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Abstract 
The work of Irma Omanadze "Optimal use and development of intellectual capital in 

banking management" consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a list of 
references. 

Relevance of the research topic. Scientists believe that the main factor in the development 
of modern society is management, which arose in response to organizational changes in a 
society where no problem can be solved without managerial influence. Managers constitute the 
intellectual and managerial capital of an enterprise and the driving force behind the economic 
development of society, which can be considered the most important capital of any society. 

The structure and content of the work were formed as follows: 
The definitions and economic content of human and intellectual capital are given in the 

first paragraph of the first chapter of the work "Theoretical and methodological foundations of 
intellectual capital" "Economic content of the intellectual capital of the company". The 
definition of intellectual capital and its components has been clarified. 

In the second paragraph, "Management capital is a component of the formation and 
development of the structure of the intellectual capital of the company," it is noted that 
management capital is the management of the company, management procedures and 
management decisions. To the functions implemented in practical activities, the substantiation 
of the economic, creative, developing functions of the intellectual capital of the company was 
added. The formation of the intellectual capital of the company in accordance with the stages 
of the life cycle is substantiated. 

The important role of managerial labor, managerial capital in the formation of the 
intellectual capital of the enterprise is shown. 

In the first paragraph of the second chapter of the work "The role of management in the 
formation of the intellectual capital of the company" - "Competencies of managers as a factor 
in the formation of the intellectual capital of the company", the features of managerial work are 
considered, the personal qualities of managers necessary for effective leadership, contributing 
to the formation of the intellectual capital of the enterprise, are systematized. 

The concepts of competence and competence have been clarified and delineated. 
Competences of managers of different levels of management have been developed for Bank of 
Georgia JSC, which will contribute to the formation of the company's intellectual capital . 

In the second paragraph of the same chapter “Study of management capital on the 
example of JSC “Bank of Georgia”, the author’s study of management capital in JSC “Bank of 
Georgia” is given, the functions of managers of this company and their content are defined. 
clarifies, evaluates the style and methods of work of the management at the object of study. 

The third paragraph, “Assessment of managerial work in the management of Bank of 
Georgia JSC”, presents a comprehensive methodology for assessing managerial work as the 
basis for the formation and development of intellectual capital; An algorithm has been 
developed using a complex methodology. The evaluation of senior and middle managers of JSC 
"Bank of Georgia" according to the proposed methodology is presented. A method has been 
developed for probabilistic forecasting of the effectiveness of the work of managers of JSC 
"Bank of Georgia" in the formation of the intellectual capital of the company, based on the 
construction of a binary choice logit model. The effectiveness of using the technique at the 
object of study is determined. 

In the first paragraph of the third chapter "Optimal use of intellectual capital in bank 
management" - "The specifics of the intellectual capital of the bank" it is explained and justified 
that the formation of the bank's corporate intellectual capital is formed as a single system of 
personal intellects. (knowledge, experience, professional skills, innovations) of individual bank 
employees. which improves the efficiency of the bank. The features of the system of economic 
relations that transform the intellectual capital of the bank as a collective intellectual activity of 
the employees of the institution into the competitive advantages of the bank in order to make a 
profit are given. 
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In the second paragraph of the same chapter - "Assessment of the intellectual capital of 
the bank" quantitative indicators of the assessment of the intellectual capital of the bank itself 
and its individual employees are considered. As such an indicator for the bank as a whole, the 
information density of the banking product is proposed, which is determined on the basis of the 
coefficient of elasticity of demand for banking services. To assess personal intellectual capital, 
such an indicator is introduced as the duration of income received by an individual bank 
employee. 

The third paragraph "Study of the features of the intellectual capital of the bank (on the 
example of the Bank of Georgia)" presents the results and main conclusions of the study of the 
features of the intellectual capital of the bank, namely: The factors influencing the formation of 
the intellectual capital of the bank are determined, the reasons for the promotion of bank 
employees are assessed, the analysis of employment and promotion of bank employees is given, 
depending on the age of the employee, 

An assessment is made of the influence of the degree of satisfaction and motivation of 
bank employees on the growth of intellectual capital, as well as in order to assess the use of 
their intellectual capital by bank employees, analyze the distribution of working time between 
specialists of different qualifications, assess motivation for the improvement and use of 
intellectual capital; Evaluation of the relationship between the level of satisfaction with the 
work of employees of the banking department and their position on the hierarchical ladder; The 
ways of obtaining knowledge and qualifications by employees of the banking department are 
analyzed. 

At the end of the article, in the conclusion, general results and recommendations of the 
study are presented. 
  
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების კვალდაკვალ, 

მრავალი ბიზნესკომპანია დგება ინტელექტუალური კაპიტალის, როგორც მათი 

ეფექტიანი საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორის ფორმირების აუცილებ-

ლობის წინაშე. მისი მთავარი მატარებელია კომპანიების მაღალკვალიფიციური 

პერსონალი, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი ცოდნა, ინფორმაცია, გამოცდილება, 

პროფესიული უნარ-ჩვევები. 

