამ 
სისტემას ახლავს უარყოფითიც – დამზღვევების ინდივიდუალურობიდან გამომდინარე ვერ 
ითვალისწინებს თითოეულ ნიუანს, დეტალს, რამაც შესაძლოა ფინანსურად დააზარალოს ან დამზღვევი 
ან მზღვეველი. 

სადაზღვევო სისტემაში ანდერრაიტინგის მაღალი დონე საშუალებას იძლევა კლიენტებთან 
მუშაობა გამარტივდეს, შესაბამისად შესაძლებელიქნას უფრო მეტი პოტენციური კლიენტის მოზიდვა. 
ზოგადი ავტომატიზირება სადაზღვევო სისტემისა საშუალებას იძლევა კლიენტთან ახლო საქმიანი 
ურთიერთობის დამყარების, მიუხედავად მისი ფიზიკური აღრიცხვისა. 

მაშასადამე, ანდერრაიტერისა და აქტუარის როლი სადაზღვევო ბიზნესის განვითარებაში 
უდიდესია, მაგრამ საქართველოში დღემდე არ არის აღნიშნული პროფესიის კომპეტენციების მქონე 
პირების გადამზადების ცენტრები და ამასთან, არც ერთი უმაღლესი სასწავლებელი არ ამახვილებს 
ყურადღებას სპეციალური პროგრამების შესაქმენალდ. ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია: 

• ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოთი გათვალისწინებულ ბიზნესის ადმინისტრირების (02) 
მიმართულებას დაემატოს ანდერრაიტერისა და აქტუარის კომპეტენციების მქონე მაგისტრანტის 
აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი კოდი; 

• საქართველოში შეიქმნას სადაზღვევო ბაზრის მონაწილეების დამოუკიდებელი ცენტრი, 
რომელიც უზრუნველყოფს ანდერრაიტერებისა და აქტუარების გადამზადებას;  

• სადაზღვევო ბაზრის მარეგულირებელმა ორგანომ დაიწყოს ანდერრაიტერისა და აქტუარის 
პროფესიის დამადასტურებელი სერთიფიკატების გაცემა შესაბამისი უნარების ტესტირების 
დადებითი შედეგებით დადასტურების შემთხვევაში; 

• ყოველ სადაზღვევო კომპანიას უნდა გააჩნდეს საკუთარი ბაზა იმ პრინციპებისა, რითაც უნდა 
ისარგებლოს ანდერრაიტერმა, რათა შედარებით გაუიოლდეს გადაწყვეტილების მიღება რისკის 
შესაბამისობასთან დასადასტურებლად. 
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SEVERAL PROBLEMS CONCERNING UNDERWRITERS AND ACTUARIAL  
PROFESSIONS IN GEORGIA AND SUGGESTED METHODS OF SOLVING THEM  

 
NANA SHONIA, NANA BENIDZE 

 
Abstract. Underwriters and Actuaries are persons with specific and sophisticated talents, training and skills who 

serve the insurance market and are employed by insurance companies whose business is to protect the interests of the 
insurer. Actuaries and Underwriters play crucial roles in the proper development of the insurance business. 

The professions of Underwriters and Actuaries are relatively new in Georgia. In fact, the insurance industry is in 
a steep growth period and is developing very rapidly. However, these two distinct professional categories are currently 
fulfilled in insurance companies either by the founders, financial managers, medical or engineering education officials, 
whereas the main requirements of these professions are based on the financial science competencies that are not 
necessarily the forte of these other officers and officials.  

In addition, the insurance regulatory authorities have issued neither Underwriter nor Actuary professional 
certificates because there is no legal act of "actuarial work". Also, there is no Actuaries Association in Georgia (the 
precedent of 1989 on August 7, "actuaries and financial Analysts Association" foundation, which has ceased to operate 
in the same year). The Georgian insurance market uses simple, unscientific methods to calculate rates and reserves. This 
suggests that if the marketplace is not now ready for actuaries and underwriters, it should place a higher emphasis to 
develop the Actuarial and Underwriting competencies of interested candidates through qualified training institutions. 

Under the above-mentioned circumstances: 
• To add National Qualifications Framework as provided in Business Administration (02) actuaries and 

underwriter competent graduate degree awarding code; 
• To create an independent center of insurance market participants in Georgia, which will provide training 

courses for underwriter and actuaries; 
• To issue certificates to the profession of actuary underwriter and appropriate skills testing positive results are 

confirmed by the insurance market's regulatory authority; 
• Every insurance company must have its own database on the principles which should benefit from the 

underwriter in order to confirm compliance of risk decision. 
 

Khatuna Chapichadze, 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Associate Professor 
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THE CHALLENGES OF TEAMWORK IN CONTEMPORARY GEORGIA 

 
Teamwork is very significant element for an organization. Many teams are cross-functional, bringing in 

individuals from several different departments. Additionally, many teams have members of varying levels of seniority 
and authority, sometimes without a corresponding hierarchy within the team. This kind of collaboration can help create 
a sense of unity within an organization that can help these diverse individuals work together more effectively on later 
projects. However, effective teams need to be able to work just as well under tough, unexpected scenarios as they do 
during the normal day-to-day ones. A group of experts may perform well under normal circumstances, but a question of 
unexpected challenges still arises. [1] 

High team orientation means that the teams have common goals, and work together to achieve them. Team 
members have alternative solutions provided by other team members into account, and appraise the most correct input. 
Another indicator of high team orientation is increased task involvement, information sharing, strategizing, and 
participatory goal setting. To show high team orientation they need to share suggestions to alternative solutions. For 
understanding team processes in this study we use the taxonomy developed by Marks et al. through their extensive 
literature review. The taxonomy includes three categories: transition phase processes, action phase processes, and 
interpersonal processes. Transition phases are periods of time when team members focus on processes such as mission 
analysis, evaluation, establishing shared vision, planning, goal specification, and formulating strategies. Planning 
meetings in agile software development are transition phase processes. During action phases, team members conduct 
activities leading directly to goal accomplishment. In this phase the team concentrates on task accomplishments, 
monitoring progress, coordinating team members, as well as monitoring and backing up their fellow team members. 
Solving tasks will alternate between transition phase processes and action phase processes. The interpersonal processes 
include conflict management, motivation and confidence building, and happen throughout transition and action phases. 
[2]  

Public service organizations are progressing in becoming more knowledge-based and more technologically 
evolved. The changing dynamic has made an impact in the overall dynamic of employees and stakeholders in the public 
sector. The nature, understanding, and purpose of leadership in teams are becoming a pertinent topic that affects every 
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individual in the public sector. The simplicity in the idea of public sector employees working in teams belies the reality 
that understanding the concepts and theories of leadership in teams entails exceptional intricacy and complexity. Many 
individuals in the public sector are consistently utilizing teamwork, but this ostensibly simple concept has many 
definitions about what team leadership entails and theories to explain how teams operate in different settings. The aim 
of this research is to provide a pragmatic assessment on the state of the field of teamwork and leadership research in 
public administration, while having a brief comparison of teamwork and leadership research in the fields of leadership 
and management. 

There has been a gradual increase of public service organizations utilizing teamwork among their employees in 
order to increase productivity and services. Even though a great number of public sector employees work in teams, 
there are still many questions regarding which leads to effectiveness and success of teams. In spite of the proliferation 
of teams use in the public sector, there is still a lack of research being conducted on leadership in teams.  

There was traditional characteristic for public service organizations to work with a hierarchical style of 
leadership where there is one leader directing, delegating, and enforcing control over their employees. The public sector 
employees usually follow the instructions of administrations and do not have any input in the daily operation and task of 
the organization. In order to compete with private sector and NGOs from around the world, public service organizations 
must have adapting ability with the diverse and changing market. Nowadays the concept of distributing and sharing the 
leadership among all individuals in a team is more prominent than just having one leader hoarding all of the power. This 
concept can be complicated to accept in public service organizations because it contradicts with many norms of the 
traditional dynamic in the public sector. However, public service organizations have started to deviate away from the 
rigid hierarchical style of leadership and now place a greater emphasis on sharing, collaborating and cooperating among 
the employees. Like everything on the earth, teamwork may not be ideal in every situation, although public service 
organization leaders have the commonality in determining the feasibility of implementing the use of teamwork for their 
public service organization. [3] 

We have to highlight the fact that effective teamwork cannot avoid conflicts; it means shaping all viewpoints and 
ideas, commitment to informed debate and analysis, active listening, ability to give constructive feedback, openness to 
changing one’s mind, and conflict management. In fact, if your team is operating quite peacefully, it may actually mean 
that you are not thinking critically as a team. 

Very important is to have lots of team discussion before meetings with advisors and supervisors and as major 
decisions about the report need to be made. Your partners should always know what you are going to say during a 
meeting and avoid making any surprises for them.  

In almost every company or organization, teamwork plays a vital role in getting things accomplished. It may 
consist of planning and building a new organization, planning conferences and workshops, etc. While the above factors 
appear “clear,” there can be many other issues at work within the team’s dynamics.  

One of the main methodologies of an effective teamwork is permanent communication between team members 
and the leader. It is the role of the team leader or project manager to extract as much information and opinion from the 
team as possible and involve the team members in key discussions. Let’s consider a few key points about teams: many 
companies have learned the value of putting teams together to accomplish specific objectives. And, more companies are 
embracing the concepts of “high performance” teams to accomplish challenging or complex projects. The talents that 
are brought from others in different areas of the company strengthen a team. Not less important is working together to 
form the team’s objectives, approach, and planning, they will generally become a cohesive unit that can also adapt and 
change as new challenges become apparent. It is through this mechanism that teams are surpassing individual 
performance within companies—and companies are taking notice. Last, but not least, when granting awards to great 
teamwork, we are acknowledging the team’s ability to function together as a group. But, it is also crucial to reward 
individual team member’s exceptional behavior that has contributed to those results.  

Finally, paying attention to individual team member skills, assigning accountabilities, the method of team 
planning, and a team charter in how they will work together are important factors. These should not be minimized in 
getting a team effort launched. [4]  

The Question of Efficiency of the Teamwork Performance in the Private Companies Concerning to 
Contemporary Georgia 

As an aftermath of the radical neoliberal reforms implemented by the M. Saakashvili’s government in Georgia, 
the new common corporate policy in private or even semi-private companies, which worked in a close collaboration 
with the political leadership, became more drastic, goal-oriented, authoritarian, but first of all, money-saving and 
extremely greedy. Such conditions were typical especially for the early development of severe capitalism in the US. 

Under discriminatory against any labor rights the Labor Code operating in Georgia after the Rose Revolution, 
first of all private companies, however public organizations as well, under the authoritarian pressure of the political 
leadership of the country, started promoting the idea of the so called universal workers and teams expected to perform 
any tasks, changeable on a permanent basis in some cases quite rapidly, in any company on any position. Undoubtedly, 
expectation from employee to perform any task on a workplace not defined as his/her functions according to the 
requirements of the position and a contract in advance instead of employing other professionals in order to distribute 
specific tasks to the diverse specialists, is explained by the lack of financial resources of a company/organization. 
However, the question of efficiency of the work performed by individual or a team arises under such money-saving and 
economy policy. On the other hands, as the practice shows, the outcome of the long-term experience of frequent change 
of specialization and improvising can finally bring high-performance level of such mobile workers or teams, which 
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gradually become more get used to multi-task activities and unstable circumstances. Although the likelihood of 
successful work and teamwork results is higher in the case of a differentiated task performance and such a corporate 
approach, due to the decrease of the critical factors, stress, time required for adapting to new and earlier inexperienced 
tasks quite frequently, characteristic for the money-saving company policy, which is also oriented on the cheaper labor 
force. Under the fierce rates of unemployment and so called wage-slavery conditions, companies and even public 
organizations in contemporary Georgia still have solid grounds for manipulation. It is worth mentioning that after the 
change of political power in 2012, the new and far fair Labor Code was adopted in the country, which aims protecting 
the employees’, as well as employers’ rights. 
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გუნდური მუშაობის გამოწვევები თანამედროვე საქართველოში 

ხათუნა ჩაფიჩაძე, ემილია ალავერდოვი 

 

აბსტრაქტი. გუნდური მუშაობა ორგანიზაციის ძალზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. თანდათანობით 
გაიზარდა იმ საჯარო ორგანიზაციების რაოდენობა, რომლებიც თანამშრომლებთან მიმართებაში 
გუნდურ მუშაობას იყენებენ პროდუქტიულობის ასამაღლებლად და მომსახურების 
გაუმჯობესებისათვის.  

საქართველოში მ. სააკაშვილის მიერ განხორციელებული რადიკალური ნეოლიბერალური 
რეფორმების შედეგად კერძო თუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან ახლო თანამშრომლობის რეჟიმში 
მომუშავე თუნდაც ნახევრად კერძო კომპანიების ახალი საერთო კორპორატიული პოლიტიკა უფრო 
სასტიკი, მიზანმიმართული, ავტორიტარული, თუმცა პირველყოვლისა, ხელმომჭირნე და უსაზღვროდ 
ძუნწი გახდა. ამგვარი მდგომარეობა ტიპიურად გახლდათ დამახასიათებელი აშშ-ში მკაცრი 
კაპიტალიზმის განვითარების განსაკუთრებით ადრეული სტადიისათვის. საქართველოში „ვარდების 
რევოლუციის“ შემდეგ მოქმედი ყოველგვარი შრომითი უფლების მიმართ დისკრიმინაციული შრომის 
კოდექსის პირობებში, უპირველესად კერძო კომპანიებმა, თუმცა ასევე საჯარო ორგანიზაციებმაც ქვეყნის 
პოლიტიკური ხელისუფლების ავტორიტარული წნეხის ქვეშ დაიწყეს ე.წ. უნივერსალური მუშაკებისა და 
გუნდების იდეის პროპაგანდა, რომელთაგანაც ნებისმიერ კომპანიაში თუ თანამდებობაზე მუშაობისას 
მოითხოვეს ნებისმიერი, ზოგიერთ შემთხვევაში საკმაოდ სწრაფად და პერმანენტულად ცვალებადი 
ამოცანების შესრულება.  

უმუშევრობის ულმობელი მაჩვენებლებისა და ე.წ. ხელფასის მონური მდგომარეობის პირობებში, 
კომპანიებსა და თუნდაც საჯარო ორგანიზაციებს თანამედროვე საქართველოში ჯერ კიდევ ნაყოფიერი 
ნიადაგი აქვთ მანიპულაციისათვის. აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ 2012 წელს პოლიტიკური 
ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, ქვეყანაში ახალი და გაცილებით სამართლიანი შრომის კოდექსი 
იქნა მიღებული, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც დამსაქმებელთა, ასევე დასაქმებულთა უფლებების 
დაცვას.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И 
ПОЛИТИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
В современных дискуссиях о медиаиндустрии значительное внимание обращено на природу института 

СМИ59, на различные и часто противостоящие друг другу экономические и социальные функции организации. 
Экономисты подчеркивают, что СМИ, ориентированные на массовую аудиторию, это – неотъемлемый 
механизм рыночной экономики, действующий в сфере сбыта и потребления. Политологи считают, что СМИ 
являются ключевым институтом, формирующим идеологические и мировоззренческие позиции современного 
человека. В действительности оба подхода сощществуют пдодоносно и поновому обьясняют, объясняя природу 
медиаиндустрии, как особого рынка товаров и услуг. При этом важнейшим товаром, производимои 
медиаиндустрей, становится аудитория, «продаваемая» рекламодателям (в условиях развитых рыночных 
экономик) или политикам (в условиях авторитарных обществ). 

Учитывая сложность представлений об экономической природе и социальных функциях СМИ, мы 
предлагаем рассматривать менеджмент СМИ как комплексную сферу, включающую в себя процесс принятия 
решений на макро - и микроэкономическом уровне для обеспечения эффективного функционирования СМИ 
одновременно и как экономического, и как социального институтов, а также для эффективного 
функционирования отдельных фирм. Исходя из этого, в управлении СМИ можно выделить два основных 
направления. Управление СМИ как социальной системой – макроуровень – предполагает деятельность людей, 
принимающих решения по достижению желаемого результата деятельности СМИ. Используемые инструменты 
– это преимущественно законодательная деятельность, включающая законы о свободе слова, антимонопольное 
регулирование, регулирование доступа к информации и формы выборочной экономической поддержки СМИ. 
Основная цель такого управления - формирование рамок для информационных потоков внутри общества, 
встраивающее СМИ как индустрию содержания в систему институтов национального государства. 

Национальные отличия макроуровней определяют и особенности медиаполитики, политики государства 
по отношению к СМИ. Эту политику можно рассматривать как рамки для социального управления 
медиаиндустрией. В условиях рыночных демократий, медиаполитика распространяется прежде всего на 
экономические аспекты деятельности СМИ, преследуя те базовые ценности, которые свойственны данному 
обществу и данной предпринимательской культуре. Так, в США чрезвычайно актуально понятие рынка, и 
потому СМИ рассматриваются не столько как социальный институт, сколько как «рынок идей». Поддержание 
конкуренции на нем это важнейшая задача медиаполитики, макроуправления СМИ. Антимонопольное 
законодательство, основанное на законе Шермана60 еще 1890 г., препятствует появлению монополистов на 
конкретных географических рынках. Совсем недавний 1996 г Закон61 о телекоммуникациях. расширяет доступ 
на телекоммуникационный рынок любых компаний, свидетельствуя о стремлении американских законодателей 
поддержать рост индустрии новых СМИ. 

В Западной Европе, напротив, макроуправление СМИ обращает особое внимание на сохранение 
социального и культурного значения масс-медиа, и потому практически до конца 1980-х гг. медиаполитика 
была направлена на поддержание экономической и технологической монополии общественного ТВ. Именно по 
этой причине не выдавались лицензии на коммерческое вещание, и рекламный рынок концентрировался 
прежде всего в печатных СМИ. 

В отличие от традиционных рыночных демократий – двухпартийных, как в США или Великобритании, 
многопартийных, как в Германии, Франции, Италии или Скандинавии, Грузия долгое время жила в условиях 
плановой экономики. Это не могло не отражаться на медиаиндустрии, которая действовала во внерыночных 
условиях. По этой причине достижение желаемого результата деятельности медиапредприятий сводилось к 
политическим и идеологическим эффектам, а экономические показатели медиаиндустрии не имели 
существенного значения. В условиях рынка СМИ, стимулируя потребление и спрос, превращаются в 
важнейший инструмент развития экономики и вступают в симбиоз с рекламодателями, то есть по существу со 
всеми предприятиями рыночной экономики. В условиях же социалистического планового хозяйства масс-
медиа, не нацеленные на достижение экономического результата, неизбежно становятся инструментом тех 
элит, которые определяют их экономическое существование. 

                                                           
59 Сре́дства ма́ссовой информа́ции  
60 Кодекс Соединённых Штатов (часть 15, параграфы 1-7) 
61 Закон о телекоммуникациях 1996 г., принятый обеими палатами Конгресса США подавляющим большинством 

голосов, подорвет позиции монополистов в сфере телекоммуникаций и даст компаниям возможность конкурировать в 

тех областях, которые ранее были для них закрыты в силу нормативных и законодательных актов. 
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Управление предприятиями СМИ (микроуровень) совпадает с традиционными представлениями о 
менеджменте как управлении производством с целью повышения его эффективности и увеличения прибыли. 
Это представление учитывает прежде всего экономические мотивы в деятельности СМИ. При данном подходе 
кажется, что не существует вообще различий между управлением компаниями и медиафирмами. Однако такое 
положение неверно по существу. Производя два товара – содержание и аудиторию – для реализации на разных 
рынках (аудитории и рекламодатели), предприятия СМИ нуждаются в более сложных управленческих 
подходах, учитывающих специфику двух, столь разных рынков «реализации». 

Менеджеры СМИ поставлены перед необходимостью изучать аудиторию, что происходит по двум 
причинам. Во-первых, предлагая содержание в качестве товара аудитории, медиапредприятия нуждаются в 
«портрете» своих потребителей. Информационные нужды аудитории, ее потребности в развлекательном или 
образовательном контенте непосредственно влияют на то, о чем пишет пресса или что вещают ТВ и радио. 
Парадокс же заключается в том, что большинство СМИ не получают доходов от продажи содержания 
аудитории. В лучшем случае – как вслучае с газетами – доходы от реализации тиража позволяют на половину 
(Франция) или на четверть (США) покрывать производственные затраты. Основная же часть средств на 
деятельность СМИ поступает от рекламодателей. 

Именно они и есть «вторая причина», по которой медиаменеджеры должны постоянно изучать свою 
аудиторию. Только предлагая рекламодателям точные и конкретные данные о демографических и 
потребительских характеристиках своей аудитории, СМИ могут надеяться на экономический успех. Таким 
образом, цель менеджмента в медиакомпаниях двояка: удовлетворить аудиторию и рекламодателей. 
Достигается она, однако, разными средствами. 

В современных концепциях управления предприятиями СМИ можно отчетливо выделить две традиции. 
Первая, англосаксонская, которая обращает внимание на управление денежными потоками и персоналом 
медиакомпаний, ведущее в результате к созданию соответствующих содержательных стратегий и вытекающих 
из них решений в сфере управления персоналом. Как подчеркивает известный американский исследователь 
газетного менеджмента К. Финк, «руководитель высшего звена должен быть квалифицированным в двух 
основных направлениях газетного менеджмента – текущей деятельности и стратегии». Автор многих трудов по 
менеджменту электронных СМИ Э. Элбаран обращает внимание на то, что для управленцев СМИ прежде всего 
важны навыки финансового менеджмента и управления персоналом. Первые – для того, чтобы «осуществлять 
фискальный контроль и достигать финансовых целей, поставленных перед ними владельцами и инвесторами». 
Необходимость получения вторых обуславливается не только важностью взаимодействия с персоналом, что 
существенно для всех секторов, но особенно потому, что «в электронных СМИ работает множество 
профессионалов, в том числе творческих и креативных специалистов». Эти положения одинаково 
универсальны для менеджеров всех медиакомпаний, вне зависимости от сектора, в котором они действуют. 
Большинство экспертов считают, что медиаменеджеры должны уметь справляться с такими управленческими 
задачами, как анализ проблем (определение трудностей до того момента, как они заявят о себе) и принятие 
решений (накопление необходимой информации, обмен мнениями и разработка плана/стратегии действий). 