 თანამედროვე ეკონომიკისათვის დამახასიათებელია გამოშვებული პროდუქ-

ციის სირთულე, წარმოების სპეციალიზაციისა და კოოპერირების განვითარება, 

რესურსების დაზოგვისა და გარემოს დაცვის აუცილებლობა. ასეთ პირობებში 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ცოდნას, ინფორმაციას, ახალ მმართველობით ტექნო-

ლოგიებს. ეს უმნიშვნელოვანესი შემადგნელები ინტელექტუალური კაპიტალის 

ელემენტებს წარმოადგენს და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფირმის საბაზრო 

ღირებულებაზე.  

 მეცნიერ-ეკონომისტების და ეკონომიკის სფეროში მომუშავე პრაქტიკოსების 

წინაშე წარმოიქმნა ახალი პრობლემები, რომლებიც მოითხოვს კვლევას, გააზრებას, 
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ანალიზს, გადაწყვეტას. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემაა საწარმოს ინტელექტუალური 

კაპიტალის ფორმირება. Economist Intelligents Unit-ის მიერ ჩატარებული 

გამოკითხვის მონაცემებით, ფირმათა ხელმძღვანელების 94 % ეთანხმება იმას, რომ 

ისინი ვალდებული არიან ერკვეოდნენ ინტელექტუალური კაპიტალის 

ფორმირების საკითხებში, 50 %-ის აზრით, ინტელექტუალური კაპიტალის მართვა 

მენეჯერის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ძნელად შესასრულებელი ამოცანაა, 

ხოლო 13 % მას ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს.1 ამიტომაც გამარ-

თლებულია ინტელექტუალური კაპიტალის თეორიის შემდგომი განვითარება 

ფირმათა პრაქტიკაში მისი წარმატებით დანერგვისთვის. 

 ამერიკელი მეცნიერის პ. დრუკერის აზრით, „ინტელექტუალური შრომით 

დაკავებული პირი წარმოადგენს ნებისმიერი ფირმის უმნიშვნელოვანეს რესურსს 

და აქტივს. ასეთი შრომის შედეგები XXI საუკუნის ყველაზე ღირებული 

კაპიტალია“.2  

ეკონომიკურ მეცნიერებაში გაძლიერდა ყურადღება ორგანიზაციათა 

ინტელექტუალური კაპიტალის კვლევისადმი. სამამულო ეკონომიკურ ლიტერა-

ტურაში შედარებით ნაკლებია ინტელექტუალური კაპიტალის შესწავლისადმი 

მიძღვნილი ნაშრომების რაოდენობა. რაც შეეხება საბანკო სფეროში ინტელექტუა-

ლური კაპიტალის შესწავლისადმი მიძღვნილ ნაშრომებს, პრაქტიკულად ისინი 

მწირია როგორც სამამულო, ისე უცხოურ ლიტერატურაში. ყოველივე ეს წარმოდ-

გენილ ნაშრომს ძალზე აქტუალურს ხდის როგორც მეცნიერული, ასევე 

პრაქტიკული თვალსაზრისით.  

საკვლევი პრობლემა. ბიზნეს პროცესებზე ცოდნისა და ინფორმაციის მზარდი 

მოცულობების ზემოქმედებამ განაპირობა კაპიტალის სპეციფიკური ფორმის - 

ინტელექტუალური კაპიტალის გაჩენა თავისი შინაარსით, სტრუქტურით, 

თვისებებით და ეკონომიკური რესურსების სისტემაში დამკვიდრებული 

ადგილით. ქვეყანაში საბაზრო ურთიერთობების შემდგომ განვითარებასთან 

ერთად თანამედროვე ბანკის მართვა მოითხოვს ინტელექტუალური კაპიტალის 

უფრო ინტენსიურ და მოქნილ გამოყენებას სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად. 

 
1 Руус И., Пайк С. Интеллектуальный капитал: практика управления [Текст]/ Пер. с англ. под ред. В. 
К. Дерманова; Высшая школа менеджемента СПбГУ. - 2-3 изд. -2008. - 436 с., გვ. 76 
2 Drucker P Management Challenges for the 21-st Century NY HarperCollins, 1999, p 135 
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კვლევის მიზნები და ამოცანები. ნაშრომის მიზანია ფირმის ინტელექ-

ტუალური კაპიტალის, როგორც მისი ეფექტიანი საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორის ჩამოყალიბების თეორიული და მეთოდოლოგიური ასპექტების 

გაშუქება. ინტელექტუალური კაპიტალის ჩამოყალიბების თავისებურებების ახსნა, 

ბანკის საქმიანობაში ინტელექტუალური კაპიტალის ეფექტიანი გამოყენება და 

განვითარება. 

 დასახული მიზნის მისაღწევად დაისახა შემდეგი ამოცანების გადაჭრა: 

- ადამიანური და ინტელექტუალური კაპიტალის კვლევისადმი სხვადასხვა 

მიდგომების შედარებითი ანალიზი; 

- ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის სტრუქტურაში ახალი მდგენელის - 

მმართველობითი კაპიტალის აუცილებლობის არგუმენტირებულად დასაბუთება; 

მმართველობითი შრომის წამყვანი მნიშვნელობის დასაბუთება ფირმის ინტელექ-

ტუალური კაპიტალის ფორმირებაში, მისი თავისებურებების, ფუნქციების 

გამოვლენა, 

- კომპეტენციების შეთავაზება მმართველობითი შრომის შესაფასებლად, 

რომელიც ხელს უწყობს ფირმების ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებასა და 

განვითარებას; 

- მმართველობითი შრომის შეფასების მეთოდიკის შემუშავება, რაც აყალიბებს 

ფირმათა ინტელექტუალურ კაპიტალს კომპეტენციური მიდგომის გამოყენებით; 

- ლოგიტ-ბინარული არჩევანის მულტინომიალური მოდელის ჩამოყალიბება 

საწარმოს ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებისთვის მენეჯერთა ეფექტიანი 

საქმიანობის ალბათობის პროგნოზირებისთვის. 

- ინტელექტუალური კაპიტალის ცნების დაზუტება საბანკო სფეროსთან 

მიმართებით;  

- ინდივიდისა და მთლიანად ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის 

რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშების მეთოდიკის შემუშავება; 

- ბანკის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და მისი მუშაობის ეფექტიანო-

ბის ასამაღლებლად ინტელექტუალური კაპიტალის მართვის ღონისძიებათა 

კომპლექსის შემუშავება. 

კვლევის საგანია - სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები ფირმის ინტე-

ლექტუალური კაპიტალის ფორმირებისა და განვითარების პროცესში. 
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კვლევის ობიექტია ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალი.( საქართველოს 

ბანკის მაგალითზე) 

 კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს 

უცხოელი და ქართველი მეცნიერების ფუნდამენტური და გამოყენებითი 

სამეცნიერო ნაშრომები.  

ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებული იყო სხვადასხვა კვლევის მეთოდები: 

ანალიზისა და სინთეზის, ლოგიკური მოდელირების, მათემატიკური 

სტატისტიკის, ექსპერტული შეფასებების, შედარებებისა და დაჯგუფებების. ჩვენს  

მიერ საკვლევ ორგანიზაციაში 2021-2022 წწ. შეგროვილი და დამუშავებული 

მონაცემები, ინტერნეტიდან აღებული მასალები.  

ანალიზის მეთოდი. ეს მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის პირველ თავში. 

ინტელექტუალური კაპიტალის თეორიების ანალიზის შედეგად დააზუსტებულია 

კატეგორია „ინტელექტუალური კაპიტალი“, დაასაბუთებულია მისი ახალი 

მდგენელის - მმართველობითი კაპიტალის“ აუცილებლობა. შემოთავაზებულ 

მდგენელს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის 

ფორმირებისთვის. მმართველობითი საქმიანობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებასა და განვითარებაზე, მთლიანად 

ფირმის ეფექტიანობაზე. ცოდნა, უნარები და ინფორმაცია, რომელიც საფუძვლად 

უდევს ინტელექტუალური ბიზნეს ფირმის ფორმირებას, ერთიანდება მენეჯმენტის 

წყალობით (გვ.36-39). 

ეკონომიკური ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ მომავალი გადასახდელების 

ნაკადის შესაფასებლად. კერძოდ, ორი თანამშრომელი, თავიანთი კარიერის 

დასაწყისში რომელ გზას აირჩევდა და რა შემთხვევაში იქნებოდა მათი 

ინტელექტუალური კაპიტალის გამოყენება უფრო ეფექტიანი (გვ111). 

ლოგიკური მოდელირების მეთოდი.ეს მეთოდი გამოყენებულია მეორე თავის 

მესამე ქვეთავში. მმართველობითი შრომის შესაფასებლად საქართველოს ბანკის 

მენეჯმენტში, ხელმძღვანლის ეფექტიანი მუშაობის ალბათობის პროგნოზირების-

თვის შერჩეულ იქნა ბინარული არჩევანის მულტინომიალური ლოგიტ-მოდელი, 

ვინაიდან იგი იძლევა კომპეტენციათა თვისებრივი შეფასების გამოყენების შესაძ-

ლებლობას რანგობრივ და ნომინალურ სკალებზე. მოდელის კოეფიციენტების 

განსაზღვრისთვის გამოიყენებოდა ნიუტონ-რაფსონის მეთოდი. ამის შედეგად 
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შეირჩა სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპეტენცია, როგორიცაა ორგანიზატო-