Признавая справедливость этих положений, нельзя не отметить, что они относятся не только к 
медиапредприятиям, но и вообще к любой современной фирме. Словом, стремление к прибыльности и 
удовлетворению запросов акционеров приравнивает деятельность медиакомпании к деятельности фирм в 
любой другой отрасли. И по существу – в условиях рынка – это является нормой. Концепция менеджмента, 
направленного на достижение целей, применяемая к СМИ, предполагает прежде всего достижение финансовых 
успехов, а потому может выпускать из виду качество журналистских материалов и их социально-политические 
эффекты. Данный подход минимизирует ту все более значимую роль общественного и культурного института, 
которую играют СМИ в жизни современного общества. В итоге медиаменеджмент, ориентированный на 
достижение финансовых целей, более четко встраивает СМИ в индустрию развлечений, ибо последняя, 
предлагая аудитории определенные содержательные стратегии, откровенно работает на обслуживание 
рекламодателей. Установив четкую зависимость между медиа и потребительскими вкусами аудитории, 
менеджеры СМИ предлагают, например, спортивные телеканалы для рекламы спортивной одежды и инвентаря, 
а радиостанции, работающие в формате поп-рок, – для рекламирования городских автомобилей и модной 
одежды для молодой и сравнительно преуспевающей аудитории. Особых навыков от менеджеров СМИ требует 
и развивающийся «продакт плейсмент» – произведенное не журналистами содержание СМИ, часто полностью 
копирующее традиционные журналистские жанры. 

Подобная традиция, оставляя за журналистами определенную свободу в производстве материалов 
(выбор темы, ее трактовка в конкретном материале), базируется на основной экономической особенности СМИ 
– принципе конструирования аудитории для последующего предоставления доступа к ней рекламодателям. 
Многообразие конкурирующих источников информации и производителей содержания (пресс-синдикаты, 
фрилансеры, продюсерские компании, звукозаписывающие студии и т.п.), существующее в этой традиции, не 
должно ввести в заблужддение. Конструирование итогового содержательного продукта возложено именно на 
топ-менеджмент медиапредприятий. На журналистском уровне этот подход унифицирует принципы работы с 
новостями и аналитикой, устраняя из содержания СМИ мнения журналистов. Здесь четко проявляется процесс 
стандартизации, лежащий в основе англосаксонской традиции менеджмента: поскольку политически 
ангажированная журналистика сегодня одинаково неинтересна и аудитории и рекламодателям, политические 
оценки и высказывания «лидеров общественного мнения» дозируются, исходя из ожиданий аудитории. 



 334

Содержательные стратегии медиапредприятий диктует не политические силы а потребительский рынок, с его 
пристрастиями и стилем жизни. 

Роль медиаменеджеров, как конструкторов контента СМИ, становится особенно очевидной в условиях 
цифровой революции. Последняя приводит к резкому увеличению числа медиаканалов, позволяющих 
прицельно обслуживать целевые аудитории. Роль СМИ сводится не столько к производству контента, который 
в условиях развитых медиарынков существует и вне традиционных медиаканалов, сколько к его 
«переупаковке», что превращается в основную функцию медиаменеджеров. 

 Второй подход к управлению СМИ, это преимущественное выполнение политического заказа, 
осуществляемое на похожих принципах конструирования содержания. Однако это происходит в условиях более 
четкого формулирования управленцами СМИ заказа журналистам и ограничения числа конкурирующих 
источников новостей. Это традиция азиатская и отчасти восточно-европейская, в которой политическая власть 
сохраняет за собой значительную роль в прямом финансировании СМИ. Такой подход был также связан и с 
тем, что в плановой советской экономике формулирование государством задач, стоящих перед экономикой в 
целом и перед отдельным предприятиям, оставалось ключевой чертой экономической жизни. В результате в 
условиях социализма интегрированная политико-экономическая элита и ставила перед медиакомпаниями 
политические задачи, и гарантировала им экономическую основу деятельности. В соответствии с данной 
традицией, менеджерам СМИ существенно менее важно было стремиться к достижению финансовой 
независимости, что особенно явно проявилось в условиях переходной экономики. Во многих пост-
социалистических странах медиакомпании или датировались новыми промышленными владельцами, или 
финансировались государственными структурами, в собственности которых они продолжали находиться. 
Скрытой формой государственного финансирования стали прямые или косвенные дотации политически 
лояльным СМИ. Подобная практика, однако, не является исключительно восточноевропейской практикой: во 
многих азиатских и латиноамериканских странах, из-за отсутствия прозрачности в медиабизнесе, предприятия 
СМИ часто не ориентируются на финансовый успех, а выступают неявными рупорами корпоративных 
интересов. Подобные формы субсидирования, естественно, не требуют от медиаменеджеров значительных 
навыков в сфере финансового менеджмента, но оставляют за ними ключевые функции управления 
информационными потоками и человеческими ресурсами. Однако по мере развития либерализации экономики 
потребность в таких менеджерах, которые стремятся не только выполнить политический заказ, но добиться 
финансовых успехов, становится все больше. Следовательно, и эта традиция медиаменеджмента будет все 
больше ориентироваться на развитие более рыночных навыков у управленцев СМИ. 

Наличие двух перечисленных традиций является особеннотью доминирующих экономических моделей. В 
первом случае речь идет о рынке и конкуренции, создающих и в политической жизни общества нескольких 
силовых центров. Во втором случае – это проблема монопольного центра силы, интегрирующего 
политическую и экономическую власть. Вертикаль власти в обществе обеспечивается вертикалью в 
экономике, и в СМИ складывается более очевидная - вертикальная парадигма управления. 
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MEDIA MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC AND POLITICIZED SOCIETIES 
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Abstract. Main concepts of media management and presents a comparative analysis of the two media management 

traditions: the so-called ‘Western’ model and the model of media management in politicized societies. 
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გიორგი აფციაური,  
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი 

 
 

mediasaSualeba - rogorc politikuri miznis miRwevis  

 ინსტრუმენტი 

 
მედიასაშუალება შეიძლება თამამად ჩაითვალოს პოლიტიკური მიზნის მიღწევის საშუალებადა 

პოლიტიკა მედიის გარეშე ძალიან უსუსურად გამოიყურება. მედიას შეუძლია პოლიტიკაზე და 
კონკრეტულად პოლიტიკოსზე როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი გავლენის მოხდენა, მაგალითად: 
ლანგისა და ლანგის კვლევა, რომლის ძირითადი თემაა ჩიკაგოში გენერალ მაკარტურის ვიზიტის 
გაშუქება. გენერალი მაკარტური გადამდგარი გენერალი იყო, რომელიც სხვადასხვა ქალაქში დადიოდა 
და ჩიკაგოშიც იმ მიზნით აპირებდა ჩასვლას, რომ კორეის ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გაეხსნა. 
კვლევა ორი ტიპის კითხვებზეა დაფუძნებული - იმ მოქალაქეების, რომლებმაც მაკარტურის ჩამოსვლა 
პირდაპირ ეთერში იხილა და მათ შთაბეჭდილებებზე, ვინც გენერალის დასახვედრად და გმირთა 
მემორიალის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად პირადად წავიდა. 

ლანგისა და ლანგის კვლევამ შედეგად ორი განსხვავებული რეალობა მიიღო, პირველი 
ტელევიზიის მიერ შექმნილი და მეორე პირადი გამოცდილების შედეგად შექმნილი. მედიამ ამ 
შემთხვევაში გენერლისთვის დადებითი გავლენა იქონია, რადგან ამოქმედდა "მეწყერის " ეფექტი, ანუ - 
მედიის მიერ შრეებად შექმნილი რეალობა, რომელიცჯერ გამოიხატება მოლოდინის შექმნაში, ხოლო 
შემდეგ ამ მოლოდინის სწორად შერჩეული კადრებით ხორცშესხმასა და სტრუქტურირებაში. 
ტელევიზიის მიერ შექმნილი რეალობა ეფუძნება არა მარტო კამერის მიერ სპეციალურად შერჩეულ 
კადრებს, არამედ იმ წინასწარ განწყობას, რომელსაც ჟურნალისტები მოვლენის წინა დღეებში ქმნიან. 
(კურტ ლანგი და გლედის ლანგი _ კვლევა "ტელევიზია და მისი ეფექტების უნიკალური პერსპექტივა" 
The Unique Perspective of Television and Its Effects: A Pilot Study) , თუმცა განსხვავებით გენერალ 
მაკარტურისგან ცუდი და უარყოფითი გავლენა იქონია მედიამ პრეზიდენტ ნიქსონზე. უმბერტო ეკოს 
სტატია "მოტყუების სტრატეგია" (“Strategies of Lying”, 1985) აღწერს უოტერგეიტის კრიზისის შემდეგ 
პრეზიდენტ ნიქსონის მიმართვას ხალხისადმი. 1973 წლის 30 აპრილს ნიქსონის მიმართვა წარმოადგენს 
რიტორიკის საუკეთესო ნიმუშს, თუ როგორ შეაცდინა ამერიკის პრეზიდენტი მისმა გარემოცვამ.  

ნიქსონი ბოდიშს უხდიდა ხალხს, რომ პირადად ვერ მიხედა თავის ადმინისტრაციას, ვინაიდან 
სწორედ ამ დროს ჩინეთითა და ვიეტნამით იყო დაკავებული და მადლობას იხდიდა სწორედ იმისთვის, 
რომ სწორედ ამერიკელმა ხალხმა და პრესამ აღმოაჩენინა ასეთი საშინელი დანაშაული. ნიქსონის ამ 
მიმართვამდეამერიკის მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ 
განწყობილი, მიმართვის შემდეგ ნიქსონის მოწინააღმდეგეთა რიცხვმა 50%ს გადააჭარბა.ეკოს აზრით ეს 
მიმართვა გაზეთებში, რომ დაბეჭდილიყო, ნიქსონის ბედი სულ სხვაგვარად წარიმართებოდა, მაგრამ ეს 
სატელევიზიო მიმართვა იყო, რომლის დროსაც ბრწყინვალე სიტყვა აღელვებულმა შეშინებულმა კაცმა 
წარმოსთქვა. მედიასაშუალებების და პოლიტიკის ურთიერთობაში დიდ როლს თამაშობს დღის წესრიგის 
თეორია, როგორც მედიის დღის წესრიგი ახდენს გავლენას პოლიტიკოსზე ისე პოლიტიკოსი მედიის 
დღის წესრიგზე, ხოლო ეს ორივე ერთად განსაზღვრავს საზოგადოების დღის წესრიგს. 

პოლიტიკოსის მიერ მედიასაშუალების გამოყენება წარმატებული, მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება 
თუ მან კარგად იცის რა არის სპინი და რიტორიკა, "სპინი"- სიტყვა მომდინარეობს კრიკეტიდან და 
ბეისბოლიდან და აღნიშნავს ჩაწოდებას, რომლის დროსაც ჩახვეული ბურთი ჰაერში ტრიალდება და 
ამით აბნევს მოწინააღმდეგეს, არაცივილური და აგრესიული "პრომოუშენი", რომელსაცერთი 
პოლიტიკური კლასი მიმართავს მეორეზე გავლენის და ხშირად მეორეს წინააღმდეგ, მსუბუქი 
პროპაგანდა პოლიტიკოსთა მიერ ინფორმაციის მიწოდება მედიისათვის ისეთი სახით, რომელიც 
მიმწოდებლის პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება, სპინი თავისი არსითა და მეთოდებით ხშირად 
უკავშირდება პროპაგანდას. დღეს მას განმარტავენ, როგორც მსუბუქ პროპაგანდას, სადაც "მსუბუქი" 
მიუთითებს იმ ფაქტს, რომ სპინს ადგილი აქვსდემოკრატიულ გარემოში. სპინის მეთოდებიდან 
გამოვყოთ რამდენიმე მაგ: "შელამაზება" - სიტყვისთვის განსაკუთრებული მიმზიდველობის მინიჭება, 
"გადატანა" - ოპონენტისათვის სიტყვების მიწერა მაგ: - "თქვენ არ ამბობდით რომ..." "ამოკრეფა" - “Cherry 
Picking” ფაქტების ან ციტატების შერჩევითი მიწოდება და/ან გაშუქება, "არ უარყოფა" - არგუმენტის ისე 
აწყობა, რომ მსმენელი მოტყუვდეს "ჩვენ ამ ბრალდებას უპასუხოდ დავტოვებთ!" მასმედიის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ისაა, რომ ის ამომრჩეველს უკვე გაკეთებული არჩევანის სისწორეში 
არწმუნებს. მედიასაშუალების გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისათვის ახალი არ არის და მსგავსი 
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ფაქტები წინა საუკუნეებშიც გვხვდება მაგალითად: XVI საუკუნეშიც პრესა სხვადასხვა მიზანს 
ემსახურებოდა: წარმოადგენდა კოლონიალიზმთან დაპირისპირების საშუალებას (ჯერ ამერიკულ 
კოლონიებში) უკმაყოფილების გამოხატვის გამოსაშვები ხუფის როლს ასრულებდა, გამოიყენებოდა 
რელიგიის თავისუფლების არგუმენტად, იცავდა საზოგადოებას ხელისუფლების მიერ ძალაუფლების 
გადამეტებისგან, ხან თვითმიზანი იყო, ხან ჭეშმარიტების მიღწევის საშუალება, ხან 
კომერციულითავისუფლების კომპონენტი, ზოგჯერკი ზოგჯერ კი გარდაუალობადაც აღიქმებოდა. 1805 
წლის სექტემბრის დასაწყისში ფრანგული არმია ნაპოლეონის მეთაურობით ომს აპირებდა ავსტრიის იმ 
არმიასთან, რომელსაც გენერალი კარლ მაკი მეთაურობდა, თუმცა იმის გამო რომ ავსტრიის მაშინდელ 
მოკავშირესთან რუსეთთან კომუნიკაცია ვერ შედგა და ავსტრიის არმია უზარმაზარ ფრანგულ არმიას 
გადაეყარა, აქ გენერალ მაკს სწრაფად რომ ემოქმედა ფრანგების ალყას თავს დაახწევდა, მაგრამ 
ნაპოლეონმა კარგად გამოიყენა თავისყველაზე ნიჭიერი ჯაშუში კარლ შულმაისტერი, რომელიც 
ავსტრიელთა მეთაურის შტაბში იმყოფებოდა. შეიტყო რა მისგან რომ ავსტრიელები უკან დახევას 
გეგმავდნენ, ნაპოლეონმა არმიის შტაბში დააბეჭდვინა პარიზული გაზეთის ნომერი, რომელიც 
იტყობინებოდა, რომ დედაქალაქში იმპერატორის წინააღმდეგ აჯანყება დაიწყო და შესაბამისად, 
ბონაპარტი სასწრაფოდ უნდა დაბრუნებულიყო წესრიგის აღსადგენად. იმიტირებული გაზეთის ნომერი 
შულმაისტერის წყალობით მაკთან მოხვდა და მანაც უკან დახევა გადაიფიქრა. რამდენიმე დღეში (იმავე 
წლის 20 ოქტომბერს) ავსტრიელები ფრანგებს დანებდნენ ულმის ციხესიმაგრეში, სადაც გამაგრებულნი 
იყვნენ. ავსტრია, ფაქტობრივად დამარცხდა, მაკის არმიიდან მხოლოდ რამდენიმე ათასმა კაცმა გაასწრო. 
1860 იან წლებში სამოქალაქო ომში ტელეგრაფმა ისეთი როლი შეასრულა, როგორც 1991 წ. SNN-არხმა 
სპარსეთის ყურეში ომის დროს. ხელი შეუწყო ჯერ მოვლენებისადმი ადამიანთა ინტერესის გამოწვევას, 
მერე კი მის დაკმაყოფილებას. ხოლო თანამედროვე მსოფლიოში გასათვალისწინებელია, რომ 
თავისუფალი და არაპარტიული მედიასახსრების სიმცირემ შეიძლება გამოიწვიოს გამოცემათა ამა თუ იმ 
პოლიტიკურ ან ბიზნეს-დაჯგუფებასთან ალიანსი, რაც მედიის ხარისხზე სასიკეთოდ არ იმოქმედებს და 
სიტყვის თავისუფლებას დიდად არ წაადგება. პოლიტიკისა და მედიასაშუალებების მჭიდრო კავშირი 
საუკუნეების განმავლობაში გრძელდება, რადგან მედიის გარეშე პოლიტიკა, პოლიტიკოსები და მათი 
საზოგადოებისთვის განკუთვნილი გზავნილები აზრს დაკარგავს. 
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MEDIA OUTLETS AS THE MEANS OF REACHING POLITICAL GOALS 

 
GIORGI APTSIAURI 

 
In particular political and social conditions we can consider media outlets as the instrument of 

achieving political purpose. Media can impact on politics and certain politician as positively, also negatively. 
There are a lot of historical and contemporary examples, analyzing of which were formed various theories of 
media social influence. In order to get a desirable impact on society, there are used several forms and means 
of mass communication – individual, social, visual, rhetoric, audio and other modern forms of social 
influence, somehow connected to the proven promotion methods and uses modified versions and examples. 
Under the examples, analyzed in this article we can deduct, that media outlet, its holder, editorial politics, the 
quality of independency and freedom of speech is not mostly depended on the one hand on the quality of 
society democracy principles and on the second hand, on the freedom of economical character. The political 
freedom and independency of media outlets derive from these two general regulations. 
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ნანული მახარაძე 

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  
ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტია  
ასისტენტ პროფესორი 

 

ინოვაციური პოლიტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში  

 

ინოვაციური პოლიტიკა, კლასიკური მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის გარდა, გულისხმობს 
ქვეყანაში განხორციელებულ თუ განსახორციელებელ რეფორმებსა და ახალ მიმართულებებს. იგი ერთ 
მიზანს - ინოვაციური აქტივობის სტიმულირებას და ეკონომიკური პოტენციალის განვითარებას უნდა 
ემსახურებოდეს. გამოკვლევები გვიჩვენებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითრებისათვის 
უმნიშვნელოვანესია საინოვაციო სისტემის განვითარება. ეს ფაქტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 
ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რადგანაც ევროპაში ეკონომიკური ზრდა, სოციალური 
პრობლემების გადაჭრა, სიღარიბის დაძლევა, დასაქმება და რეგიონების ჩამორჩენის აღმოფხვრა, 
ძირითადად საინოვაციო პოლიტიკის გატარებითაა უზრუნველყოფილი. სახელმწიფომ ხელი უნდა 
შეუწყოს მეცნიერების განვითარებასა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას. სწორედ იგი 
უნდა იყოს შუამავლის როლში ფუნდამენტური და გამოყენებითი მეცნიერების ეფექტური 
ურთიერთობის ორგანიზების საქმეში, სტიმულს აძლევდეს საწარმოებისა და უნივერსიტეტების 
თანამშრომლობას.  

ჩნდება აუცილებლობა ინოვაციებით დაინტერესდეს სახელმწიფო. სახელმწიფო ორგანოებს 
შეუძლიათ შეასრულონ კონკრეტული ფუნქციები ინოვაციების მხარდაჭერისა და რეგულირებისათვის. 

ასეთ ფუნქციებს წარმოადგენენ: 
- ინოვაციათა სტრატეგიული ორიენტირების განსაზღვრა; 
- საფინანსო სახსრების, მატერიალურ-ტექნიკური, ინტელექტუალური რესურსების აკუმულირება 

სამეცნიერო კვლევებსა და ინოვაციებზე; 
- საინოვაციო საქმიანობის სტიმულირება (სუფსიდიები, შეღავათები, რისკების დაზღვევა, 

სანქციები მოძველებულ პროდუქციაზე); 
- სამეცნიერო-ტექნიკურ მიღწევათა შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; 
- ინოვატორების წახალისების სხვადასხვა ღონისძიებები; 
- უცხოეთის ინვესტიციების მოზიდვის სახელმწიფო სტიმულირება; 
- სამეცნიერო-საინოვაციო ინფრასტრუქტურის ფორმირება; 
- საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური და საინოვაციო საქმიანობის საერთაშორისო კოოპერაცია 

და ა.შ. 
სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს საინოვაციო საქმიანობის მხარდაჭერის ირიბი და პირდაპირი 

მეთოდები, კერძოდ, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების და პროექტების ფინანსირება სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან და საგადასახადო შეღავათები საინვესტიციო საქმიანობაში ჩართულ იურიდიული თუ 
ფიზიკური პირებისათვის და ა.შ. 

საინოვაციო პოლიტიკა მთლიანად ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების უმთავრესი ინსტრუმენტია. 2000-2010 წლებში ევროკავშირი 
ხელმძღვანელობდა ე.წ. ლისაბონის სტრატეგიით, ხოლო ამჟამად „ევროპა 2020“-ით. ეროვნულ 
საინოვაციო პოლიტიკას ახორციელებს კავშირის ყველა წევრი ქვეყანა. საინოვაციო პოლიტიკით 
განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსებაზე იხარჯება ევროკომისიის ბიუჯეტის დაახლოებით 
ნახევარი, აგრეთვე ეროვნული და რეგიონული მთავრობების ბიუჯეტების მნიშვნელოვანი ნაწილი. 

ევროკავშირის საინოვაციო პოლიტიკა სამდონიანია: ევროპული, ეროვნული და რეგიონული. ყოველი 
დონის საინოვაციო პოლიტიკა მისთვის დამახასიათებელ ამოცანებსა და ინსტრუმენტებს მოიცავს. 

ეროვნული და რეგიონული პოლიტიკების ამოცანები და ინსტრუმენტები დამოკიდებულია 
ქვეყნის/რეგიონის განვითარების დონეზე, სიდიდეზე და სხვა. ამ მხრივ, მდიდარი გამოცდილება 
გააჩნიათ ისრაელს, სლოვაკეთსა და მეზობელ თურქეთს. 

ისრაელში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორის განვითარებამ 
მნიშვნელოვანწილად კი „ჰაი ტექის“ სტრატეგიამ გამოიწვია ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების ზრდა. 
ვენჩურული კაპიტალის მიხედვით ისრაელი იყო მეორე მსოფლიო მასშტაბით აშშ-ის შემდეგ. ისრაელი 
მეოთხეა პატენეტების რაოდენობით, რომელსაც გასცემს აშშ, იაპონიისა და ტაივანის შემდეგ. ქვეყნის 
ეკონომიკამ, რომელიც ძირითადად დაკავშირებული იყო უფრო პროდუქციის, ვიდრე პროცესის 
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ინოვაციებთან მიმართებაში გაამართლა და დიდი როლი ითამაშა ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და 
განვითარებაში. 

სლოვაკეთი დაახლოებით იგივე ზომისა და მოსახლეობის მქონე ქვეყანაა, როგორიც 
საქართველო. ისევე, როგორც საქართველომ, მან წინა საუკუნის 90-იან წლებში გაიარა სოციალისტურ-
ცენტრალიზებული ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის ყველა ეტაპი. ადგილობრივი უნი-
ვერსიტეტები და კვლევითი ორგანიზაციები მხოლოდ საქმიანობის დაწყების შემდეგ, თანდათან, 

ერთვებიან კლასტერის საქმიანობაში. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ინვესტორებისთვის 
რეგიონების არჩევისას ადგილობრივი უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ორგანიზაციების არსებობა და 
ხარისხი მნიშვნელოვან მიმზიდველობის ფაქტორს წარმოადგენს.  

თურქეთმა, გადმოიღო რა ევროპული გამოცდილება, ბევრი გააკეთა საინოვაციო პოლიტიკის 
რეალიზაციის, მათ შორის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკის მიმართულებით. სლოვაკეთისგან 
განსხვავებით, თურქეთში რეგიონული თვითმმართველობა ზედა დონეებზე არ არსებობს (მაგ, იზმირის 
უნივერსიტეტებში და კვლევით ინსტიტუტებში 7,300 მკვლევარი მუშაობს). საწარმოების უმთავრესი 
მიმართულებებია ავტომშენებლობა, ქიმია, ფარმაცია, კვების პროდუქტები, მანქანები და იარაღები, 

ქსოვილები. შესაბამის კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაფართოებას მნიშვნელოვანი შედეგების 
მოტანა შეუძლია. რეგიონული საინოვაციო სისტემის განვითარების მიზანია რეგიონის კონკუ-
რენტუნარიანობის, აგრეთვე ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოების რაოდენობის გაზრდა, 

პროდუქციისა და პროცესების განახლება. ამჟამად ანალოგიური სისტემების სრულყოფის პროცესში სხვა 
რეგიონებიცაა ჩართულნი62. 

საინოვაციო განვითარების მიმართ ინტერესი საქართველოშიც იზრდება. ქვეყანაში არსებული 
მდგომარეობა შეიძლება დავახასიათოთ როგორც საინოვაციო პოლიტიკის შემუშავების წინა ეტაპი. 1993–
2012 წლებში საქართველოს მთავრობების დამოკიდებულება ინოვაციის მიმართ სხვადასხვა იყო, მაგრამ 
არც ერთი მთავრობა არ იხილავდა მას სახელმწიფოს ინტერესების პრიორიტეტულ სფეროდ. მისი 
განხილვა ქვეყნის განვითარების ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით ეპიზოდურად ხდებოდა 
საერთაშორისო პარტნიორების რჩევით. ბოლო წლების სამთავრობო გადაწყვეტილებებიდან, რომელიც 
ინოვაციის საკითხებს შეეხო, შეიძლება აღვნიშნოთ რეგიონული განვითარების სტრატეგია (2010 წ.) და 
საქართველოს საინოვაციო კონცეფცია (2012 წ.)63 საქართველოს ზოგიერთმა ტრადიციულმა დონორმა 
1993–2013 წლებში თავისი პროგრამებითა და პროექტებით (EU TACIS, GIZ, CRDF Global, ISTC, USTC) 
დიდი შეიტანა წვლილი ინოვაციური განვითარებისთვის კადრების მომზადებაში და აგრეთვე, 
საინოვაციო პოტენციალის შენარჩუნებისათვის. მაგრამ, სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობის გამო 
და კვლევითი სისტემის არასწორი რეფორმის შედეგად საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი ძლიერ 
დაქვეითდა და პოსტ-საბჭოთა სივრცეში ერთერთი ყველაზე დაბალი გახდა. 

ქვეყანაში ინოვაციის დონე ჯერ ისევ არადამაკმაყოფილებელია და დაბალია როგორც 
სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე, რაც ასახულია 
სხვადასხვა საერთაშორისო შეფასებასა და რეიტინგში. ინოვაციის გლობალურ ინდექსში 2013 (GII) 
საქართველო მსოფლიოში 73-ე ადგილზეა, ხოლო 2012 წლის ინოვაციების შესაძლებლობის ინდექსში 
(ICI) საქართველოს 44-ე ადგილი უკავია 131 ქვეყანას შორის. გლობალური კონკურენტუნარიანობის 
ინდექსში (GCI) 2013-2014 წლის მდგომარეობით, საქართველო 148 ქვეყანას შორის შემდეგ პოზიციებს 
იკავებს:  

� ინოვაციის განხორციელების შესაძლებლობების მაჩვენებელი - 118-ე ადგილი;  
� კომპანიების დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე (R&D) - 128-ე ადგილი. დაბალია როგორც 

თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა, ასევე ტექნოლოგიური განვითარების დონე. 
ამავე ინდექსის მიხედვით, საქართველოს აქვს შემდეგი მაჩვენებლები; 

� უახლესი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა - მე-100 ადგილი; 
� ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა კომპანიების მიერ - 117-ე ადგილი. არადამაკმაყოფილებელია 

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის დონე, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
ინოვაციების განხორციელებისთვის. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 
კომპონენტით 124-ე ადგილზეა.  

� მოსახლეობის მიერ ინტერნეტის გამოყენება - 71-ე ადგილი;  

                                                           
62 გოგოძე ი. რეგიონალური საინოვაციო პოლიტიკა. თბ., 2014 გვ. 101 
63 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 10 სექტემბრის N 1722 განკარგულება. საქართველოს საინოვაციო კონცეფცია. 
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� 100 მოსახლეზე მაღალსიჩქარიანი მონაცემთა გაცვლის ქსელზე ხელმისაწვდომობა - 65-ე 
ადგილი.64 
ამჟამად, მსოფლიოში ინოვაციურ-ტექნოლოგიური განვითარების პრიორიტეტულ 

მიმართულებებად ითვლება ინფორმაციული, გარემოსდაცვითი, სამედიცინო დაკავშირებული 
ტექნოლოგიები და ზოგიერთი სხვა. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ამჟამად ძირითადად შენარჩუნებულია 
ინტელექტუალური საქმიანობის სტაბილურობა და საკმაოდ მაღალია ინტელექტუალური პროდუქტის 
მიწოდება, იგი საწარმოთა მხრიდან ინოვაციებზე არსებული მოთხოვნას არ შეესაბამება. საქართველოს 
მეცნიერულ-ტექნოლოგიური რეფორმის შედეგად, განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ თავის 
სისტემაში გააერთიანა 61 სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაცია, რომლებიც ძირითადად სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. 2010 წლიდან დაიწყო ამ ინსტიტუციების უწყებრივი დაქვემდებარების 
ცვლილება. მათი უმრავლესობა გადაეცა უნივერსიტეტებს, ხოლო ზოგიერთი სამინისტროების 
დაქვემდებარებაში დარჩა. მთლიანობაში, პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ინოვაციური პროდუქტის 
წარმოება მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ბაზრის ფორმირების პროცესს ამასთან, არსებობს სამართლებრივი 
და ორგანიზაციული ხასიათის პრობლემები, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვასა და გადაცემაში, 
ლიცენზირებასა და სერტიფიცირების სფეროებში, ინოვაციური საქმიანობის საინვესტიციო მექანიზმების 
ნაწილში და ა.შ. 

ქვეყანაში საინოვაციო სააგენტოს (ზოგიერთ ქვეყანაში - ცენტრი ან ფონდი) შექმნა კარგად 
აპრობირებულია ევროკავშირში, იაპონიაში, ავსტრალიაში და ბევრ წარმატებულ განვითარებად 
ქვეყნებში. მისი ფუნქციაა გრანტების, ვაუჩერებისა და ტექნიკური დახმარების მეშვეობით ხელი შეუწყოს 
მცირე და საშუალო საწარმოებს, უნივერსიტეტებსა და კვლევით ორგანიზაციებს ინოვაციური 
გადაწყვეტილებების (პროდუქტების) კომერციალიზაციასა და ადაპტირება/ათვისებაში. ეს შედარებით 
ძვირადღირებული, მაგრამ ძალიან ეფექტური მექანიზმია.  

ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრების შექმნა საქართველოში დონორების დახმარებით უკვე 
შექმნილია ტექნოლოგიების გადაცემის ერთი ცენტრი [www.ttcg.ge]. საჭიროა მის საქმიანობაზე 
დაკვირვება გამოცდილების შემდგომი გამოყენების მიზნით. ცენტრები უნდა მუშაობდნენ როგორც 
ქვეყნის შიგნით ტექნოლოგიების გაცვლაზე, ასევე ტექნოლოგიების იმპორტსა და ექსპორტზე.  

ბიზნეს-ინკუბატორების შექმნის თვალსაზრისით, საქართველოში არსებობს არაფორმალური 
ბიზნეს-ინკუბატორების მუშაობის გამოცდილება. ამიტომ, საჭიროა იმ ორგანიზაციების გამოცდილების 
განზოგადება და მხარდაჭერა, რომლებმაც ბიზნეს-ინკუბატორები შექმნეს. რაც შეეხება ტექნოპარკების 
შექმნას მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოპარკებზე საუბარი ჯერ კიდევ წინა საუკუნის 90-ან წლებში 
დაიწყო, საქართველოში ტექნოპარკი არ არსებობს. საჭიროა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და 
ერთდროულად 2 ან 3 ტექნოპარკი შეიქმნას უნივერსიტეტებთან.  

მცირე ბიზნესის დახმარებისა და ტექნოლოგიების გადაცემის საერთაშორისო ქსელებში ჩართვა 
საერთაშორისო ქსელები, მათ შორის (და პირველ რიგში) ევროპული ქსელები65, ეხმარებიან ინოვაციურ 
საწარმოებს მზა გადაწყვეტების მოძიებასა და გამოყენებაში, ექსპერტიზის წვდომაში და სხვა. ამ 
ქსელებში გაერთიანება ეფექტიანი და არც თუ ძვირი ამოცანაა. 

დღეისათვის საქართველოში ფუნქციონირებს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნიოლოგიების 
სააგენტოს, რომლის მიზანიც სწორედ ინოვაციების ხელშეწყობით ქვეყის ეკონომიკური აღმასვლის 
ხელშეწყობაა. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო არის საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების მიღწევაში 
საკუთარი წვლილის შეტანა და ინოვაციების და ტექნოლოგიური განვითარების საფუძველზე 
ეკონომიკური კეთილდღეობის ამაღლება. 

სააგენტო აქტიურადაა ჩართული ტექნოლოგიური პარკების, ინოვაციების ცენტრების, 
ინოვაციების ლაბორატორიების, აქსელერატორების და ბიზნეს-ინკუბატორების შექმნასა და მათი 
განვითარების ხელშეწყობაში.  

სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების მიღწევაში საკუთარი 
წვლილის შეტანა და ინოვაციების და ტექნოლოგიური განვითარების საფუძველზე ეკონომიკური 
კეთილდღეობის ამაღლება, შემდეგი აქტივობებით: ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, ცოდნისა და 
ინოვაციების კომერციალიზაციის მხარდაჭერა, ინოვაციური ინფრასტრუქტურის შექმნა - 
ტექნოლოგიური პარკები, ინკუბატორები, აქსელერატორები, ინოვაციების ლაბორატორიები და 
მეწარმეობის ლაბორატორიები. 

                                                           
64 ნარმანია დ. „აღმოსავლეთის პარტნიორობა“ და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა 2011. გვ. 16 
65 National Policy of Research, Development and Innovation for years 2009-2015. Pg 51 
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  სააგენტო მონაწილეობს კერძო და სახელმწიფო სექტორის მიერ ცოდნის, ინოვაციების და 
კვლევის შედეგების კომერციალიზაციისა და ინოვაციური მეწარმეობის ხელშეწყობაში. სფეროები, 
რომლებშიც GITA მოღვაწეობს მრავალფეროვანია, მათ შორისაა ICT- ზრდადი მოთხოვნა საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებში განპირობებულია ბაზარზე არსებული უსაზღვრო შესაძლებლობებით, რომელიც ჯერ 
კიდევ განვითარების პროცესშია. სააგენტო აქტიურად უჭერს მხარს ექსპორტზე ორიენტირებული IT 
სფეროს ჩამოყალიბებას. საინფორმაციო ტექნოლოგიები წარმოადგენს გასაღებს მსოფლიოს, ციფრული 
სამყაროს განვითარებაში.  

GITA-ს ერთ-ერთი უმნიშვნელოლვანესი პრიორიტეტი ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე 
დამყარებული ეკონომიკის შექმნაა. სწორედ ამიტომ სააგენტო აწარმოებს სხვადახვა სახის ტრენინგებსა 
და სწავლებებს პრიორიტეტული მიმართულებებით. თანამშრომლობს მრავალ ქვეყანასთან თუ 
საერთაშორისო ორგანიზაციასთან საუკეთესო პრაქტიკების ქვეყანაში დანერგვის მიზნით. ასევე 
სააგენტო ხელს უწყობს სტარტ-აფების განვითარებას. აქსელერატორების დაარსება ხელს შეუწყობს 
სტარტაპებს 3-4 თვის განმავლობაში მისცენ საკუთარ პროდუქტს საბაზრო ფორმა. სტარტ-აპების 
მხარდაჭერა აუცილებელია ბიზნესის გარემოს გასავითარებლად, რაც ემსახურება ეკონომიკის 
განვითარებას ქვეყანაში. სტარტ-აპების ფორმირება ქვეყანაში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების 
პროცესში გადამწყვეტ როლს თამაშობს. აქსელერატორები კი სტარტ-აპებს განვითარების სწორი 
კურსის განსაზღვრას უწყობენ ხელს. საინოვაციო პოლიტიკის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში 

მკვეთრად ნეგატიურიდან პოზიტიურისკენ შეიცვალა. ასევენშეიქმნა წინაპირობები საინოვაციო 

პოლიტიკის შემუშავებისა და მთავრობის მხრიდან რიგი პრაქტიკული ნაბიჯის გადადგმისთვის 

ინოვაციური განვითარების მიმართულებით. 
საქართველოში ინოვაციური პოლიტიკის სრულყოფის და განვითარების მიზნით 

მნიშვნელოვანია: სახელმწიფო საინოვაციო პოლიტიკის აქტიურად გასატარებლად საჭიროა სახელმწიფო 
ინოვაციური ფონდის შემქნა. მას, ისევე როგორც მსოფლიოს ბევრ მოწინავე ქვეყანაში შესაძლოა ეწოდოს 
„სახელმწიფო ინოვაციური ფონდი“. ფონდი ხელს შეუწყობს ქვეყნის მეცნიერულ-ტექნიკურ 
განვითრებას, სახელმწიფო ინოვაციური პოლიტიკის ფორმირებასა და რეალიზაციას. 

ყოველივე აღნიშნულის ორგანიზაციის, წარმართვისა და ხელმძღვანელობისათვის, ქვეყანაში 
ინოვაციური საქმიანობის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი 
განხორციელების, კოორდინაციის მიზნით, საქართველოში, როგორც საზღვარგარეთის ბევრ ქვეყანაში 
უნდა ჩამოყალიბდეს ინოვაციური საქმიანობის ხელშემწყობი ეროვნული სამსახური. 
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DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF INNOVATIVE POLICY IN GEORGIA 
 

NANULI MAKHARADZE 
 

Abstract. The ability to develop innovative system is one of the most important things for economical growth. In 
this thesis there is underlined the role of the country and its government into regulatory process of innovative and 
investment policies, that should guarantee country’s active involvement into international relations. 
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ВЛИЯНИЕ ГУМАНИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА 

 
Демократия нашей эпохи является важной и общепринятой ценностью. Она набирает такой 

характеристики только при условии, если социум в полной мере осознает и чётко определяет ценность 
демократии, ставит цели по ее достижению и отстаивает демократические принципы управления обществом. 

Самой ценной составляющей демократии является ее граждане, их жизнь, здоровье [1], достоинство и 
честь. Эти гуманистические принципы способствуют влиянию демократии на регулирование всех аспектов 
человеческой жизни.  

Указанные процессы отображены в международных нормативных документах. Гуманисты всего мира 

провозгласили международно признанные принципы закреплённые Всеобщей декларацией прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в 1948 году. Гуманистическая 
концепция демократии включает в себя более ранний вклад в демократические идеалы. Они выступают 
гарантией, зафиксированной в американской неофициально названной первой десяти поправок к Конституции 
США «Билль о правах» и девизе Великой французской революции «Свобода, Равенство, Братство». 

Таким образом, демократия выступает не только способом, а также целью. Это самый рациональный 
способ ведения политической жизни, внедрения через социальные изменения и урегулирования разногласий в 
сфере государственных дел. 

Поддержка гуманизма демократическим путём вопрос идеализма и реализма. Профессор Рейнгольд 
Нибур утверждает, что способность человека к справедливости делает демократию возможной, но склонность 
человека к несправедливости делает демократию необходимой. 

Демократия сравнительно новое и радикальное течение в мире. Насилие, принуждение, диктатура и 
войны как на государственном, так и международном уровнях – старые, традиционные методы решения 
текущих конфликтов и лоббирования интересов. Такие методы приводят к потери человеческих жизней и 
экономической разрухи. Указанные способы достигали успеха лишь при уменьшении степени их влияния. 

С гуманизмом тесно связаны методы науки и философии, которые полностью развиваться только в 
атмосфере гражданской свободы. Гуманизм предполагает гражданское общество, где гуманисты и остальные 
граждане могут выражать нестандартные идеи по различным вопросам, не рискуя быть преследуемыми, 
обвиняемыми, расстрелянными, высланными, обиженными или лишёнными работы. 

По мнению Корлисса Ламонта, тщательная демократизация гуманизмом образования и культуры 
приведёт к культурному процветанию [2], аналогичному прошлым эпохам и превысит их показатели. 
Грамотность является одним из условий формирования демократической культуры. Одним из основных 
условий демократического общества – возможность получить желаемое образование, то есть достичь такого 
уровня культуры, к которому человек сам стремится. Без этого – ни демократии, ни развития, ни перспективы в 
будущем. Образование нужно, чтобы социум имел на кого надеяться в своём развитии завтра, чтобы он не 
терял интеллектуального потенциала. Ещё Аристотель утверждал, что человек создаёт себя сам и может 
сформироваться только на основе гражданской политической культуры, в условиях развития гуманизма, как 
концепции общечеловеческих ценностей и цивилизационных стандартов качества жизни. 

Гуманистическое общество должно инвестировать в образование и культуру аналогично 
финансированию сектора обороны. Как результат учебные заведения смогут обеспечить перспективное 
развитие и соответствующую заработную плату преподавательского состава. Гуманизм делает акцент на 
социальном, а не на индивидуалистическом воспитании. Это означает, что больше внимания уделяется 
социальным исследованиям, таким как экономика, политология и социология. С целью воспитания в молодой 
нации гуманистического отношения к различным социальным группа и ко всему человечеству в учебную 
программу включён курс по этике. Гуманизм также значительно расширяет спектр преподаваемых наук и 
научных методов, делая акцент в обучении студентов на мышление, не пренебрегая усвоением основных 
фактов.  

Гуманистическая образовательная программа является залогом распространения фундаментальных 
знаний о литературе и искусстве. Это приводит к повышению уровня культурного взаимопонимания и 
небывалого расширения диапазона в творчестве. Гуманизм обеспечивает культуру демократии и свободу слова, 
в частности, предоставляя возможность художникам и писателям иметь свою точку зрения и высказывать свои 
взгляды. Свободное искусство и свободная литература является основой независимой культуры.  

По мнению меньшинства, гуманизм должен защищать демократию на основании общественного блага и 
личных интересов. Если мысли остаются открытыми гуманизм может завоевать большинство в государстве и в 
мире. Настоящая демократия поощряет различия и разногласия, поддерживая тем творческие силы в обществе, 
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меньшую критику существующих обычаев и преобладающих мыслей. Демократический дух не догматический, 
поскольку признает ценность постоянных проблем в основных предположениях.  

Гуманизм побуждает к полной демократии как конечной цели и настаивает на том, что идея демократии 
сложилась в истории, главным образом, в гуманистическом направлении, не нуждаясь в поддержке или 
санкции в сверхъестественных откровениях или метафизической гарантии. Целью гуманистической веры 
является не только демократия, но и демократический процесс, как метод не зависящий от лишних 
антропогенных процессов. 

Таким образом, гуманизм является ответственным и одновременно рациональным вызовом современной 
демократии, ее мерилом, критерием и оценкой, ее основой, целью и сверхзадачей.  
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HUMANISM INFLUENCE ON THE FORMATION OF A DEMOCRATIC SOCIETY 
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Abstract. This summary is about a humanism and democracy. Humanist principles demand the widest possible 
extension of democracy to all relevant aspects of human living. Since Humanism as a functioning credo is so closely 
bound up with the methods of reason and science, plainly free speech and democracy are of its very lifeblood. 
Humanism envisions a republican society where Humanists and everyone else can express unorthodox ideas on any 
subject without risking persecution, prosecution, execution, exile, obloquy, or loss of employment. 
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Креативный менеджмент как новый поход к управлению  
предприятием в современных условиях 

 
Современные предприятия, функционирующие в сложной социально-экономической среде, должны 

постоянно создавать и внедрять различного рода инновации, обеспечивающие их эффективную деятельность в 
рыночной экономике. Ведь успех экономического развития предприятия в решающей степени зависит от 
внедрения в его деятельность нововведений и, на этой основе формирования конкурентных преимуществ. В 
западном менеджменте управление процессами формирования новых идей относят к  «креативному 
менеджменту», который является частью инновационного менеджмента. Креативный менеджмент реализуется 
на предпроектной и проектной стадиях инновационного цикла, задачами которых является формирование и 
отбор новых идей для их практической реализации в инновационных проектах.  

Тема развития креативного менеджмента является чрезвычайно актуальной для современного развития 
украинского общества, имеет большое значение, так как выход Украины из кризиса связан с внедрением в 
жизнь общих цивилизационных основ управления, основанных на новых подходах менеджмента. Термин 
«креативность» означает создание чего-то нового. Основу этого слова составляет английское существительное 
«creativity» (творчество), который происходит от латинского слова «creatio» (создание). Целью креативного 
менеджмента является генерация новых идей и поиск новых решений для достижения успеха страны, фирмы и 
организации в различных областях. Креативный менеджмент направлен на всестороннее раскрытие творческих 
способностей людей, тогда как традиционное администрирования основано на исполнении людьми твердо 
установленных правил и не направлено на выявление ими инициативы и раскрытие всех своих способностей. 
Креативность всегда была основным источником развития общества. Так, если в древности и средние века 
креативность проявлялась в основном в искусстве, то, начиная со второй половины XVII в. и до первой 
половины XIX в., она проявлялась, в основном, в науке и искусстве. Со второй половины XIX в. в науке и 
технике, а с середины XX в. она проявляется в первую очередь в технике и экономике [1]. 

Понятие «креативность» в контексте психологического знания приобрело значение только в начале 50-х 
годов. В 1950 году пионер в области креативности Дж. Гилфорда в обращении при вступлении в должность 
президента Американской психологической ассоциации предложил психологам сосредоточить свое внимание 
на изучении способностей к творчеству. Креативнись в менеджменте начала розвиватися примерно с середины 
ХХ века и только недавно нашла воплощение в основательном прикладном применении этих знаний [2]. 

Креативный менеджмент тесно связан с развитием таких направлений менеджмента, как управление 
персоналом, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, с «самоменеджментом», 
организационной культурой предприятия, маркетингом. В настоящее время креативность в развитых странах 
становится постоянной практикой и основным источником конкурентного преимущества. Практически в любой 
отрасли производства побеждает в конечном итоге тот, кто владеет творческим потенциалом. В научной 
литературе существует множество различных подходов к трактовке понятия «креативный менеджмент» [3]. 

Креативный менеджмент - подсистема инновационного менеджмента, обеспечивает способность 
субъектов управления выдвигать и развивать новые идеи, которые приобретают форму научной или 
технологической информации. Креативный менеджмент - одна из функций менеджмента, которая направлена 
на обеспечение способности субъектов управления выдвигать и развивать новые идеи, которые приобретают 
форму научной, технологической информации и аккумулирования новых идей. Креативный менеджмент - 
совокупность благоприятных условий, создаваемых руководителями предприятия для творческого развития 
трудового коллектива и отдельных работников с целью аккумулирования креативных идей по решению 
производственно-хозяйственных проблем, преодолению их последствий. Креативный менеджмент - 
совокупность целенаправленных действий и поступков руководителей предприятия, направленных на 
аккумулирование креативных идей по решению производственно-хозяйственных проблем, преодолению их 
последствий и т.д., а также содействие творческому развитию трудового коллектива и отдельных работников. 
Креативный менеджмент - совокупность управленческих отношений между руководителями и подчиненными 
на предмет установления целей по поиску креативных идей, их выполнению, связанных с решением 
производственно-хозяйственных проблем, преодолением их последствий.  

Таким образом, понятие «креативный менеджмент» можно рассматривать с разных подходов, в 
частности системного, функционального, ситуационного, поведенческого, административного и др. 
Большинство ученых, в частности Афонин А.С., Василенко В.А., Вилюнас В.К. и другие отмечают, что 
креативный менеджмент приобретает наиболее прикладное значение при условии его раскрытия с позиции 
системного и функционального подходов. Системный подход заключается в рассмотрении системы управления 
с двух позиций. Первая представляет систему управления как взаимодействующую совокупность управляющей 
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и управляемой подсистем управления. Вторая - как совокупность взаимосвязанных подсистем управления, 
являются конкретными функциями менеджмента [4]. 

Креативность, как и любое качество характера можно развивать и стимулировать. В каждом из нас 
заложено потенциальные способности, которые при грамотном подходе можно раскрыть. Для этого 
необходимо создать благоприятный психологический климат в коллективе. Человек может работать творчески 
только там, где хорошо себя чувствует, где можно проявлять больше свободы и самостоятельности. Уровень 
нашей креативности не определяется наследственными факторами, а формируется под влиянием среды, более 
того, он может меняться как в одну, так и в другую сторону в течение жизни. Спады в креативности в основном 
связаны или с уменьшением ее востребованности, или со стрессовыми ситуациями. Именно поэтому становится 
актуальным развитие и стимулирование творческого потенциала. Развитие креативности в Украине 
осуществляется преимущественно в рамках тренинговых компаний. Широкое распространение получили 
краткосрочные тренинги развития творческих способностей руководителей, ориентированные прежде всего на 
опытных специалистов с законченным высшим образованием. Однако краткосрочные тренинги и курсы не 
решают проблему, поскольку развитие устойчивых навыков креативности возможно лишь на регулярной 
основе в течение достаточно длительного времени [5]. Поэтому возникает необходимость пересмотра 
сложившейся системы подготовки: развитие креативности как основной профессиональной компетенции 
должно стать главной целью на протяжении всего периода профессиональной подготовки.  

Концепция управления креативным потенциалом компании базируется на общей теории менеджмента, 
но акцентирует внимание субъектов управления на проблемы использования ее творческого потенциала, 
творческого потенциала всех ее сотрудников при разработке и принятии управленческих решений, на задачах 
повышения их квалификации, внедрения в процесс управления современных методов креативного мышления и 
принятия решений, создание творческой атмосферы внутри коллектива, стимулирует развитие процесса 
самореализации и самосовершенствования сотрудников. Следует подчеркнуть, что креативный потенциал 
компании не является простой суммой креативных потенциалов ее сотрудников. Его использование 
характеризуется синергетическим эффектом от реализации креативного потенциала сотрудников и 
использование организационно-экономического механизма развития этого потенциала. Креативный потенциал 
компании можно определить как способность компании к принятию и реализации креативных управленческих 
решений, способствующих достижению поставленных компанией целей и формирование уникальных 
конкурентных преимуществ за счет использования собственных и привлеченных ресурсов. В современных 
условиях креативность и ее факторы являются детерминантами успешной управленческой деятельности, 
поскольку способствуют быстрому принятию решений, разработки оригинальных стратегий, внедрение 
инноваций и реализации других важных управленческих функций [6].  

Управленческая креативность - это социально профессиональная компетенция субъектов деятельности, 
предполагает способность к продуктивной активности, результатом которой является формирование новых 
нестандартных подходов, технологий и методов осуществления функций по управлению социальными 
группами и организациями. Формирование креативного подхода к управлению, выдвигает новые требования к 
организационному проектированию и определяет необходимость построения современных структур, 
позволяющих создать конкурентных преимущества, раскрыть творческий и повысить мотивационный 
потенциал персонала организации, повысить результативность совместной работы [7].  

В основу построения креативных структур должно быть положено целевое управление, поскольку вся 
деятельность организации определяется постановкой целей, а сутью управленческого воздействия является 
достижение запланированного результата. Системно-целевое управление основано на правильном 
распределении ведущих целей на второстепенные цели, которое позволяет связать задачи каждого сотрудника 
предприятия с миссией и видением организации и учесть потребности заинтересованных сторон. 
Организационное построение креативных структур необходимо осуществлять на основе творческой интеграции 
функционально-ориентированного (характерного для классического подхода к управлению), процессно-
ориентированного (характерного для рыночного подхода) и системно-целевого (что позволяет объединить 
основные внутренние переменные организации на основе реализации социальной ответственности, 
совершенствования и обучения) подходов к организационному проектированию при реализации идеи 
максимально возможного внедрения командной работы. Ключевыми действиями по развитию креативности 
менеджеров на всех этапах профессиональной подготовки являются: создание нормативно-правовой базы, 
регламентирующей развитие креативности управленцев; разработка и внедрение программ по подготовке 
преподавателей и тренеров с высоким уровнем развития креативности в учебные планы вузов; издание 
литературы по проблемам диагностики и развития креативности.  

Креативность присуща обеим разновидностям сознания, но в большей степени характеризует 
специализированное (научное) сознание, поскольку осовывается на большем объеме осваиваемой информации, 
ее переработке научными методами, создает оптимальные возможности для актуализации в сфере умственной 
деятельности человека его творческого потенциала. С точки зрения полноты сознание рассматривается как 
сознание опытное, которое формируется на основании эксперимента, оно также связано с креативным 
характером умственной деятельности субъекта, который сначала моделирует конкретную ситуацию. 
Критическое мышление связано с собственной необходимостью их переосмысления в контексте меняющихся 
времени и места. По мнению Т.С. Орловой, фундаментальными сущностями креативности, определяющими ее 
социально-онтологические основы, выступают общие и специфические ценности человеческого бытия. К 
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общим ценностям относятся: социальная справедливость, благочестие, человечность, доброжелательность, 
добросовестность, патриотизм. К специфическим основам креативности относятся: выгода, полезность, 
эффективность, рациональность, доходность, утилитарность, прагматизм [8]. Сакральные и секулярные 
интерпретации этих ценностных основ позволяют формировать духовную доминанту, которая приводит к 
производству объективно достоверной, исторически справедливой и социально оптимальной структуры и 
иерархии ценностных предикатов сознания личности. Синтез указанных основ позволяет устанавливать и 
определять действительно правильные векторы и координаты развития (актуализации) креативности личности.  

Таким образом, можно выделить факторы микросреды, которые имеют формирующий влияние на 
креативность: нерегламентированность поведения; предметно-информационная обогащенности; наличие 
образцов креативного поведения. Также следует отметить, что творческим людям присущи следующие 
личностные черты: независимость - личностные стандарты важнее стандартов группы, неконформность оценок 
и суждений; открытость ума - готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприятия нового и 
необычного; высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, конструктивная 
активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство, стремление к красоте. В качестве критериев 
креативности целесообразно рассматривать комплекс таких свойств интеллектуальной деятельности: беглость 
(количество идей, возникающих в единицу времени); оригинальность (способность производить «редкие» идеи, 
отличные от общепринятых, типичных); восприимчивость (чувствительность к необычным деталям, 
противоречий и неопределенности, а также готовность гибко и быстро переключаться с одной идеи на другую); 
метафоричность (готовность работать в фантастическом, необычном контексте, склонность использовать 
символические, ассоциативные средства для выражения своих мыслей, умение видеть в простом сложное, 
сложном - простое). При оценке креативности во внимание принимают количество сформулированных идей и 
степень их редкости проявления по сравнению с ответами других испытуемых. Однако эти показатели 
дивергентного мышления не является однозначным свидетельством наличия креативности как творческой 
интеллектуальной способности. Так, нестандартность ответа может быть обусловлена совершенно разными 
психологическими явлениями: собственно оригинальностью как проявлением творчески продуктивных 
возможностей, «оригианилизированием» как проявлением личностной гиперкомпенсации интеллектуальной 
несостоятельности или психической неадекватности (например, шизофренией).  

Поэтому П. Джексон и С. Мессик выделили следующие критерии креативного продукта с учетом 
необходимости комплексной процедуры его описания [9]: оригинальность (статистическая редкость); 
осмысленность (например, редкий способ использования канцелярской скрепки: «скрепку можно съесть» - не 
является креативным); трансформация (степень превращения вихидно- го материала на основе преодоления 
конвенциональных ограничений); объединения (образование единства и связности элементов опыта, помогает 
выразить новую идею в концентрированной форме). Разработка модели поэтапного развития креативности 
управленцев в процессе профессиональной подготовки позволяет систематизировать и оптимизировать 
действия по развитию креативности управленцев на разных этапах профессиональной подготовки с учетом 
основных подходов к развитию креативности, факторов и особенностей развития креативности управленцев на 
разных этапах профессиональной подготовки. Основными критериями для сравнения методов и методик 
диагностики креативности управленцев являются: цель диагностики, определения уровня развития 
креативности, выявление особенностей креатив- ного процесса или оценка творческого продукта испытуемого; 
временные ресурсы испытуемого и исследователя; информативность полученных результатов (большой объем 
неструктурированной информации об уровне развития креативности испытуемого; короткая, но четко 
сформулирована информация, большой объем информации о различных психологических особенности 
индивида, в том числе, о его готовности к творческой деятельности); уровень сложности анализа полученных 
результатов. Оптимальным методом диагностического мониторинга креативности управленцев в процессе 
профессиональной подготовки является стандартизированный тест-опросник, измеряющий наиболее значимые 
для управленческой деятельности факторы креативности и учитывает специфику профессиональной 
деятельности субъектов управления.  

Стандартизированные тесты-опросники, применяемые для диагностики креативности в процессе 
профессиональной подготовки управленцев в настоящее время, не учитывают особенности профессиональной 
деятельности управленцев, свидетельствует о необходимости разработки новых стандартизированных тестов-
опросов, которые учитывают специфику управленческой деятельности. Весьма важными дополнительными 
требованиями к методам и методикам диагностики креативности управленцев являются: профессионализм и 
краткость, непрозрачность для испытуемых, учет особенностей профессиональной деятельности управленцев, 
учет личных факторов креативности, наиболее значимых для управленческой деятельности. На разных этапах 
развития креативности управленцев применяются такие подходы к развитию креативности: (общее развитие 
креативности без учета специфики профессиональной деятельности), специальный (развитие креативности с 
учетом специфики профессиональной деятельности), системный (развитие креативности на основе создания 
благоприятной среды), компетентный (развитие креативности как социально-профессиональной 
компетентности), деятельный (развитие креативности с помощью привлечения к выполнению творческой 
деятельности). Применение общего подхода целесообразно на предыдущем и начальном этапах 
профессиональной подготовки управленцев; компетентного - на начальном, среднем, высшем, послевузовском 
и дополнительном этапах; специального - на среднем, высшем, послевузовском и дополнительном этапах; 
деятельного и системного - на всех этапах профессиональной подготовки.  
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С целью успешного развития креативности управленцев на разных этапах профессиональной подготовки 
необходимо регулярно применять методы развития креативности - Синектика, мозговой штурм, решение 
творческих задач. Высока актуальность разработки моделей развития креативности управленцев в процессе 
профессиональной подготовки, так как моделирование позволяет не только систематизировать подходы к 
развитию творческих способностей на разных этапах профессиональной подготовки, но и распределить зоны 
ответственности за осуществление мер между различными организациями, разработать формы контроля за 
развитием креативности управленцев в процессе профессиональной подготовки, повысить эффективность 
взаимодействия социальных институтов, участвующих в данном процессе. Внедрение модели креативной 
организации, кроме развития креативности управленцев, актуально для решения таких практических задач, как 
создание конкурентного преимущества организаций; восстановление и развитие убыточных предприятий, 
ресурсоемких отраслей экономики за счет новых технологий и подходов; повышение эффективности работы 
организаций, персонал которых занят преимущественно творческим трудом.  

Креативное управления направлено на развитие творческого потенциала отдельной личности, создание 
условий для проявления синергетического эффекта как на уровне группы, функционирующей в организации, 
так и на уровне взаимодействия между этими группами, то есть в его основе лежит интеграция кадрового 
потенциала организации. Для формирования креативной организации необходимо последовательное 
осуществление кадрового, управленческого и организационного проектирования. При организационном 
построении в рамках целевой, функционально-технологической и структурной моделей должны учитываться и 
согласовываться три выделенных уровня: личностный, групповой и организационный. В связи с этим возникает 
необходимость проведения теоретических и прикладных исследований, направленных на выявление 
особенностей креативности как детерминанты управленческой деятельности, факторов креативности, зон 
сензитивности, принципов и эффективных методов развития творческих способностей руководителей 
творческими коллективами. Основными элементами управления такими творческими коллективами являются: 
постановка задачи; формирование рабочей группы; планирование и распределение задач; ресурсы; свобода 
действий; поощрения; организационная поддержка; право на ошибку; уважение к мнению партнеров.  

Таким образом, креативный менеджмент является конкретной функцией управления в системе 
менеджмента предприятия. Целью ее формирования является создание на предприятии благоприятных условий 
для творческого развития как трудового коллектива, так и отдельных лиц с целью аккумулирования креативных 
идей и решений в форме научной и технологической информации, которая может быть использована для 
решения производственно-хозяйственных проблем организации или получения новых возможностей для ее 
развития. Креативные руководители, которые предпочитают новаторским решением, отличаются 
оригинальностью взглядов, гибкостью и конструктивностью действий в нестандартных ситуациях, 
независимостью суждений. Такие управленцы ценят творческий подход в других людях, создают условия для 
творческого проявления инициативы. Они назойливы в выполнении задач, стремятся учиться на ошибках и 
готовы рисковать. Креативные руководители делают труд ярче, интереснее, превращая его в нечто новое и 
неповторимое. В целях повышения эффективности развития креативности управленцев необходима реализация 
государственно-институционального подхода, который предполагает активное участие государства и других 
социальных институтов в процессе профессиональной подготовки управленцев. В связи с этим возникает 
необходимость проведения теоретических и прикладных исследований, направленных на выявление 
особенностей креативности как детерминанты управленческой деятельности, факторов креативности, 
принципов и эффективных методов развития творческих способностей руководителей. Необходимо также 
проведение исследований, направленных на выявление особенностей диагностики креативности управленцев, 
разработку диагностического инструментария, предназначенного для измерения динамики развития творческих 
способностей на разных этапах профессиональной подготовки, а также в процессе отбора, оценки и аттестации 
управленческих кадров в организациях. 
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Resume 

The article deals with the formation of creative management in the enterprise and creativity of 
management personnel. The properties and characteristics of creative personality, creative methods of 
assessing the level of managers. It describes the nature and role of creative management in the management 
and operation of the enterprise. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ГРУЗИИ 
 

Мировой опыт показал, что демократическое будущее Грузии невозможно построить на системе 
государственного монополизма. Следовательно, приняв решение перехода на рыночную систему хозяйствования, 
автоматически встал вопрос о сокращении государственного вмешательства в экономику страны. 

 Процесс трансформации должен был включать в себя задачи, решение которых даст возможность 
зародить элементы свободного рынка. К этим задачам относятся: 

� Переход прав принятия решений о функционировании того или иного предприятия непосредственно к 
его владельцу или доверенному лицу(менеджеру); 

� Возникновение интереса к выпускаемой продукции направленной как на внутренний, так и на внешний 
рынок. В результате такого интереса происходит качественное улучшение выпускаемой продукции, 
производитель стремится придерживаться установленных стандартов, эффективно использовать ресурсы. На 
его поведение влияет и рыночная конкуренция, диктующая свои условия, побуждающая предпринимателя не 
останавливаться на достигнутом, а все больше совершенствовать предлагаемые им товары и услуги; 

�  Прекращение государственного финансирования убыточных или подлежащих ликвидации 
предприятий. Именно этот фактор был характерен для социалистического хозяйствования. Государственный 
бюджет тратил огромные средства на поддержание подобных предприатий; 

� Увеличение  иностранного  инвестирования. 
  
Реформы проводимые в Грузии,  представили страну перед мировым сообществом, как одну из быстро 

развивающее государство в мировом масштабе. Успехи её экономического развития складываются из 
нескольких составляющих: 

- Экономические реформы носят систематический характер, иходя из этого, Грузия становится 
лидером в этой сфере; 

- Стратегическое геополитическое положение дало возможность использовать этот ресурс для 
ускорения экономического развития государства; 

- В стране проведена эффективная налоговая реформа; 
- Упрощена процедура лицензирования; 
- Сложилась антикорупционна яатмосфера; 
- Задействован  механизм законопослушности и законности в бизнесе. 
Грузия расположена на перекрестке Европы и Азии. Её транспортные магистрали являются мостом, 

которое объединяет Европу, население которой составляет 495 млн. человек, с странами черноморского 
побережья (243 млн.),  Турцию – 73 млн. и Кавказский регион с 16 млн. населением. Самый короткий путь 
между Европой и центральной Азией проходит через Грузию. За последние годы значительно развились в 
стране транспортные коммуникаций и магистральные трубопроводы. В 2005 году Английская компания 
«Бритиш петролеум» в реабилитацию нефтяного и газового трубопровода вложила 5 млрд. долларов США. В 
2005 году завершилось строительство нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джеихан», на строительство которого 
затрачено 10 млрд. долларов и в день он может перекачать до 15 тыс.бареллей нефти. Это дополнительно дает 
бюджету Грузии до 50 млн. долларов. Южно кавказский трубопровод также проходит через нашу страну и 
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осуществляет транзит из Шах-Денизского месторождения до Каспийского моря. Грузия на сегодняшний день 
стала полностью  независимой от России энергетической страной. Договором правительств Грузии, 
Азербайджана и Турции строится железнодорожная магистраль Баку - Карси -Тбилиси, которий соединит 
железную дорогу страны с Европой. Её грузоборот составит 15 тыс. тонн груза за год. Самые  крупные 
менеджеры мирового значения конкурируют за получение права управления Потинским портом, который уже 
является свободной экономической зоной. 

Грузия приобретает относительное превосходство во внешней торговле путем развития системы 
либеральной торговой политики. В этой области проведены следующие реформы: 

- Ликвидированы тарифы на 90 процентов импортных товаров; 
- Ликвидированны импортно-экспортные квоты; 
- Акцизные налоги на грузинские и импортные товары являются идентичными; 
- Количество экспортно-импортных лицензии уменщены от 14 до 8-ми. 
Государство заключило ряд соглашении по либерализаций внешней торговли. Со странами входящими в 

мировую торговую организацию разработана единая тарифная система, которая значительно ниже мировой; Режимы 
благоприятной торговли установлены с США, Канадой, Германией, Японей, Швеицарией и другими странами. 

С 2010 года задействовал новый налоговый кодекс. В налоговой системе произошли значительные 
институционные изменения: Количество всех налогов уменщено до 7. Для того, чтобы препятствовать ограничению 
развития бизнеса, в стране упрощена система выдачи лицензии. Их количество уменьщено на 98%; ликвидировано 
765 видов лицензии. Существуют лицензии только в трех сферах: медицинской; строительской; пищевых продуктов. 
Выдача лицензии происходит за 5 рабочих дней.Самым динамичным в государстве является банковский сектор. В 
1994-97 годах завершилась приватизация государственных банков. На Сегоднящный день все банки Грузии 
являются частными. За последный год уровень депозитов вырос на 35-37%-ов. В Грузии валютные операции для 
местных граждан и иностранцев производятся на одинаковых условиях.  

Сегодня можно сказать, что проблемы системной и  «элитной» коррупций в Грузии полностью решены. 
В Грузий практически не существуют органичений для регистрации иностранных компании. Процесс 
регистрации простой, дешевый и эффективный. Для иностранцев регистрация предприятии длится не более 2-х 
дней, это тогда, когда в США на этот процесс может быть затрачено 6 дней, а в России один месяц. В 2011 году 
темпы регистрации бизнеса выросли на 30%-ов, за счет этого значительно растут масштабы частного сектора. 

Институциональные реформы и их результаты не является единовременным процессом. 
Институциональные реформы дают результаты в долговременной перспективе. По этому основной задачей 
государства является дальнейшее расширение масштабов экономических реформ и ускорение его развития за 
счет дальнейшего  повышения темпов  бизнесса. 

На современном этапе развития экономики весьма актуален вопрос правильной разработки и реализации 
инвестиционной экономической политики. Усиление инвестиционной деятельности, теоретические и 
методологические проблемы повышения ее эффективности приобретают особую остроту.  

Исходя из специфики развития страны, принципиально важно определить место и роль инвестиционной 
активности в условиях рыночного механизма регулирования. Актуален вопрос изучения инвестиционной 
активности как фактора экономического роста, ускорения научно-технического прогресса. Одним из ключевых 
вопросов реформы, проводимой в стране, является определение макроэкономической эффективности 
инвестиционной активности. От нее зависит решение многих проблем – от разработки стратегии 
экономического и социального развития страны, до социально-экономического развития и повышения 
эффективности работ первичных звеньев экономики: предприятий, фирм, ассоциаций. 

Инвестиции, как и все экономические ресурсы ограничены. Поэтому как для любой экономической 
системы, так и для всех хозяйственных субъектов особое значение имеет удовлетворение потребности в 
инвестиционных ресурсах. 

В настоящее время для национальной экономики Грузии объективно необходимыми являются 
иностранные инвестиции. Их нужно рассматривать как возможность ускорения научно-технического 
прогресса, расширения и модернизации производственного аппарата, внедрения современных методов 
совершенствования организации производства, подготовки высококвалифицированных кадров. 

Иностранное инвестирование дает возможность возрождения жизненно необходимых, находящихся в 
упадке предприатий. Однако к этому процессу надо подходить с особым вниманием. Вход иностранных 
инвесторов в экономику государства может повлечь за собой ряд нежелательных процессов: во-первых, из-за 
крупных денежных инвестиций компания практически поглощается иностранными инвесторами, во-вторых, 
если у инвестора есть внутренний скрытый интерес к предприятию, он может сократить производство или 
вообще его ликвидировать и другие нежелательные моменты. Конечно же нельзя отрицать положительные 
стороны участия иностранного капитала, который способен обеспечить возрождение экономики страны. 
Необходимость привлечения иностранного участия исходит из того, что у большей части населения Грузии нет 
средств для подъема и поддержания деятельности средных и крупных предприатии, определяющих уровень 
экономического развития страны, а государственный бюджет не обладает необходимым количеством финансов, 
коммерческие банки же не идут на риск. Все это приводит к нехватке внутренних инвестиции и необходимости 
привлечения средств из вне, т. е. возникает необходимость иностранного финансирования и в первуя очередь в 
виде прямых иностранных инвестиции. 
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По этому в период перехода к рыночной экономике, по нашему мнению, необходимо государственное 
регулирование инвестиционных процессов на макроуровне.  

Инвестиционная активность определяет темпы и динамику инвестиционной деятельности и зависит от 
экономических, политических и социальных процессов, протекаюших в стране. При помощи этой 
экономической категории можно судить как об инвестиционном климате страны в целом, так и об условиях 
инвестирования. 

В условиях рыночной экономики основное требование инвестиционного менеджмента заключается в 
обеспечении связи всех интересов участников инвестиционного проекта с рыночными  силами с учетом 
потребительского спроса. Для этого, кроме государственных инвестиций, нужно использовать и все остальные 
формы финансирования. 
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საინვესტიციო მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხები საქართველოში 

 

მადონა გელაშვილი 

 
აბსტრაქტი. სტატიაში განხილულია საქართველოში საინვესტიციო მენეჯმენტის ზოგიერთი 

საკითხი იმის გათვალისწინებით, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საინვესტიციო მენეჯმენტის 
ძირითადი მოთხოვნა მდგომარეობს საივესტიციო პროექტის მონაწილეთა ყველა ინტერესის კავშირის 
უზრუნველყოფაში.  

 

 

ნანა სრესელი,   

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ეკონომიკის ზოგიერთი პრობლემური საკითხი 

 
სატრანსპორტო სისტემა არის მეგაპოლისებისა და თანამედროვე მსხვილი ქალაქების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ელემენტი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა ქალაქის 
ინფრასტრუქტურის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს და ახორციელებს მოსახლეობის კომპლექსურ 
მომსახურებას. საქსტატის მონაცემებით, ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი, თითქმის 57,4% 
ცხოვრობს ქალაქებში. ამდენად ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიორიტეტული განვითარება 
და სატრანსპორტო სისტემის მობილობის გაუმჯობესება მოსახლეობისათვის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია. ამასთან იგი ქალაქის ცხოვრების ხარისხობრივი მახასიათებელია და ადგილობრივი 
ხელისუფლების საქმიანობის შეფასების მნიშვნელოვან კრიტერიუმს წარმოადგენს..   

   ქალაქის სამგზავრო ტრანსპორტის მდგომარეობა გავლენას ახდენს ტერიტორიული კავშირების 
გაფართოებაზე და მთლიანად ქალაქის ეკონომიკის და მისი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. 
სამგზავრო ტრანსპორტით გადაზიდვებმა უნდა უზრუნველყოს მომხმარებლების მომსახურების 
საიმედობა და მაქსიმალური სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის მიღწევა, გარემოსათვის 
მინიმალური ზიანის მიყენების პირობებში. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით  მგზავრთა რეგულარული 
გადაზიდვებით დაკავებული ორგანიზაციების ფუნქციონირების საფუძველი, ეკონომიკური საქმიანობის 
ეფექტიანად წარმართვა და მოგებაზე ორიენტაციაა. გამომუშავებულმა შემოსავლებმა სრულად უნდა 
დაფაროს გადაზიდვების ეკონომიკურად დასაბუთებული ხარჯები, მიღებულმა მოგებამ უნდა 



 350

უზრუნველყოს ორგანიზაციის ფინანსური მდგრადობა და შექმნას სატრანსპორტო საშუალებების 
მოძრავი შემადგენლობის დროული განახლების შესაძლებლობა. 

 სატრანსპორტო გადაზიდვების ფინანსური სტაბილურობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 
ფასწარმოქმნის გონივრულ პოლიტიკაზე. ეფექტიანობა ფასწარმოქმნაში გულისხმობს,რომ უნდა 
შემუშავდეს ტარიფების ისეთი დონე, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის მოთხოვნების შენარჩუნებას 
სატრანსპორტო მომსახურებაზე, რომელიც, როგორც ხარჯი მოსახლეობის მთლიანი სამომხმარებლო 
დანახარჯების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს. ამასთან, ტარიფებმა უნდა უზრუნველყოს მოგების 
მიღებაც. თავის მხრივ, ტარიფების ფორმირებაზე  მრავალი ფაქტორი ახდენს გავლენას. ფასწარმოქმნის 
პოლიტიკას  აქვს შემდეგი ძირითადი მიზნები, კერძოდ: რეალიზაციის უზრუნველყოფა; მაქსიმალური 
მოგების მიღება; ბაზარზე მოპოვებული წილის შენარჩუნება. მენეჯმენტმა უნდა უზრუნველყოს მათი 
შესრულება, ან უნდა შეარჩიოს მათ შორის პრიორიტეტული. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემაში 
მოთხოვნა და ფასი უკუდამოკიდებულებაში იმყოფება, რაც იმაში გამოიხატება, რომ მომსახურებაზე  
ფასის ზრდის პირობებში მცირდება მოთხოვნა. შემოსავალისა და მოგების გადიდების მიზნით, 
ტარიფების დაუსაბუთებელმა ზრდამ  შეიძლება  გამოიწვიოს უკუშედეგი - მგზავრთა ნაკადების 
შემცირების სახით, რაც საბოლოო ჯამში   შეამცირებს საერთო შემოსავლებს. მოთხოვნა განსაზღვრავს იმ 
მაქსიმალურ ტარიფს, რომელიც შეიძლება ორგანიზაციამ დააწესოს თავის მომსახურებაზე, ხოლო  
მინიმალური ტარიფი  განისაზღვრება ორგანიზაციის ხარჯებით. ფასწარმოქმნის რაციონალური 
პოლიტიკის განხორციელების საფუძველი დანახარჯების აღრიცხვა და მომსახურების 
თვითღირებულების გაანგარიშებაა. თვითღირებულების გაანგარიშებისათვის მნიშვნელოვანია 
დანახარჯების მიკუთვნების სწორი პოლიტიკის შემუშავება, რაც უკავშირდება დანახარჯების 
დაჯგუფების (კლასიფიკაციის) გზით კვლევას. ხარჯების დაჯგუფების უმნიშვნელოვანესი პრინციპია 
ელასტიურობის პრინციპი, რომელიც განსაზღვრავს ხარჯებსა და მასზე მოქმედი ისეთი ფაქტორების 
ურთიერთდამოკიდებულებას, როგორიცაა: 

საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენების ხარისხი 
წარმოების ორგანიზაციული სტრუქტურა 
წარმოებული პროდუქტის ასორტიმენტი  და ხარისხი 
წარმოების ფუნქცია და წარმოების დანახარჯებზე მომქმედი ყველა სხვა ფაქტორი 
ელასტიურობა არის ხარჯების წარმოების მოცულობის ცვლილებაზე რეაგირების უნარი ანუ ქცევა. 

ქვევის მიხედვით არსებობს ცვალებადი და მუდმივი ხარჯები. მუდმივი და ცვლადი ხარჯების 
თანაფარდობის დონე სატრანსპორტო სისტემის ერთერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია, ვინაიდან  
გადაზიდვების მანძილის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობას ამ მაჩვენებლებს შორის  არსებული 
თანაფარდობა განსაზღვრავს. გადაზიდვების მანძილის ცვლილება ასევე გავლენას ახდენს  
გადაზიდვების თვითღირებულებაზე და ცვლის მას. წარმოების მოცულობასა და ცვლად ხარჯებს შორის 
არსებობს პროპორციული, პროგრესული და რეგრესული დამოკიდებულება. დანახარჯების ქცევა მათი 
პროგნოზირების საშუალებას იძლევა. 

განზოგადების დონის მიხედვით კლასიფიცირებული ხარჯები განსხვავებულად მონაწილეობენ 
მომსახურების თვითღირებულების ფორმირებაში. ამ ნიშნით განარჩევენ ინდივიდუალურ და საერთო 
ხარჯებს. ინდივიდუალური ხარჯები პირდაპირ მიეკუთვნება კონკრეტული ობიექტის თვითღირებულებას 
და ამიტომ ზუსტია, მაგრამ საერთო ხარჯების მიკუთვნება რომელიმე კონკრეტულ ობიექტზე ან 
ეკონომიკურად არის გაუმართლებელი ან პროცედურულად არის შრომატევადი და თვითღირებულებას 
არაპირდაპირ, ანუ განაწილების გზით აკუთვნებენ. მომსახურების თვითღირებულების სწორად 
დათვლისთვის არსებითია კალკულაციის ერთეულის, კალკულაციის ობიექტის და კალკულაციის მეთოდის 
სწორად დადგენა, რადგან  დანახარჯების სისტემური აღრიცხვა მას ეფუძნება და შესაბამისად ხორციელდება 
სამი მიმართულებით: დანახარჯთა ელემენტების, წარმოშობის ადგილის ანუ დანახარჯთა ცენტრებისა 
დაკალკულაციის ობიექტის მიხედევით. ისტორიულად  ხარჯების აღრიცხვის და თვითღირებულების 
კალკულაციის  ორი ძირითადი მეთოდი არსებობს: 

დანახარჯების აღრიცხვა და თვითღირებულების კალკულაცია კონკრეტული დანიშნულებით  
დანახარჯების ოპერაციული აღრიცხვა და პროცესების თვითღირებულების კალკულაცია 
მომსახურების თვითღირებულების სწორი კალკულაციისათვის  მნიშვნელოვანია არაპირდაპირი 

ხარჯების განაწილების მეთოდის შერჩევა, რადგან მოცულობით მაჩვენებლებზე ორიენტირებული 
დანახარჯების განაწილების სისტემები, გაცილებით არაზუსტია. მუდმივი ხარჯების განაწილების 
პრინციპებზე ჩამოყალიბდა კალკულაციის ტრადიციულ სისტემები:  

თვითღირებულების კალკულაცია   დანახარჯების სრული  განაწილებით  
 ზღვრული დანახარჯებით  თვითღირებულების კალკულაცია 
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მომსახურების თვითღირებულება ტარიფების სტრუქტურის  არსებით ნაწილის წარმოადგენს და მისი 
ცვლილება იწვევს მოგების აბსოლუტური სიდიდის ცვლილებას, მისი ზრდის ან შემცირების კუთხით. 

სამგზავრო ტარიფების სისტემის ფორმირების საფუძველს დანახარჯთა მეთოდი წარმოადგენს. 
სატარიფო სისტემაში გათვალისწინებულია შეღავითიანი მგზავრობის უფლებისმქონე  მოქალაქეების 
კატეგორიები. შეღავათიანი მგზავრობის ზრდის პირობებში, ორგანიზაცია კარგავს დამოუკიდებელი 
განვითარების შესაძლებლობას. დედაქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა 
ზარალიანია. მიზანშეწონილია, რომ შესაბამისმა ტრუქტურებმა  ჩამოაყალიბონ რეკომენდაციები და 
შეიმუშაონ სამოქმედო ღონისძიებები, რომელიც სამართლებრივად იქნება გამყარებული და გარკვეული 
დონით უზრუნველყოფს ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ფინანსური მხარდაჭერას.  

დარგობრივმა თავისებურებებმა ქალაქის სამგზავრო ტრანსპორტის სისტემა რთულ და დარგის 
სპეციფიკურ ერთეულად ჩამოაყალიბა. მგზავრთა გადაყვანების სოციალურ-კონომიკურ 
ეფექტიანობაზე, უსაფრთხოებასა და ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებლობა უნდა განახორციელოს 
სუბიექტმა, რომელსაც ექნება შესაბამისი კომპეტენცია და სიღრმისეული ცოდნა დარგის სპეციფიკის, 
ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილებისა და პრაქტიკული მიღწევების სფეროში. 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია რომ ამ მიმართულებით კონტროლის განხორციელება და შესაბამისად 
პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სფეროში მოქმედ 
თვითმარეგულირებელ ორგანიზაციას. 
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PROBLEMATIC ISSUES RELATED TO PUBLIC TRANSPORT 

 

NANA SRESELI 

 
Abstract. For effective operation and further development of public transport system, there should be 

implemented legally supported procedures, which will provide financial support for developing of public transport 
system. 

Sectorial and social-economic characteristics has formed public transportation system as a difficult and specific 
unit. 

The control of social-economic efficiency, safety and quality of passenger transportation system should be 
performed by the person, knowing the specification of sector, having local and international experience and practical 
achievement of the sphere, along with complex knowledge and appropriate competence. 

Therefore it is acceptable that control of this sphere and responsibility should be imposed on city transport 
system self-regulatory organization. 
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LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL STRATEGY 

 
Leadership and Organizational Strategy Introduction A city struggles to ensure the lowest bid to repave 

downtown’s Main Street is the most efficient use of tax dollars during a tight budget year. A state agency tries to verify 
that its type and level of services delivered is what the citizens need and is consistent with current political mandates. A 
federal department defends itself on the Hill for submitting an increased budget request when many of the committee 
members are asking how the budget request is tied to the department’s overall strategic mission. The struggle for 
organizational effectiveness in public organizations is ongoing at all levels. The efforts to attach specific measurements 
to specific objectives with a specific budget have proven to be very useful, inherently logical, and not nearly enough. 
The efforts of public administrators to control organizational activities are essential, necessary, and aligned with current 
best practices (see Berry, 1994). But they ultimately prove to be only part of the puzzle. Strategic planning has proven 
to be very useful but limited. It is a technical fix that gets at only part of the question of organizational effectiveness and 
only deals with some of the dilemmas organizations face. In the face of such realities, the notion of strategic thinking 
emerges to fill the gaps and overcome the limitations that experience with strategic planning has proven to exhibit. The 
goal of strategic thinking is much the same goal of organizational leadership. While strategic planning is upward 
focused, looking at ensuring how tactics link up to corporate goals and strategies, strategic thinking is downward 
focused, looking to ensure that meaning and purpose are diffused throughout the organization so that appropriate goals 
and tactics can be developed to meet the real needs of the organization. Strategic planning in this sense is more linked to 
the work of classical management, while strategic thinking is linked more to the work of leadership (Shelton & Darling, 
2001; Whitlock, 2003). This paper presents an integration of leadership ideas, strategic thinking, and traditional 
planning activities in an effort to make important connections and important distinctions. Definitions Defining strategic 
thinking is still a work in progress in academic literature. Lacking still is a theoretical foundation for the strategic 
thinking competency. The consulting world and human resource departments have begun, at least, the definitional work 
of strategic thinking. They try to distinguish traditional strategic planning from the more general notion of strategic 
thinking. For example, The District of Columbia government included Strategic Thinking into its Management 
Supervisory Services development activities. Early efforts to define the term combined such ideas as conceptual 
thinking, information seeking, clarifying complex data and situations, and learning from experience. The Inter-
American Development Bank lists Strategic Thinking as one of its Leadership Competencies and defines it this way. 

Going beyond the questions that are routine or required for one’s job, and recognizing the broader “context” of 
“big picture.” Identifying key or underlying issues in complex situations.  Recognizes patterns and underlying 
relationships among issues and information. ·  Demonstrates an understanding of the impact of global events on the 
business of the Bank and its member countries. ·  Identifies new opportunities to further the Bank’s mission, achieve the 
group’s goals, collaborate with comparators,, or meet member country/stakeholder needs. ·  Recognizes and keeps the 
“big picture” in sight in all of one’s undertakings. Defines and articulates a clear role and direction for one’s group that 
is consistent with the Bank’s vision, strategy and direction as well as the needs and goals of member 
countries/stakeholders. This definition is significantly different from what the Bank lists as its definition of Planning, 
one of its Managing Resources Competencies; 

Strategic Thinking: Formulates effective strategies that take into account the external influences on an organization 
from a national and global perspective. Examines policy issues and strategic planning with a long-term perspective leading to 
a compelling organizational vision. Determines objectives, sets priorities and builds upon strengths. 

 Anticipates potential threats or opportunities: 
1. Understands the Organization’s Strategic Goals: Comprehends organizational goals and strategies developed 

by others. Prioritizes work in alignment – and acts in accordance with – set strategies, objectives, or goals. 2. Links 
Daily Tasks to Strategies, or Long-term Perspectives: Assesses and links short-term, day-to-day tasks in the context of 
long-term tax administration strategies or a long-term perspective; considers whether short-term goals will meet long-
term objectives. 3. Develops Work Plans Based on Strategic Priorities: Analyzes long-term issues, problems or 
opportunities, and uses this information to develop broad-scale, longer-term objectives, goals, or projects that support 
the larger organization strategy. 4. Develops Strategies in Support of the Mission: Develops and implements tax 
administration and financial strategies and allocates resources in support of the organization mission. Deals with 
emerging issues, business trends and changes as a result of strategic changes. Prepares and reviews contingency plans 
for problems and situations that might occur. While only a very few, these citations serve to illustrate the definitional 
work going on in public organizations. Why worry so much about the definition? Because differences without a 
distinction are more useful in debate class than in practical application. Differences with a distinction, however, 
challenge us to see and do our work in new ways. Such distinctions help us both analyze our work differently and 
develop different skills to apply. Many definitions for strategic thinking have emerged. They range from “thinking 
about planning” to engaging in a holistic approach to organizational life that allows you to see and feel the issues you 
and yours are and will be facing. While a bit vague, it is the latter sense of strategic thinking that seems to be 1) 
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fundamentally different than strategic planning and 2) more innovatively practical. If strategic thinking is going to be a 
useful concept, it has to be more than merely popular; it has to be distinct. Four simple categories may help decipher the 
differences and nuances of the many definitions. The How Approach Some define strategic thinking only as glorified 
planning. Wilson suggests we have improved upon past strategic planning models so much that what has emerged is 
something more usefully referred to as strategic thinking or strategic management. The How Approach, though, 
ultimately focuses on traditional strategic planning which asks how we are to achieve mission priorities and outlines 
which actions should be taken when. Mission objectives and goals are assumed from the nature of the business and 
made explicit by management so that plans can be made to methodically account for activity designed to achieve the 
end result. Hamel and Prahalad  refer to this traditional way of strategic planning as filling out forms. The What-How 
Approach Thinking about planning, or thinking before planning, is a natural evolution from the “how” mindset. This 
approach varies in its application but basically demands that we become clear on what we are to do in the context of 
current external and internal affairs and then devise proper plans and monitoring systems to make sure we do the right 
things It is about disciplined thinking leading to organizational focus. Birnbaum suggests focus is the key ingredient to 
good planning and is the very thing that makes planning strategic. Coupled with an appreciation for good people in the 
organization, careful management of processes, and the development of an intimate understanding of their markets, 
focus is essential to organizational success. To capture these ideas and determine focus, planners (thinkers) have various 
tools at their disposal, such as SWOT analysis for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, or PESTLE 
scanning for Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental, or BACHA analysis for Blindspots, 
Assumptions, Complacency, Habits, and Attitudes. Armed with such information, an organization can determine its 
comparative advantage, its strategic niche, its position in the industry and devise clear statements of what the 
organization needs to do to maintain or improve its posture. This is what traditional mission statements help clarify. 
From here, organizations are in a better position to determine steps to achieve their methodically devised goals (their 
“whats”) using traditional planning techniques as found in the How Approach above. The What-Why-How Approach 
This third category of definitions for strategic thinking revolves around the notions of visioning, scenario building, and 
forecasting. In this sense, strategic thinking is about inferring future whats, why they may or may not occur, and then 
devising plans to handle such potential eventualities. Such an approach requires the creation of a vision based on 
legitimate assumptions, expert analysis, and what-if thinking that is communicated throughout the organization and 
implemented through good management and monitoring processes. Moore, as he develops his positive theory of 
managerial behavior, describes much of this strategic management approach as he calls it. Asking questions like “What 
kind of business are you today and what kind do you want to be in the future?” form the foundation of this approach.  
Alford explains the importance of (and methods to) determining the whats of public sector organizations by realizing 
and analyzing the notion of exchange, cooperation and compliance that take place in the customer-based approach. 
Ultimately, this approach endeavors to foresee or forecast various potential futures and from those potentials choose the 
most appropriate which are often called missions or visions that anticipate specific goals. The organization is then clear 
on what it wants to be and why and is in a better position to plan the proper implementation or tactical plan to 
accomplish the mission and achieve the objectives that flow from it. The Why-What-How Approach Though the 
previous definitions help popularize strategic thinking, essentially, strategic thinking is a unique competency of 
leadership based more on organizational philosophy than organizational technicism. Strategic thinking is understanding 
that the world may not always work in linear, methodical ways – that organizations and those working within them 
must be come agile, flexible, relationship-savvy and wise as they continually adapt plans to meet emergent, even, 
ambiguous situations.  That may be what Mintzberg alludes to in his pivotal work decrying the pervasiveness of 
disjointed planners in modern organizations. Strategic planning, as it has been practiced, has really been “strategic 
programming…. Planning has always been about analysis – about breaking down a goal or set of intentions into steps, 
formalizing those steps so that they  can be implemented almost automatically and articulating the anticipated cons 
equence or results of each step”. Mintzberg identifies a different competency, or set of activities, that need to be a part 
of successful organizations. He says, “strategic thinking is …about synthesis. It involves intuition and creativity. The 
outcome of strategic thinking is an integrated perspective of the enterprise, a not-too-precisely articulated vision of 
direction…. Strategy making is not an isolated process. It does not happen just because a meeting is held with that label. 
To the contrary, strategy making is a process interwoven with all that it takes to manage an organization. Systems do 
not think, and when they are used for more than the facilitation of human thinking, they can prevent thinking”.  

Five Foundational Concepts. The assumptions of different leadership perspectives begin to unpack the various 
views and approaches to strategy in organizations. Part of the enduring appeal of strategic planning is that many may 
feel they do not have a handle on the entire picture of the organization or its situation. To cope with that discomfort, the 
usual tack is to take on the immediate and critical, the tactical so to speak. Planning out such tactical processes and steps 
is good, practical management. Furthermore, to such planners, worrying about what might come next is not only 
“impractical” it is a time consuming effort. Besides, how can you know? Such work doesn’t lend itself to traditional 
scientific, predictable approaches – the activities of scientific management or excellence management as noted above. It 
does, however, lend itself to new, holistic approaches that the Why-What-How approach hints at. While more refined 
definitions of strategic thinking are still emerging, the main focus usually remains on the goals or outcomes of the 
organization. Even in the systems approach, strategic thinking is compared to a disciplined approach to thinking about 
the outcomes of an organization and the relationships inherent amongst the many parts of the organizations. No matter 
how important focusing on goals, outcomes, and processes is, strategic thinking must be founded on more basic (at least 
very different) principles if it is to be distinct from planning. More fundamental than goals and outcomes are concepts 
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like purpose, meaning, and values. Hence, there seems to be support for viewing strategic thinking in terms of the 
activities of values, trust-cultural, or whole soul leadership. When people in organizations are clear about their real (not 
apparent) values commitments, their purpose and meaning, they can then begin to see why their goals and outcomes are 
either sensible or incongruent. They also begin to see if their actions are reasonable, time-bound, or too inflexible. 
Starting with goals does not allow us to determine if the goals are valid or proper, nor if the subsequent actions planned 
to achieve those goals will work as dictated. Values and purpose become the measuring rod and the criteria to determine 
the efficacy of any goals, outcome, formal or informal process, or activity. The organizational skin and bones that are 
goals and outcomes become enlivened by and infused with organizational soul which are the values, vision, and 
underlying reasons for being. It is these “mystery systems” of organizations that we are after. And it is fundamentally 
different to the outward system that is characterized by organization charts, performance measurement plans, and 
budget documents. Strategic planning works on the skin and bones; strategic thinking works on organizational soul. 
Below are five statements about strategic thinking that begin to form a foundation of thought based on current research 
and experience. They help us focus on the values, vision, relationships and feel of organizational life.  

However, organizational philosophy is the lifeblood of a well-lead organization. The difference is stark. Strategic 
thinkers are organizational philosophers and generalists who overcome certain technical limitations to see the broad 
context of their work and, therefore, better achieve wise, meaningful organizational results. They ask important 
questions that lead to a clearer vision of the Whys of organizational life so the whats and hows make more sense and 
are more efficacious. Leaders, through formal positional authority or through the maneuvering of personal power, must 
shed their technical training and devote themselves whole-heartedly to the work of organizational generalists. The skills 
of a generalist, however, are underemphasized in most graduate and development programs. Hence, people best poised 
to exert strong leadership toward achieving important organizational goals, rely on technical skills that may not get 
them there. Recognize strategic planning is not strategic thinking. Fundamentally, strategic thinkers make a real 
conceptual distinction between strategy and tactics, thinking and planning. They recognize a real difference between the 
How approach and the Why-What-How approach and they operate based on the distinction. They come at the need for 
thinking and planning from very different places. Strategic planning to them is about control, prediction, analysis, and 
programming. Strategic thinkers, however, recognize different foundational skills that revolve around understanding, 
synthesis, and the inherent independence of external and internal organizational actors. 

Three main ideas may help leaders think strategically as they find comfort amid uncertainty and use this ambiguity for 
the benefit of the organization and its people:  First, leaders need to put their heads above the flux and see the contradictions 
that are shaping organizational life even while they are actively engaged in that organizational life. Second, strategic thinkers 
understand the need for innovation but also recognize that innovation creates the seeds of its own downfall by creating future 
areas of competition and shaping the need for future innovation in response to the current innovative climate. As Morgan 
describes it, an organization must be willing to "innovate in ways that will undermine current success so that new innovation 
can emerge". This concept suggests a fundamental idea that organizational equilibrium (the ultimate goals of planning) is 
undesirable in an uncertain world compared to progress and development. Third, strategic thinkers see all change (and 
innovation) as people change. People in positions of authority are adept at planning and executing organizational change 
plans. Gaining an understanding of how people cope with change allows leaders to remain confident and comfortable amid 
the various possible individual and organizational reactions. Thinking strategically about individual and group transitions 
allows leaders to cope with the uncertainties of organizational change and help followers place the transitions they are 
experiencing in productive, rather than disruptive, contexts. Conclusion Organizational effectiveness can only truly be 
considered if we focus on both quantitative measures of success of actions properly linked to each other to achieve important 
goals AND the qualitative measures inherent in the organization’s sense of values, purpose, meaning, and vision. Strategic 
thinking and leadership takes place most importantly at the latter level and then works hard to link the organizational soul to a 
body that is rightly fit together by organizational managers and planners. Such recognition of different perspectives of strategy 
is essential for government managers who have to deal with managing resources and delivering services. It is essential, too, 
for government mangers who see their profession as also dealing with the strategic building of community. 
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LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL STRATEGY 
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Abstract. Strategic planning, an umbrella term used to include and summarize such activities as planning, 
performance measurement, program budgeting, and the like, has proven to be very useful but limited. It is a technical 
fix that gets at only part of the question of organizational effectiveness and only deals with some of the dilemmas 
organizations face. The efforts of public administrators to control organizational endeavors are essential, necessary, and 
aligned with current best practices. But the control mechanisms ultimately prove to be only part of the puzzle. In the 
face of such realities, the notion of strategic thinking emerges to fill the gaps and overcome the limitations that 
experience with strategic planning has proven to exhibit. This paper presents an integration of leadership ideas, strategic 
thinking and traditional planning activities in an effort to make important connections and important distinctions. The 
result is an outline of the foundations of strategic thinking. 

 
 

 

ვალიდა სესაძე, 

სტუ, სრული პროფესორი 
ნელი სესაძე, 

სტუ,  ასოცირებული პროფესორი 

 

ეკონომიკური სისტემების  მდგრადობის ანალიზი 

სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით 

 

 სტატიაში გამოყენებულია სინერგეტიკის მეთოდის, კერძოდ კატასტროფების თეორიის 
გამოყენება ეკონომიკური პროცესების ანალიზისათვის. მიღებულია შემდეგი: 

რადგანაც ეკონომიკურ სისტემებში დასმულია ოპტიმიზაციის ამოცანები (მოგების ფუნქციის 
მაქსიმიზაცია ან  დანახარჯების ფუნქციის მინიმიზაცია). ამდენად ასეთ ამოცანების ამოხსისათვის 
გამოიყენება უიტნის გამსაკუთრებულობის თეორია. ამ თეორიის თანახმად ზედაპირის სიბრტყეზე 
ასახვა  მცირე ცვლილების  იშლება ნაკრებებისა და ნაკეცის ფორმებად, რომელსაც კატასტროფები 
ეწოდებათ. კატასტროფების თეორია შესაძლებელია გამოვიყენოთ ეკონომიკურ სისტემებში 
ნახტომისებური გადასვლების, უეცარი თვისობრივი ცვლილებების კვლევისას; მნიშვნელოვანია 
ფუნქციის სტრუქტურული მდგრადობისა და ცნება  სისტემებში მცირე აღშფოთებებზე 
არამგრძნობიარობის ცნებები. 

სისტემაში, რომელზედაც მოქმედებს სხვადასხვა ბუნების ფაქტორები, მიმდინარეობს არა მარტო 

გლუვი, არამედ ნახტომისებური ცვლილებები. თანამედროვე ეკონომიკა წარმოადგენს რთულ სისტემას, 

რომელშიც მიმდინარე მოულოდნელი ცვლილებები რთულად ექვემდებარებიან ანალიზისა და 

პროგნოზის შესწავლის არსებულ კლასიკურ მეთოდებს. ამდენად მნიშვნელოვანია მათი შესწავლა ახალი, 
თანამედროვე სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით.  

სხვადასხვა ბუნების სისტემების (მექანიკური, თერმოდინამიკური, ეკოლოგიური, სოციალური, 

ეკონომიკური და სხვ.) მოდელირება, რომლებშიც შინაგანი პარამეტრების მდორე ცვლილება იწვევს 

სისტემის მდგომარეობის ნახტომისებრ შეცვლას, გვაძლევს საშუალებას ავღწეროთ სისტემის ყოფაქცევა 

რომელიმე f  ფუნქციის საშუალებით. ასეთი ფუნქციის როლში გვევლინება სრული ენერგია, 

პოტენციალური ენერგია, სარგებლიანობის ფუნქცია (ბიოლოგია), საწარმოო (ეკონომიკა) და ა.შ. 

თანამედროვე სინერგეტიკის მეთოდების ერთ-ერთ ძირითად ცნებას წარმოადგენს კატასტროფების 
თეორია. კატასტროფების თეორიის ფუძემდებელად გვევლინება რენე ტომი, რომელმაც 1972 წელს 

შემოგვთავაზე დინამიკური სისტემების ტოპოლოგიური თეორია გამოგვეყენებინა ბუნებრივ მოვლენებში 

წყვეტილი ცვლილებების მოდელირებისათვის. განსაკუთრებულობები, ბიფურკაციები და 

კატასტროფები – ტერმინებია, რომლებიც აღწერენ უწყვეტი სტრუქტურებიდან დისკრეტულ 

სტრუქტურების წარმოქმნას [1,2]. 

კატასტროფების თეორიის ობიექტს წარმოადგენს სისტემების ნახტომისებური გადასვლა ერთი 

მდგომარეობიდან მეორეში, სისტემის ყოფაქცევაში წარმოქმნილი მყისიერი ხარისხობრივი ცვლილებები. 

კატასტროფების თეორიის წყაროს წარმოადგენს უიტნის გლუვი გარდასახვის თეორია და პუანკარეს და 

ანდრონოვის დინამიკური სისტემების ბიფურკაციების თეორია [3,4]. 

ეკონომიკური სისტემა საფეხუროვანი, მრავალდონიანი სისტემაა.  სისტემის რომელიმე დონეზე 

შემავალი პარამეტრების ნებისმიერი განუზღვრელობა ან შემთხვევითობა უფრო მაღალი დონის 
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ქვესისტემაში (ან სისტემაში მთლიანად) იწვევს სისტემის გამოსასვლელი პარამეტრების 

განუზღვრელობას და შემთხვევითობას. ასეთი ხასიათის სისტემები შეიცავენ კატასტროფას [4]. 

ასეთ გეომეტრიულ გარდასახვებს მიეკუთვნება ზედაპირის გარდასახვა სიბრტყეზე, ე.ი. ზედაპირის 

ნებისმიერი წერტილისათვის სიბრტყის წერტილის შესაბამისობა. 

თუ წერტილი ზედაპირზე მოცემულია კოორდინატებით )( 21 xx ⋅ , ხოლო სიბრტყის წერტილი – 

კოორდინატებით )( 21 yy ⋅  სიბრტყეზე,  მაშინ გარდასახვა მოიცემა შემდეგი ორი ფუნქციის საშუალებით: 

)( 211 xxfy ⋅=  )( 2112 xxfy ⋅= . განსაკუთრებით გვხვდება ასეთი გარდასახვის მხოლოდ ორი სახე [5]: 

 
ნახ.1 სფეროს სიბრტყეზე პროექტირების ნაკეცი 

• უიტნის ნაკეცი – წარმოიქმნება სფეროს ზედაპირზე პროექტირებისას ეკვატორის 

წერტილებში და მოიცემა ფორმულით (ნახ.1):  
2
11 xy =  

22 xy =  

 

• უიტნის ნაკრები – მიიღება ზედაპირის სიბრტყეზე დაგეგმარებისას (ნახ.2) და მოიცემა 

ფორმულით: 

21
3
11 xxxy +=  

22 xy =  

უიტნიმ დაამტკიცა, რომ ზედაპირის სიბრტყეზე ასახვა მცირე ცვლილებისას იშლება ნაკრებებისა 

და ნაკეცის ფორმებად. 

ნებისმიერი სისტემის ევოლუციური პროცესი, მათ შორის ეკონომიკურიც, მათემატიკურად ფაზურ 

სივრცეში აღიწერება ვექტორული ველით. Fფაზური სივრცის წერტილები განსაზღვრავენ სისტემის 

მდგომარეობას. ამ წერტილში მოდებული ვექტორი მიუთითებს სისტემის მდგომარეობის ცვლილების 

სიჩქარეზე. ზოგიერთ წერტილში ვექტორი შეიძლება იყოს ნულის ტოლი. ასეთ წერტილებს უწოდებენ 

წონასწორობის მდგომარეობას. ამ წერტილებში სისტემის მდგომარეობა დროში არ იცვლება. 

 
ნახ.2 ზედაპირის სიბრტყეზე დაგეგმარების ნაკრები 

ნებისმიერი ეკონომიკური სისტემა არ შეიძლება იმყოფებოდეს დიდხანს წონასწორობის 

მდგომარეობაში. მასზე მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორები, ამიტომაც შეიძლება აღიძვრეს 

არაწონასწორული მდგომარეობა (რხევები), ე.ი. სისტემა შეიძლება გახდეს არამდგრადი. დამყარებული 

რხევები გამოისახება შეკრული მრუდებით – ფაზურ სიბრტყეზე ზღვრული ციკლებით. სისტემის 

ფაზური სიბრტყის მაგალითი მოცემულია ნახ.3-ზე. 

დამყარებული რეჟიმი შეიძლება იყოს სხვა მდგრადი სტაციონალური რეჟიმი, ან მდგრადი რხევები, 

ან უფრო სხვა რთული მოძრაობები. მოძრაობის ასეთ რეჟიმებს უწოდებენ ატრაქტორებს, რადგანაც ისინი 

“მიიზიდავენ” მეზობელ რეჟიმებს (გარდამავალი პროცესები). 
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ნახ.3. ფაზური სიბრტყე 

ატრაქტორები (ინგლ.სიტყვა to attract - მიზიდვა) დინამიკური სისტემის მიზიდვის სიმრავლეა. 

ფაზური სივრცის კომპაქტური ინვარიანტული ქვესიმრავლეა, რომელიც ასიმპტოტურად მდგრადია, იგი 

მდგრადია ლიაპუნოვის მიხედვით, და ყველა სხვა ტრაექტორია მისი რომელიმე არიდან მიისწრაფის 

მისკენ, როდესაც ∞→t  .  

წონსაწორობის მდგომარეობის მდგრადობის დაკარგვა დამოკიდებულია ბიფურკაციასთან. 

სისტემამ შეიძლება დაკარგოს წონასწორობა თვითშემაკავებელი რხევების გაზრდის შედეგად.  

ნებისმიერი სისტემის (მათ შორის ეკონომიკური) ნახტომისებური გადასვლის გამოკვლევის ძირითადი 

მეთოდი ეფუძნება გლუვი ნამდვილი ფუნქციისათვის ისეთი კრიტიკული წერტილების მოძებნას, 

რომლებშიც წარმოებული ნულის ტოლია. გლუვი ფუნქციების კრიტიკული წერტილების გამოკვლევა 

მნიშვნელოვანია შემდეგი მოსაზრების გამო: თუ სისტემის რომელიმე ფუნქცია აღიწერება ფუნქციით  f , 

რომელსაც აქვს პოტენციალური ენერგიის შინაარსი, მაშინ ყველა შესაძლო გადაადგილებებიდან 

ჭეშმარიტი იქნებიან ისინი, რომლებისთვისაც f  -ს ექნება მინიმუმი (ლაგრანჟის ფუნდამენტალური 

თეორემის მიხედვით სისტემის სრული პოტენციალური ენერგიის მინიმუმი წარმოადგენს მდგრადობის 

საკმარის პირობას). 

გარკვეული ფაქტორების ზემოქმედებისას ეკონომიკური სისტემა იმყოფება მდგრად წონასწორულ 

მდგომარეობაში, თუ პოტენციალურ ფუნქციას გააჩნია მკაცრი მინიმუმი. როდესაც მოქმედი ფაქტორები 

გადააჭარბებენ განსაზღვრულ მნიშვნელობას, სისტემა მდორედ შეიცვლის მდგომარეობას, თუ 

კრიტიკული წერტილი გადაუგვარებელია. დატვირთვის გაზრდისას კრიტიკული წერტილი ხდება 

გადაგვარებული, გადაგვარებული კრიტიკული წერტილი როგორც სტრუქტურულად არამდგრადი 

იშლება, ან საერთოდ ქრება. ამ დროს სისტემა ნახტომისებურად გადადის ახალ მდგომარეობაში 

(მდგრადობის დაკარგვა, დანგრევა, პლასტიკური დეფორმავია და სხვ.) 

 
ა) მინიმუმი                ბ) მაქსიმუმი               გ) უნაგირი 

                                                           

 
დ) მაიმუნის უნაგირი       ე) ღარი              ვ) ჯვარედინი ღარები       
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               ( ) 233, xyyxf −=                  ( ) 2, xyxf =                    ( ) 22, yxyxf =      

ზოგადად, სისტემის კვლევისათვის კატასტროფების თეორიაში დამუშავებულია შემდეგი მიდგო-
მა: f ფუნქცია იშლება ტეილორის მწკრივად. განსაზღვრული რაოდენობის მმართველი პარამეტრები-

სათვის მოითხოვება  მწკრივის იმ რაოდენობის წევრების მოძებნა, რომლებიც ადექვატურად ასახავენ 
სისტების მდგომარეობას კრიტიკული წერტილების მახლობლობაში. გამოთვლების სიზუსტე დამოკიდე-
ბულია ტეილორის მწკრივების წევრების სწორად უგულვებელყოფაში და “უფრო მნიშვნელოვანი” წევ-
რების გათვალისწინებაში. გლუვი ფუნქციისათვის ყველაზე მეტად გავრცელებული კრიტიკული წერ-
ტილების სახეებია: ლოკალური მინიმუმი, მაქსიმუმი და გადაღუნვის წერტილები. ორი და მეტი ცვლა-
დების შემთხვევაში ამოცანა რთულდება გეომეტრიული შესაძლებლობების ფართო დიაპაზონის გამო. 

კატასტროფების თეორიის მათემატიკურ საფუძველს წარმოადგენს კრიტიკული წერტილების 
ტიპების კლასიფიკაცია. 

დავუშვათ RRf n →:   გლუვი ფუნქციაა.   f  ფუნქცისათვის წერტილს nRu∈  უწოდებენ 

კრიტიკულს, თუ E სრულდება პირობა 

 

 
ნახ.5  ( ) 3xxf =  ფუნქციის ყოფაქცევა აღშფოთების შედეგად 

 
ნახ.6 ( ) 4xxf =  ფუნქციის ყოფაქცევა აღშფოთების შედეგად 

გადაუგვარებელი კრიტიკული წერტილები არიან იზოლირებულნი, შებრუნებული მტკიცება კი არ 
არის მართებული. სტრუქტურული მდგრადობის ცნება დიფერენციალური განტოლებათა თეორიაში 
პირველად შემოიტანა ა.ანდრონოვმა და ლ.პონტრიაგინმა. რენე ტომმა მიუთითა სტრუქტურული 
მდგრადობის მნიშვნელობაზე, მის არამგრძნობიარობაზე მცირე ზემოქმედებებზე. 

f ფუნქცია სტრუქტურულად მდგრადია, თუ ყოველი საკმარისად გლუვი f  და pf +   

ფუნქციისათვის p  კრიტიკული წერტილები არიან ერთი და იგივე ტიპის. მაგალითისათვის  

განვიხილოთ ფუნქცია ( ) 2xxf =  და xp ε2=   სადაც ε- მცირე კონსტანტაა. აღშფოთებული 

ფუნქცია მიიღებს სახეს: 

( ) 2xxf = + 

კრიტიკული წერტილი გადაადგილდა (ამასთან გადაადგილების სიდიდე მდორედ არის დამოკიდებ-

ული ε-ზე), მაგრამ არ შეუცვლია ფორმა. რაც მეტია n , უფრო მეტად მახინჯდება nx . აღშფოთება ( ) 5xxf =  

გვაძლევს 4 კრიტიკულ წერტილს (ორ მინიმუმს და ორ მაქსიმუმს), იმისდა მიუხედავად რამდენად მცირეა ε  
(ნახ. 5-7). 

ამრიგად, რადგანაც თანამედროვე ეკონომიკა წარმოადგენს რთულ, არაწრფივ სისტემას, რომელშიც 

მიმდინარე მოულოდნელი ცვლილებები რთულად ექვემდებარებიან ანალიზისა და პროგნოზის 

შესწავლის არსებულ კლასიკურ მეთოდებს. სინერგეტიკის თანამედროვე მეთოდი საშუალებას გვაძლევს 
შევისწავლოთ ეკონომიკის სიტემების მდგრადობის საკითხი კატასტროფების მეთოდის გამოყენებით. 
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THE METHODS OF  SYNERGETICS FOR STABILITY OF ECONOMIC SYSTEMS 

 
VALIDA SESADZE, NELI  SEADZE 

 

Abstract. The paper considers the theoretical aspects of the catastrophe theory, essential indications of a 
catastrophe have been defined. The importance of detection of smooth real function's critical points as a main method of 
research of economic system sharp transitions depending on the smooth change of its parameters has been considered 
In article it is considered use of a method of katastrophe for research of stability of economic systems. Under the 
influence of factors the economic system is in stable equilibrium, if function 
Potential has a strict local minimum. At excess of certain values of these factors The system will smoothly change the 
condition. At some Loading increase a critical point as structurally - The unstable breaks up or disappears. The system 
thus in steps passes in the new Condition (stability loss, destruction, plastic deformations etc.).  

 
    

გელა მამულაძე 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

სავაჭრო კომპანიების მარკეტინგული სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები 

 

განვითარების თანამედროვე ეტაპზე სავაჭრო კომპანიების ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის 
აუცილებელია მარკეტინგის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება. ბაზრის ტევადობის განუყრელი 
ზრდა, მოთხოვნა-მიწოდებას შორის დისპროპორციების არსებობა, მოდის სწრაფი ცვალებადობა და 
სავაჭრო კომპანიის გარემომცველ ძალებში მიმდინარე ცვლილებები საკმაოდ ართულებენ კომპანიის 
ნორმალურ  ფუნქციონირებას. ასეთ სიტუაციაში შემთხვევითი მარკეტინგული ღონისძიებების 
გატარებით მიღებული შედეგები არ იქნება მყარი და საიმედო. გასაღების სფეროში შექმნილ 

სირთულეებს წინააღმდეგობას გაუწევს მხოლოდ ის კომპანია, რომელიც ბაზარზე მოქმედებს 
გეგმაზომიერად ორგანიზებული მარკეტინგის მოთხოვნათა შესაბამისად. 

კომპანიის მიერ მარკეტინგის სტრტეგიული მიზნის შერჩევა არ წარმოადგენს ადვილად 

გადასაჭრელ საკითხს, რადგან იგი დამოკიდებულია მრავალ სხვადასხვა ფაქტორზე-კომპანიის 
ფინანსურ შესაძლებლობაზე, მიზნობრივი ბაზრის მომხმარებელთა თავისებურებაზე, მიმწოდებელთა 
შესაძლებლობაზე, კონკურენტების მოქმედების ხასიათზე და სხვ. ფირმის მიერ დამუშავებული 
ყველა სტრატეგიულ გეგმას თან უნდა ახლდეს თავისი ბიუჯეტის გეგმა, რომელშიც  ასახული 
იქნება ერთი მხრივ გეგმის შესრულებისათვის საჭირო დანახაჯების მოცულობა და სტრუქტურა, 
ხოლო მეორე მხრივ, გაწეული დანახარჯების შედეგად მიღებული შემოსავალი და მოგება. გეგმის 
წარმატებით შესრულებისა და ამ სფეროში წარმოქმნილ არასასიამოვნო მოვლენათა თავიდან 
აცილების მიზნით, საჭიროა ფინანსური კონტროლის დროულად და მაღალ დონეზე წარმართვა. 

ბაზარზე გამსაღებელი კომპანიების ეფექტიანად წარმართვისათვის საჭიროა მარკეტინგის 
სამსახურის შექმნა, რომელიც დამოკიდებულია კომპანიის საქმიანობის შინაარსსა, მოცულობასა და 
სტრუქტურაზე, სტრატეგიულ მიზნებსა და გარემო პირობებზე. მარკეტინგის სამსახურები ჩვენი 
ქვეყნის სავაჭრო-გამსაღებელ კომპანიებში (ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა) თითქმის არ არის 
შექმნილი, რაც საკმაოდ უარყოფით მოვლენად უნდა იქნეს მიჩნეული. მარკეტინგის სამსახურის 
სიდიდესა და სტრუქტურაზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს თვით კომპანიის 
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კომერციული საქმიანობის მასშტაბები. მცირე მოცულობის კომპანიებში მარკეტინგის შეიძლება 
გაუძღვეს ერთი სპეციალისტი-მარკეტოლოგი. მაგრამ, თუ კომპანიას არ გააჩნია ცალკე შტატის 
გამოყოფის შესაძლებლობა, მაშინ მარკეტინგის სფეროში საქმიანობის წარმართვისათვის მან 
შეიძლება პერიოდულად ისარგებლოს მარკეტინგის სპეციალური სამსახურების მომსახურებითა და 
რჩევა-დარიგებით. საშუალო და დიდი ზომის სავაჭრო-გამსაღებელ კომპანიებში სასურველია 
ჩამოყალიბდეს მარკეტინგის სპეციალური სამსახური, რომლის საქმიანობის სფეროში შევა ბაზრის 
კვლევა და მომხმარებელთა მოთხოვნის მიხედვით საქონლის ასორტიმენტის ფორმირება, 
მიმწოდებლებთან ურთიერთობის დამყარება, სარეკლამო სამუშაოების ჩატარება, ფასწარმოქმნის 
საკითხების დამუშავება, საქონლის გასაღების მასტიმულირებელი ღონისძიებათა გატარება და ა შ.  

მარკეტინგული სამსახურების ეფექტიან საქმიანობაზე ბევრადაა დამოკიდებული ბაზრის 
შემდგომი განვითარება და მომხმარებელთა მოთხოვნის მაღალ დონეზე დაკმაყოფილება. ჩვენს 
სამეურნეო პრაქტიკაში მისი ფართოდ დანერგვისათვის აუცილებელი პირობაა ყველა დარგის 
ხელმძღვანელებისა და სპეციალისტების მიერ თანამედროვე მარკეტინგის იმ მეთოდებისა და 
ხერხების დაუფლება, რომლებიც აპრობირებულია მსოფლიო სავაჭრო პრაქტიკაში, ადაფტირებულია 
ჩვენი ეკონომიკის პირობებში და პრაქტიკულად რეალურია.  

 მიმდინარე ეტაპზე მარკეტინგული სამსახურების უმნიშვნელოვანესი ამოცანა უნდა გახდეს 
წარმოებასა და ვაჭრობაში საქონლის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა და მისი სრულყოფა. 
ამ ამოცანის გადაწყვეტისათვის კი საჭიროა სათანადო მეთოდების შემუშავება, რომელთა 
საშუალებით შესაძლებელია შევისწავლოთ მოსახლეობის ცალკეული ჯგუფების მოთხოვნის 
ხასიათის თავისებურებანი, გამოვავლინოთ ასეთი ჯგუფების მიერ საქონლის ასორტი-მენტისადმი 
წარდგენილი სპეციფიკური მოთხოვნები და ის ფაქტორები, რომლებიც  მოთხოვნის ფორმირებაში 
არსებით განსხვავებებს განსაზღვრავენ. 

პროდუქტის მწარმოებელი კომპანიების მსგავსად, მომსახურების მიმწოდებელი ფირმებისტვისაც 
აუცილებელია მარკეტინგის გამოყენება, რათა მიზნობრივ ბაზარზე თავიანთი ადგილი დაიმკვიდრონ. 
თუმცა იმის გამო, რომ მომსახურება რეალური პროდუქტისაგან განსხვავდება, ის ხშირად დამატებით 
მარკეტინგულ საქმიანობებს მოითხოვს. პროდუქციის ბიზნესში პროდუქტი სტანდარტიზებულია და 
მომხმარებელს თაროზე ელის. მაგრამ მომსახურების ბიზნესში მომხმარებელი და მომსახურე 
პერსონალი ურთიერთობენ, რათა მომსახურება ერთობლივი ძალისხმევით შექმნან. ამგვარად, სერვისის 
მიმწოდებელმა მომხმარებელთან ეფექტურად უნდა ითანამშრომლოს, რათა უმაღლესი ფასეულობის 
მქონე მომსახურება შექმნას. თავის მხრივ, ეფექტური ურთიერთობა უშუალოდ რიგის მომსახურე 
პერსონალის უნარებსა და მათ მხარდამჭერ პროცესებზეა დამოკიდებული. 

სადღეისოდ ბაზარზე კომპანიებმა მაღალტექნოლოგიური ურთიერთობების დამყარება უნდა 
იცოდნენ. მაგალითად, მომხმარებელს შეუძლია კომპანიის ვებ საიტზე შევიდეს და მიიღოს თავის 
ანგარიშზე ინფორმაცია. მათ ასევე შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ონლაინ მიმდინარე მოვლენებში და 
ქსელის საშუალებით მყიდველის მომსახურების წარმომადგენლებს გაესაუბრონ. მომხმარებლებს, 
რომლებიც პირად ურთიერთობებს ეძებენ, შეუძლიათ მომსახურების წარმომადგენლებს ტელეფონის 
საშუალებით დაუკავშირდნენ ან მათ ფილიალებს ესტუმრონ. განვითარების თანამედროვე ეტაპზე 
კონკურენციისა და დანახარჯების ზრდამ, და ამავდროულად პროდუქტიულობისა და ხარისხის კლებამ 
უფრო განსხვავებული მომსახურების მარკეტინგის საჭიროება წარმოშვა. მომსახურების მიმწოდებელმა 
კომპანიებმა სამი ძირითადი ამოცანა უნდა გადაჭრან: მათ უნდა გაზარდონ კონკურენტული 
დიფერენციაცია, მომსახურების ხარისხი და პროდუქტიულობა. 

წარმატებული კომპანიები ყურადღებას ამახვილებენ როგორც მომხმარებელზე ასევე თავის 
მომსახურე პერსონალზე. ისინი აღიქვამენ , როგორც სერვისის მიმწოდებელი კომპანიის მოგების 
კავშირს მომსახურე პერსონალთან და მომხმარებლის კმაყოფილებასთან. 

სავაჭრო საქმიანობა შესაბამის ცოდნას მოითხოვს, განსაკუთრებით კი სავაჭრო ოპერაციების 
სრულყოფილ დაუფლებას, რისთვისაც აუცილებელია გასაღების სწორი  სტრატეგიის გამოყენება. 
გასაღების სტრატეგია მოიცავს დაგეგმვასთან, გააწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებულ ყველა 
ოპერაციას. გასაღების სტრატეგია მნიშვნელოვნად განსხვავდება გასაღების ტაქტიკისაგან. გასაღების 
ტაქტიკა მიზნობრივი გაყოფაა, რომელიც დეტალურად არის მოფიქრებული და ოპერატიულ 

შესრულებას მოითხოვს. გასაღების სტრატეგია კი არ არის საშუალებაა, რომელიც პრაქტიკაში უნდა 
გამოვიყენოთ. გასაღების სტრატეგია გულისხმობს და მოითხოვს გამყიდველთა პერსონალისათვის 
საწარმოო გეგმების შედგენას. თითეულმა გამყიდველმა თავისი ადგილი უნდა იცოდეს და ისიც, 
თუ რას მოითხოვენ მისგან. ამავე დროს თითეულს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მოტივაცია. 
გასაღების გზების შერჩევა ყოველთვის უნდა მივაკუთვნოთ გასაღების სტრატეგიის სფეროს 
გადაწყვეტილებებს. სავაჭრო-სტრატეგიული გააწყვეტილებები ყოველთვის არის მარკეტინგული 
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გადაწყვეტილებები, ამიტომ უნდა ვეცადოთ რომ ეს გადაწყვეტილებები არ იყოს მოკლევადიანი 
წარმატებების მომტანი. გასაღების სტრატეგია თავისთავად გულისხმობს სწორი ტაქტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღებას, რომლის დროსაც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ისეთ ფაქტორებზე, 
როგორებიცაა: მომხმარებლები, საქმიანობა და გარემო, მომსახურე პერსონალი, ასორტიმენტი, 
კლიენტებთან პირველი კონტაქტის დამყარების საშუალება. 

მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისას საჭიროა საუკეთესო კომბინაციის პოვნა, კერძოდ: 

საქონლისა და მომსახურების თანმიმდევრული რეკლამირება, ბრენდის გრძელვადიანი ფასეულობის 
შექმნისა და მომხმარებელში უპირატესობის მოპოვების მიზნით და გაყიდვების სტიმულირება. 
აღსანიშნავია რომ, დღესდღეობით მომხმარებელთა უმეტესობა მაღაზიებში საყიდლებზე წასვლისას, 

ნაკლებად ფიქრობს რომელიმე კონკრეტულ ბრენდზე. ამ დროს მომხმარებელზე მეტ ზეგავლენას ახდენს 

სპეციალური ფასები და ფასდაკლებები, ვიდრე თავად ბრენდი. კომპანიის მიზანს უნდა წარმოადგენდეს 

საბოლოო მომხმარებელს წარუდგინოს  ინფორმაცია ახალი ბრენდის, კონკრეტული მოდელის შესახებ 

და მოახდინოს მისი შემდგომი რეალიზაცია.  ამისათვის კი საჭიროა შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 
ბუკლეტებისა და პოსტერების შექმნა და მომხმარებელისთვის მიწოდება, რომლებზეც მითითებული 

იქნება საქონლის მონაცემები, ფასი და მისი უპირატესობები; სარეკლამო საშუალებების გამოყენება, 
რომელშიც ძირითადი აქცენტი გაკეთდება საქონლის მონაცემებზე და უპირატესობაზე; ინფორმაციის 
გავრცელება გავავრცელოთ ინტერნეტში, სხვადასხვა საიტებზე, ასევე წარმატებული იქნებოდა რეკლამის 

გაკეთება facebook.com - ზე, სადაც ყოველ დღე უამრავი მომხმარებელი  შედის.  
სტრატეგიის ერთ-ერთი საუკეთესო მიმართულებაა სავაჭრო შოუების მოწყობა. ყოველ წელს, 

მსოფლიოში 4,300_ზე მეტი სავაჭრო შოუ ტარდება, რომელიც 85 მილიონზე მეტ დამთვალიერებელს 

იზიდავს და გამყიდველს აძლევს შანსს, წარადგინონ ახალი პროდუქცია და შეხვდნენ ახალ 

მყიდველებს. სურათზე ასახულ სამომხმარებლო ელექტრონიკის სავაჭრო შოუზე, გამოფენის მონაწილემ 
2000_მა კომპანიამ 91,000_ზე მეტი დამთვალიერებელი მოზიდა. 

მარკეტინგული სტრატეგიის შემუაშავებისას ტაქტიკური ხაზის სწორად შერჩევისთვის ჩვენი აზ-
რით საჭიროა საკუთარი მოქმედება შემდეგი წესებით წარვმართოთ: კარგად უნდა მოვემზადოთ, პირ-
ველი კონტაქტები მყიდველებთან უნდა იყოს დამაჯერებელი, სწრაფად უნდა მივიპყროთ მყიდველთა 
ყურადღება; კარგად უნდა შევისწავლოთ მყიდველთა პრობლემები და მოტივები; მივაწოდოთ ჩვენზე 
სწორი ინფორმაცია და გავუღვივოთ ინტერესი. შევქმნათ აზრი და მოვახდინოთ მისი მოტივირება; დე-
მონსტრირება; განხილვა; დავივმსახუროთ მყიდველთა სიმპათია და დავაჯეროთ ისინი ჩვენს უპი-
რატესობაში; გარიგების დადების შემდეგ მადლობა გადავუხადოთ და ყველაფერი კარგი ვუსურვოთ. 

თუ გასაღების სტრატეგიის სფეროში გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელი იღებს, მაშინ გამყიდველს 
უნდა მიეცეს შესაძლებლობა გამოიყენოს საკუთარი იდეები და ცოდნა იმდენად, რამდენადაც საქმისადმი 
ტაქტიკური მიდგომა მხოლოდ ვარჯიშის საქმეა, ფირმის ხელმძღვანელობამ უნდა იზრუნოს, რომ 
სწავლების დახმარებით სრულყოს გამყიდველთა ჩვევები სავაჭრო ტაქტიკის სფეროში. პრაქტიკული 
გამოცდილებით დასტურდება, რომ ბაზარზე წარუმატებლობა განიცდის ყველა წარმოდგენილი სიახლის 
დაახლოებით 32%-ი. იმისათვის რომ ქართულმა კომპანიებმა კონკურენცია გაუწიონ უცხოურ 
კომპანიებს, საჭიროა თავიანთ მუშაობაში ის მეთოდები უნდა გამოიყენონ, რა მეთოდებითაც ხდება 
საერთოდ ბაზრის გამოკვლევა.  

რეალიზაციის დაჩქარებისა და სავაჭრო მომსახურების მაღალი კულტურის მიღწევის ერთ-ერთ 

აუცილებელი მოთხოვნაა სავაჭრო საწარმოში სამუშაო ადგილის სწორად მოწყობა. სამუშაო ადგილი 
სავაჭრო დარბაზის ნაწილს წარმოადგენს, რომელშიც მოთავსებულია გაყიდვისათვის საჭირო 

მოწყობილობა-დანადგარები და საქონლის მარაგი. სწორად დაგეგმილი სამუშაო ადგილი 
მინიმუმამდე ამცირებს გამყიდველის ზედმეტ დახარჯულ შრომას. ჩვენი დაკვირვების შედეგად 

დადასტურდა, რომ მომხმარებელთა 44%-ი ამა თუ იმ საქონლის ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღებისას დიდ ყურადღებას აქცევს მაღაზიებში სამუშაო ადგილების სწორად მოწყობას. აქვე უნდა 
აღინიშნოს ისიც, რომ, კარგად ორგანიზებულ სამუშაო ადგილზე 20%-ით მეტი სასურსათო 

საქონელი იყიდება, ვიდრე ჩვეულებრივ მოწყობილ სავაჭრო დარბაზში.  
აქედან გამომდინარე გასაღების სტრატეგიის შემუშავება უნდა განხორციელდეს 

მარკეტინგული კვლევების შედეგების საფუძველზე, რომლის ანალიზის შემდეგ დადგინდება, თუ 

ფირმამ, მოქმედების რომელ ეტაპზე და რა დროს, რა კონკრეტული ღონისძიებები უნდა გაატაროს. 
მარკეტინგული კვლევის საფუძველზე ნებისმიერი სტრატეგიის დამუშავება, იმისდა მიუხედავად, 

თუ რას ეკუთვნის კვლევა _ პროდუქტებს, სერვისს, კომპანიას თუ პიროვნებას, ემსახურება ერთი 
და იგივე მიზანს _ ბიზნესის ღირებულების გაზრდას და მომხმარებლის გონებაში საკუთარი 
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THE MAIN MARKETING TRAGEDY’S DIRECTIONS OF TRADING COMPANIES 

 
GELA  MAMULADZE 

 
Abstract. For efficient functioning of firms is important to be used marketing for conditions of modern economy. 
Accidental marketing arrangements results won’t be steady and hopeful, because of differences in market processes. 
According to market demand the firms which influences on market will resist difficulties made in selling sphere. 
For having marketing strategy, we think, it’s important to guide with following rules: we must be prepared well, first 
impression on customer must be confidential, we must attract customer’s attention, we must as well learn customer’s 
problems and motives, give them correct information about us and interest them. At the base of marketing research, 
allowing any kind of strategy is serving one and the same target- improving the value of business and residing its 
unique place in customer’s mind. 
 

 

გიორგი კიპაროიძე, 

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის  
კანცლერი, პროფესორი  

 

საქართველოს საბანკო სისტემაში არსებული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები 

 
 

   დღეისათვის,  საქართველოში  მოსახლეობის  ნდობა ბანკების  მიმართ დაბალია. ამის 
დასტურია ის,  რომ  ფულადი  მიმოქცევის  დონე ბანკების  გარეთ  ძალიან მაღალია, ხოლო  

საბანკო ოპერაციების  უმრავლესობა    უცხოური  ვალუტიტ  ხორციელდება. განსაკუთრებით  

აღსანიშნავია ფიზიკური  პირების დეპოზიტების  ზრდა. გასული  ზაფხულის  ომის  დაწყების  
შემდეგ-კი  საქართველოს  მოსახლეობამ  ბანკებიდან  დეპოზიტების  გატანა  დაიწყო, რის  გამოც  
მნიშვნელოვნად  შეუმცირდათ 

ადგილობრივი  ბანკებიდან  მიღებული ყველაზე იაფი სახსრები.  
საბანკო დაწესებულებათა  მიმართ  ნდობის აღდგენის მიზნით საჭიროა ახლო  მომავალში 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ჩამოყალიბება, რომლის საბანკო დაწესებულებათა ბანკროტობის 
შემთხვევაში მეანაბრეთა ინტერესების გარკვეულ დაცვას უზრუნველყოფს. კანონპროექტს 
დეპოზიტების დაზღვევის შესახებ, რომელიც ეროვნული  ბანკის მიერ გერმანელი ექსპერტების 
დახმარებით იქნა შემუშავებული, თავის დროზე მსვლელობა არ  მიეცა.  გარკვეული  
კორექტივების შეტანის შემდეგ, აღნიშნული  კანონპროექტი  კვლავ  შეიძლება  წარმოდგენილ 

იქნას  პარლამენტში განსახილველად. 

ბანკების  მთავარი პრობლემა  დღეს დაუბრუნებელი სესხებია. მათი  ბაზარი მნიშვნელოვნად 

შემცირდა,რადგან დაახლოებით 200 ათასი გადამხდელი  ’’ შავ  სიაშია“   შეყვანილი. 
ცნობილია, რომ ბანკები თავს იკავებენ გასცენ სესხი იმ ადამიანებზე, რომლებსაც წარსულში 

პრობლემები ჰქონდათ აღებული სესხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. 

მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე ნეგატიურ ცვლილებებს შორის, განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია აშშ-ს უძრავი  ქონების კრიზისი  და კრედიტის  გლობალური შეზღუდვა, 
ინფლაციური პროცესების გაძლიერება.  სამშენებლო  და  უძრავი ქონების სექტორში დაწყებული 
კრიზისი ავტომატურად  აისახა ბევრ  სხვა დარგზე  და ჯაჯვური რეაქციის  გზით გამოიწვია 
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საერთო რეცესია: უმუშევართა  რაოდენობის  ზრდა, სამშენებლო  მასალებზე მოთხოვნის  
შემცირება, საბანკო  კრიზისი  და  სხვა.  

2004 წლის ივნისში ბაზელის საზედამხედველო კომიტეტის  მიერ შემუშავებული საბანკო 

ზედამხედველობის რეგულირების „ბაზელი 2-ის’’ სისტემა გამოქვეყნდა, რომელიც საკრედიტო და 
საოპერაციო რისკების  შეფასების საკითხებისა  და გამჭირვალობის  მოთხოვნას  ეხება, ამასთანავე, 
კომერციული  ბანკების  საკუთარი კაპიტალის გამტკიცების, კრედიტების  გაცემის პროცესში, 
ერთნაირი კონკურენტული პირობების შექმნასა და ახალი საფინანსო ინსტრუმენტების დანერგვას  
ითვალისწინებს. მსოფლიოს 95  რეგულატორი 2015 წლამდე  „ბაზელი 2 -ის’’ რეკომენდაციებს 
სხვადასხვა ფორმით განახორციელებს.      

თუ  სახელმწიფოს  რეალურად  უნდა  საბანკო  სფეროს  დახმარება, მან უნდა იზრუნოს 
პრობლემური  კრედიტების  ამოღებასა  და  ვალების რესტრუქტურიზაციაზე. 

საბანკო კრიზისი თავიდან ასაცილებლად საერთაშორისო  საფინანსო ინსტიტუტებმა  და 
დონორმა ქვეყნებმა 2008-2009 წლებში საქართველოს დახმარების პაკეტის  ფარგლებში  საბანკო 

სექტორის რეაბილიტაციისათვის თითქმის 1 მილიარდ აშშ დოლარი გამოყეს, რომელიც  ბანკებმა 
საკრედიტო ხაზების და საგრანტო  მხარდაჭერის, აგრეთვე კაპიტალში  მონაწილეობის გზით  

უნდა მიიღონ. 
ზემოაღნიშნული ანალიზიდან გამომდინარე საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებებში საჭიროა 

შემდეგი ღონისძიებების გატარება:  
--  სავალუტო  ბირჟამ, როგორც საფინანსო ინსტიტუტმა , მონაწილეობა  უნდა მიიღოს სხვა  

საშუამავლო ოპერაციებში. მაგალითად, დაუკავშირდეს უცხოეთის  საფინანსო დაწესებულებებს, 
მიიღოს  იქიდან  ფინანსური  რესურსები და  შემდეგ  ეს თანხა   ასესხოს კომერციულ  ბანკებს  
იმისათვის , რომ თვითონაც  მიიღოს  გარკვეული  მოგება;   

-- დაეხმაროს კომერციულ  ბანკებს  უცხოური  რესურსების მოზიდვაში, რომელთაც  
საერთაშორისო  რესურსებზე  ხელი არ  მიუწვდებათ; 

--  ბანკი  აღჭურვილი  უნდა  იყოს  ყველა უფლებით და ის არ  უნდა იყოს 
პასუხისმგებელი მხოლოდ  მაკროეკონომიკურ  სტაბილურობაზე ანუ, ერთ  ინსტიტუტს უნდა 
ექვემდებარებოდეს მონეტარულ  პოლიტიკასთან  დაკავშირებული  ყველა ბერკეტი; 

-- სახაზინო ვალდებულებების გამოშვებამ ხელი უნდა შეუწყოს  ერთი მხრივ, მეორე  მხრივ  
კი, კომერციული  ბანკების პორთფელის დივერსიფიცირებას. 

საქართველოს  ბიუჯეტის დაფინანსების  ერთ-ერთ  ღონისძიება საშინაო, ან  საგარეო ვალის  
აღებაა. ჩვენს  მიერ  შესწავლილია   საქართველოს ეროვნული  ბანკის  სტატისტიკური  
მონაცემები, რომელიც ეხება შიდა  კრედიტების  სტრუქტურას 2001- 2009 წლებში.  

საგარეო  ვალის ვალდებულებები  მძიმე ტვირთად აწევს საქართველოს  ეკონომიკას. 
საქართველოს  საგარეო  ვალის რესტრუქტურიზაცია  ორჯერ  განხორციელდა. ქვეყნის საკრედიტო 

მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად, საგარეო  ვალების ეფექტიან მომსახურებასთან ერთად, 

მთავრობამ  უარი  უნდა  თქვას როგორც  არაშეღავათიანი  კრედიტების  აღებაზე  ისე  
არაშეღავათიან   კრედიტებზე  სახელმწიფო გარანტიების გაცემაზე.       

საქართველოს 2009 წლის საბიუჯეტო და ფულად-საკრედიტო სისტემის ანალიზი და 2010 

წლის მოლოდინი არ იძლევა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური უსაფრთხოების ამაღლების 
გარანტიებს. სახელმწიფო ბიუჯეტის სოციალური ორიენტაცია ფაქტიურად მხოლოდ მისი 
სოციალური ხარჯვითი ნაწილის გაზრდასთან ასოცირდება, რამაც ინფლაციური გარემოს და, 
შესაბამისად, მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუარესებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. ქვეყანაში 
სახეზეა სამომხმარებლო ფასების ზრდის მყარი ტენდენცია და `ახალი~ სამთავრობო პროგრამა არ 

იძლევა მისი მოსალოდნელი შესუსტების საფუძველს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

წარმართული ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა არ ატარებს ეკონომიკის მასტიმულირებელ ხასიათს 
და შემოიფარგლება ვიწრო მაკროეკონომიკური ღონისძიებებით. რეალური  ეკონომიკური ზრდის 
და ზოგიერთი მაკროეკონომიკური პარამეტრის ზრდის ტემპის (მხედველობაშია მთლიანი შიდა 
პროდუქტი) გაიგივება არამართებულია, რადგან ეს არ აისახება საზოგადოების ცხოვრების დონის 
გაუმჯობესებაზე. საქართველოში დღესდღეობით არ არსებობს მკაფიო და მიზანდასახული 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკა, რაც გამოიხატება საზოგადოების რეალური 
მოთხოვნების და მთავრობის დეკლარაციული დაპირებების დისბალანსში. ქვეყანაში მიმდინარე 
ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური ტენდენციების დაძლევა შეუძლებელია რეალური 
მაკროეკონომიკური სიტუაციის შეფასების და განხორციელებადი სტაბილური პროგრამების გარეშე. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე მიგვაჩნია შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 
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1. აუცილებელია განისაზღვროს, დამტკიცდეს და შემდგომში მკაცრად იქნეს დაცული ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებლები (მათ შორის უმთავრესია უმუშევრობის და 
ინფლაციის დონეების სტაბილიზაცია და შემდგომი შემცირება); 

2. არსებითად იქნეს გადახედილი სახელმწიფო ბიუჯეტის სტრუქტურული შემადგენლობა და 
მისი სოციალურ-ხარჯვითი ორიენტაცია შეიცვალოს სოციალურ-ღონისძიებათა მიმართულებით 

(მაგალითად, დასაქმების რეალური სტიმულირება, სახელმწიფოს სოციალური ინვესტიციების 
პროგრამები და სხვა). 

3. არათუ მარტივად გამკაცრდეს, არამედ გაფართოვდეს ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობა 
და უფლებები ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის გატარების შედეგებზე და გაიზარდოს მისი 
დამოუკიდებლობის ხარისხი ქვეყნის მაროეკონომიკური პროცესების რეგულირებაში; 

4. შემუშავდეს და განხორციელდეს ეკონომიკური რეფორმების თანმიმდევრული პროგრამა, 
უპირველესად, საპენსიო რეფორმა; 

5. განვითარდეს და მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, 
რაც გულისხმობს მის სტრუქტურულ განვითარებას და საზოგადოებაში დაგროვების (ინვესტირების) 
სტიმულირების მექანიზმების შექმნას. 

საქართველოს ევროკავშირთან  დაახლოება  უნდა  იყოს  პრიორიტეტული საერთაშორისო 

სავალუტო  ფონდისა  და მსოფლიო ბანკისათვისაც, მათი  პროგრამების პირობებიც  სრულ  

თანხვედრაში  უნდა იყოს ბრუსელის მიერ  თბილისადმი შეთავაზებული პირობებისადმი 
მოსაზიდად. მით  უმეტეს ქართული  ბანკებისათვის ბოლო  წლებში   ისედაც მწვავედ დგას 
მოსაზიდ და განთავსებულ რესურსებს შორის  ვადიანობის  თანხვედრის პრობლემა  იმ  
პირობებში, როდესაც გრძელვადიან სესხებზე  მოთხოვნა მზარდი ტენდენციებით  ხასიათდება, 
ხოლო შიდა  ფინანსური  რესურსები  მოსახლეობის დაბალი  შემოსავლების  გამო, ისედაც 
შეზღუდულია.    

მეორე  ფაქტი, კორპორაციული მართვის კუთხით  არის სავალუტო  რისკები, მართვა მსხვილ  

ბანკებში სავალუტო  ოპერაციებს ხშირად განიხილავენ როგორც დამატებითი  მოგების  მიღების 
წყაროს, თუმცა შედარებით მცირე კაპიტალიზაციის ბანკებისათვის  ღია სავალუტო პოზიციის 
არასწორი  მართვა შეიძლება ზარალზე გასვლითაც  კი დასრულდეს, რაც ბოლო წლებში საკმაოდ 

აქტუალურია არა მხოლოდ მცირე კაპიტალიზაციის ბანკებისათვის, რაც  საბოლოო  ჯამში 
მნიშვნელოვნად ამცირებდა არასაპროცენტო შემოსავლებს.   

მართალია ქართული ბანკები  სავალუტო  რისკების  დასაზღვევად ფორვარდულ 

კონტრაქტებთან ერთად  სავალუტო სვოპებსაც მიმართავენ, მაგრამ მთავარი პრობლემა  
კორპორაციული მენეჯმენტისათვის მაინც  რჩება  დოლარიზაციის მაღალი  დონე, როგორც  
დეპოზიტების, ასევე  სესხების  მხარეს. ბანკები  სავალუტო  რისკების  დასაზღვევად, როდესაც 
ქვეყანაში  არ არის  წარმოებული  ვადიანი კონტრაქტების  ბაზარი, უპირატესობას  ანიჭებენ არა  
ეროვნულ ვალუტასს, არამედ  თავისუფალ  კონვენტორებულ  უცხოულ ვალუტას  დოლარსა  და 
ევროს. თუმცა  ამ სახის  მიდგომა მაინც შეიცავს რისკებს, უცხოური  ვალუტის ვარდნის, ან ე.წ. 
ექსტრალიგალური მოვლენების, მათ  შორის   პოლიტიკური  კრიზისების  დროს. ბოლო 

პერიოდში დოლარის ვარდნისა  და ქვეყანაში წარმოქმნილი პოლიტიკური  კრიზისის  პირობებში 
სავალუტო  რისკები იზრდება, რაც შესაბამის რეგულირებას  მოითხოვს ბანკისაგან. 
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THE BANKING SYSTEM'S PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS 
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Abstract. The paper analyzes the state of Georgia's banking system, identified the problems and their solutions 
are set. Especially focuses on individual deposits, unreturned loans, strengthening inflationary pressures, the growth of 
credit and operational risk. Financial institutions in order to improve the set of measures, namely: Foreign exchange 
market is needed, as the intermediary financial institutions to take part in operations, to help commercial banks to attract 
foreign resources, which do not have access to international financial resources; Banks need to be equipped with all of 
the tools of monetary policy should be subjected uplebit_ert Institute; Treasury bill issue should contribute to the 
diversification of the portfolio of commercial banks; National Bank to carry out economic stimulus in nature and should 
not be limited to the narrow macroeconomic measures, approved and strictly controlled the country's socio-economic 
security indicators (unemployment rate and the inflation rate stability and the reduction); essentially to revise the state 
budget, structural composition and its social spending orientation, change It is the direction of social activities; Expand 
the responsibilities and powers of the National Bank's monetary policy and increase the independence of the country's 
macro-economic consequences of the adjustment process; Elaboration and implementation of a coherent program of 
economic reforms, especially pension reform; The population to have access to the securities market; And more. 
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PROBLEMS IN THE RATIONAL MANAGEMENT OF TRANSPORT AND THE POSSIBLE  
OPTIMIZATION OF COMPANY RESOURCES  

 
1. Introduction. 
The consequence of increasing competition in the market of goods and services is the increasing  level of 

customer requirements. In such circumstances, the development of any company focused on servicing a large number of 
consumers, must be very dynamic. Its purpose is to provide services, the quality and amount of which will meet the 
expectations of customers. It is probable that even a company that achieved on the market high-level service and frozen 
for a moment in a complacent contemplation of the new prospects and opportunities, in the end will have to see the 
back of receding rapidly and overtaking competitors. Regular study preferences of economically active groups of 
Georgian consumers show a gradual change in selection criteria of services. Undoubtedly, low price and high quality 
goods are still the most important in this list, but they are no longer just desirable, but rather mandatory for competitive 
services. Today's consumers are increasingly paying attention to the additional criteria, such as delivery time, the 
possibility of obtaining the ordered goods within a certain time, as well as qualitative information support of the order. 

While not all firms can offer their customers delivery of  goods in the day of receipt of the order. However, it is 
obvious that the current service standards are becoming more stringent, and from the ability to meet them will depend  
the company's position in the market. Let's try to analyze and determine the factors, that affect the timing of customer 
order and suggest ways to improve the processes involved. 

2. Reducing cycle "order-delivery". 
In determining the duration of a cycle “Order-delivery” often conflicting interests of different departments of the 

company. In this context it is particularly acute problem of interaction of the transport department and marketing 
department. Managers of sales divisions are interested in deliver the goods  as quickly as possible from the supplier to 
the warehouse and from the warehouse to customers. At the same time transport workers try to organize the most 
economical route and tend to wait until the vehicle, which performing the delivery, will be filled completely. Obviously, 
you must consider the opinion of both sides. From the success of sale department depends on the welfare of the whole 
company, and competent management of transport costs can significantly affect the final cost of the product. Of course, 
success also depends on the sales price of the goods.It is known that the production costs of some products make up 
only about 10% of their value, while the share of expenditure on the delivery of up to 50%, and in some cases even 
more. 

Storage in this system is also a resource-unit, but, unlike transport, its volume and productivity can not increase 
indefinitely. Its scope is limited by the physical dimensions and capacity zones and warehouse areas. For certain 
parameters of turnover, warehouse can work or no and to ensure the functioning by the  simple increasing of  the 
personnel  number  or amount equipment pieces in the warehouse is usually impossible. But increasing of the number of 
transport is the logical consequence of the reduction of the cycle "order-delivery" due to lengthening the distance to 
each of the customers  high probability of consistent sending multiple machines in the same point and underutilization 
of resources. If you do not optimize the use of vehicles, costs can increase dramatically, which would negate the 
positive effect of increasing the level of service, and only modern logistic approaches allow us to find the right solution 
to this complex twocriterial  problem. 

2.1 The main parameters that influence on the length of the cycle "order-delivery" 
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For each company, at a particular stage of its development, there are optimal time to respond to incoming orders, 
depending on the scale of allowable costs for execution, organizational characteristics of the enterprise and other 
factors. In particular, the timing determined by the balance of internal and external   specific parameters of business of 
the company and its technological capabilities. The following briefly characterized some of the parameters affecting on 
the intensity of transport and storage system. 

2.2. The number of applications and volume. 
The number of applications per day and the average size of the order - the key parameters for determining the 

duration of a cycle "Order-delivery". Obviously, the bulk orders and the more requests per unit of time comes, the 
shorter the optimal cycle by reducing the number of points in the route. This also  reduces  unit costs on delivery 
through effective  usage of vehicles resources . 

2.3 The composition of the customers 
Corporate customers are much more predictable than private, and the risk of failure of delivery to the office is 

much lower than in the apartment. However, the advantage serving individuals is usually more flexible (expanding the 
boundaries of the earliest and latest delivery). In addition, with the private customer is easier to agree on a transfer order 
to another time in case of any problems. 

2.4 The variety of range  
The narrower range of goods, the more stable client list full information about the product and the parameters of 

the order, the standard and familiar package. Accordingly, the storage technology used is much easier and the chances 
of failures below. When warehouse processing a wide range of products coming from various partners raises several 
difficulties, in particular: 

• there is need for a thorough acceptance of each party in order to update the information system data by  the 
weight and volume characteristics of the units and packaging of goods;  

• must take into account the compatibility of the goods in the back of a car and plan its placement; 
 • complicated handling processes. 
3. How to improve the transport work? 
The set of measures to improve the performance of department of delivery depends primarily on the complexity 

of the task, and may include both organizational measures that reduce the human impact at all stages of order 
processing, and almost complete automation of operations of route planning, monitoring and management of vehicles 
by  dispatching service. 

The following are some of the technologies and techniques to improve the work of delivery department. 
The boundaries and location service areas are defined by standards such as the ease of movement on the road 

network areas and dimensions depend on the maximum number of orders that can be served by a single vehicle. 
Task of manager delivery department within using of  this method is not the route planning (the driver itself 

determines the optimal order of delivery),  but  the updated zone settings. And, as practice shows, the possible 
underutilization of capacity and volume of the car body is compensated by an increasing the number of customers who 
have been delivered the goods, by reducing the distance between the points of the route. However, the problem of 
incomplete vehicle load can be solved by adding to route orders from the adjacent zones. 

In one company can simultaneously use different schemes of division into zones for different types of delivery, 
in particular courier and automobile. In some cases, the courier can execute order much faster and at a lower cost. This 
applies, for example, to the delivery of the order to the central part of a large city, where often there traffic lines and 
there are serious problems with parking. 

3.1 "Wave" loading and dispatch of goods 
The essence of this method lies in the fact that a certain number of vehicles in an orderly fashion at a certain time 

arrives at the warehouse for loading and getting out on the route. The amount is determined by the bandwidth portion of 
the shipment,  „Frequency  Waves“ due to storage cycles. The result is minimum downtime of vehicles and the effective 
use of loading bays, but cars go 1y route, even if they are not fully loaded. This principle is used when necessary to 
ensure the delivery as soon as possible. 

The car with the goods, which are in great demand, dispatched from the warehouse in the morning and 
throughout the day there is a particular area, to call on the manager at any time to go to the customer. The same machine 
can be used in case of a breakdown or an accident or any other in the zone nearest to the route. This method allows  to 
achieve minimal time costs,  but it has one major drawback - : the nomenclature of delivered goods is limited.                             

3.2 Optimization of processing out scheduled orders 
Work of logistics system in any commercial enterprise based on standards and regulations. The more accurate the 

calculated optimum periods of implementation of certain stages of processing a customer order and the clearer they met 
by staff, the more effective activity of the whole company. However, there are external factors that can adversely affect 
on the rhythm of  business processes even the most technologically advanced transport- warehousing complex. One of 
them - a requirement of the client to fulfill his order before it is provided by the regulations. 

The potential danger of making changes (even temporarily) in the technological scheme is obvious. Lengthens 
the working day in the warehouse, reducing the quality of the planning of delivery routes, shifted all production cycles 
in the stock and as a result -  general decline in the level of service, expressed in errors during order picking, delay and 
stall deliveries. It would seem that the solution is obvious: the client will have rejection. But in a situation of high 
competition every customer is valuable, and companies are increasingly willing to take risks. Such loyalty in peak 
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months can turn into sales for the company to big problems: Warehouse will remain only two choices: either work 
around the clock or  to go to a conscious violation of terms already accepted orders. 

In order to achieve a balance of interests, it is enough to observe one rule: The customer must receive the ordered 
goods in strict accordance with the original promise of the sales manager, and these promises should be given taking 
into account with the availability of transport resources.. No resources - no promises.  Frustrated customer, much better 
the deceived customer . And how can this be achieved when a sales manager is interesting in  the sale of greatest 
possible amount? For placing order by  customer, manager  will use all means of persuasion, and one of the main trump 
cards in his game will be  receivement of   order at any convenient date. And with the same zeal with which the seller  
mollified  the client, he will convince the head of warehouse and shipping department  to perform a couple of VIP-
orders out of  established quotas and regulations. 

The solution - in the formalization of the transfer orders in the transportation and storage facilities with the help 
of specialized software. 

3.3 Functioning of sheduled module 
The software module consists of two parts: the first is a kind of filter through which all customer orders passed at 

the time of their creation, and the second one works with  transport-warehousing complex  and ensuring the 
coordination of the reception of out scheduled orders by warehouses. After going through all the checks and getting 
orders into a single system, they are divided into two streams: standard, which shall be passed immediately to the 
warehouse and out sheduled orders, which  pass a pre-negotiation stage 

When manager  translating a document into the category of out sheduled he  does not know exactly whether it 
made the order or not, but it can be sure that the query will be considered. Of course, the decision could be positive or 
negative. About any decision the system automatically generates an email to the manager, to create an order that he has 
notified the client. . The accepted by warehouse standard  orders are transmitted for execution in accordance with the 
sequence of receiving and out sheduled orders -with  one of the highest priorities. 

4. Classification of objects 
For  automating all logistics process is first necessary to classify the objects  with which you will be work. As we 

know, no company in the world can provide their customers a 100%  service level (if we consider, for example, a 
classic setting for definition the  level of service as the availability in stock of any necessary good  to the client) - it 
would mean too serious finance with inadequate investment returns. In the case of reception out sheduled orders we can 
not solve all the customers demand  and deliver  goods at any time when they need to. Such conditions are available 
only for  the elite, bringing most of the profits in company. The main purpose of the classification of objects is to limit 
the possibility of forming out sheduled applications for those customers who do not play a strategic role in financial 
welfare of the enterprise. 

We describe the objects of classification and list the possible variants (Object / Options). 
1. The client (VIP; AX, AY, AZ, BX; in Y; BZ; CX; CY, CZ). 
For an accurate assessment of the importance of the customer to the firm, classification can be made according to 

two criteria: on appeal (ABC classification) and in stages of customer relationships (ХУZ -classification). ABC 
classification is based on the Pareto rule and allows customers to split into three groups of importance: high (Class  A); 
average (Class B); low (Class C). Different steps of customer relations: a regular (Class X); one-time customer (Class 
Y); potential customer (Class Z). Combinations of these characteristics define the company's policy in relation to the 
client. Class VIP is given to  strategically important customers and business partners, and implies the unconditional 
fulfillment of the conditions. 

2. Sales Manager 
A number of employees of sale department may specialize in a working with potential key customers. The client 

may not have any status in the corporate system, as it has never done orders, but sales manager encourages him to 
collaborate with additional conditions. 

3. The sales divisions (SD). 
To stimulate sales activity, such as the newly opened sales offices or specializing in a most important  group of 

clients, software can be set to the most favorable conditions. 
4.1 Classification of orders 
Orders executed on various technological schemes, should have different regulations of implementation; so 

logical, that  their classification must be examined in detail and taken into account when designing the software system. 
Here are the main options. 

1. Standard client order. This class applies to the most of the orders, received in the warehouse and have the most 
typical properties (in particular on the basis of "Location" Or "Region"). 

2. Order on the internal movements of goods. Usually it means the  replenishment in marketing divisions of the 
company or movement goods to another warehouse. 

3.  Pickup Order. In this case, consumer on his own takes goods from the warehouse.  
4. Express order. Processed by warehouse first. Delivered as a rule, on the day of receipt the application from the 

client. 
4.2 Out sheduled order. Process of work. 
The work of any company and any department - is lively and creative process that is not always possible to 

conclude in a strict framework of rules. And out sheduled  applications, despite of  its name, is not something 
extraordinary - it is an integral part of daily work. As a rule, the most important customers  get the order in the last 
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minutes of work, make a huge order and need to deliver  "All this", in this date, this time and not a minute later. If the 
business scale is not too large, and such situations are rare, the problem is solved by a simple call to Warehouse Chief. 
He estimates  resources and make decisions. It is important that on process of  taking decision affects  such non-formal 
factors as mood, health, employment at a particular time, and so on.. But if the sales team is composed of several 
departments and mass sales representatives, calls to the hottest evening time will come to a warehouse in a large 
quantity, and no objective response is expected from  chief. And it depends not only on whether the warehouse 
possibility to  complete the order, but also on the availability of transport resources, for delivery. So why the decision 
must be taken by all responsible structures. 

Lack of resources  for carry out the out sheduled order in one unit is a final decision according the document, so 
it does not make sense to coordinate with all other departments. So,  according to the proposed technology orders pass 
processes of harmonization with all the heads of warehouses, which participate in performing the order,  and then enter 
to the transportation department. 

Function interface must provide all the information about  orders, which is necessary to take the decision: 
• required date / time of delivery; 
• required date / configuration time; 
• The name and type of client; 
• the value of the order; 
• type of payment (cash, cashless); 
• The volume and weight of the order; 
• shipping address; 
• Additional parameters of  addresses (the direction, the segment, restrictions on car brand and so on..); 
• the time required for delivery. 
Conclusion. 
In conclusion, have to be noted the following industry specifics in quality management of transport services: 
1. The new version of the standards leads the company from  customer satisfaction to the satisfaction of all 

interested parties, from  information technologies to the  knowledge management, from  continuous improvement of 
processes - to innovations,  especially in the field of management. 

2.  An innovative way of development impossible without the introduction of modern technologies and 
materials. Leadership Strategy provides for the development and use of a number of technological innovations, the 
introduction of a paperless workflow, creating an efficient logistics system. All claims in the aggregate are aimed at 
achieving the target state of the whole management system in the company. 
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