რული უნარები (x4), გუნდური მუშაობა (x6) და შედეგზე ორიენტაცია (x9). ჩვენს 

მიერ შემოთავაზებულ მეთოდიკას გააჩნია მთელი რიგი უპირატესობები მენეჯერ-

თა შრომის შეფასების სხვა მეთოდებთან შედარებით: გამოყენების მიზნების 

უნივერსალურობა: შერჩევა, ჰორიზონტალური როტაცია, კარიერის და როტაციის 

დაგეგმვა; შეფასებით კომპანიის ყველა დაინტერესებული მმართველობითი 

დონისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოცვა; შემჭიდროებულ ვადებში 

პერსონალის შეფასება; შეფასების შედეგების მაღალი სანდოობა(გვ83-93). 

მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდი. ეს მეთოდი გამოყენებულია მესამე 

თავის მეორე ქვეთავში. განხილულია ცალკეული პიროვნებისა და მთლიანად 

ორგანიზაციის ინტელექტუალური კაპიტალის რაოდენობრივი შეფასების მეთო-

დები. ინტელექტუალური კაპიტალის რაოდენობრივი შეფასებისადმი არსებული 

მიდგომები პირობითად დაყოფილია სამ მიმართულებად. ბანკის ინტელექტუა-

ლური კაპიტალის შესაფასებლად შემოღებულია მნიშვნელოვანი მდგენელი 

საბანკო პროდუქტის ინფორმაციული სიმჭიდროვე (სპის)(გვ103). საბანკო 

პროდუქტის ინტელექტუალური სიმჭიდროვის შეფასების ზომად კი საბანკო 

პროდუქტის ɛ მოთხოვნის ელასტიურობის კოეფიციენტის სიდიდე (გვ108). 

გამოყენებულია აგრეთვე დაყვანილი ღირებულების PV და დურაციის D 

მაჩვენებელი, რომელიც განისაზღვრება როგორც ფულადი გადასახდელების 

საშუალო შეწონილი ვადა. დურაციის კატეგორიას შეუძლია ადეკვატურად 

შეაფასოს ბანკის თანამშრომლის მომუშავე ინტელექტუალური კაპიტალი(გვ. 114). 

დურაციის გამოთვლისას აუცილებელია შემოსავლების ნაკადის დისკონტი-

რებული სიდიდეების გამოყენება, საჭიროა განისაზღვროს დისკონტის განაკვეთი r. 

თეორიულად იგი უნდა უტოლდებოდეს საუკეთესო ალტერნატიული საშუალების 

შემოსავლიანობას ანალოგიური რისკის დონით. ბანკის თანამშრომლის მიერ 

მიღებული შემოსავლების ნაკადის დაყვანილი ღირებულების გამოთვლისას ასეთ 

ალტერნატიულ საშუალებად უნდა ჩავთვალოთ საბანკო დეპოზიტი (გვ116). 

ექსპერტული შეფასებების მეთოდი. ეს მეთოდი გამოყენებულ იქნა მეორე 

თავის მესამე ქვეთავში. სს საქართველოს ბანკის 23 ფილიალისა და მათი ხელ-

მძღვანელების საქმიანობის კვლევის ჩატარებისას. ექსპერტების მიერ შექმნილია y 

ცვლადის მნიშვნელობები (გამოყენებული იყო წყვილური შედარებების მეთოდი). 
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ყოველი ხელმძღვანლისთვის განისაზღვრა კომპეტენციათა მნიშვნელობები (გვ.90). 

პერსონალის შეფასების მეთოდის, სიტუაციური მოდელირების საფუძველზე 

შევიმუშავეთ სს „საქართველოს ბანკის“ მენეჯერთა კომპეტენციების შეფასების 

კომპლექსური მეთოდიკა. შემუშავებულ მეთოდიკაში, იმიტაციური სავარჯიშოე-

ბის გარდა, წარმოდგენილია შრომის შეფასების სხვა ხერხებიც: ქცევაზე დაკვირვება 

მუშაობის პროცესში; ინტერვიუ; სპეციალური პროფესიული და პიროვნული ტესტ-

ანკეტები. წარმოდგენილია აგრეთვე მეთოდიკის გამოყენების ალგორითმი (გვ. 84). 

შედარების და დაჯგუფების მეთოდი. შედარების მეთოდი გამოყენებულია 

მესამე თვის მეორე ქვეთავში. ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის შესაფასებლად 

სპის-ის მაჩვენებლის გამოყენების დასაბუთებულობის შემოწმების მიზნით, ჩვენ 

ჩავატარეთ კვლევა ბანკის სამ ქვეგანყოფილებაში - საკრედიტო, ანგარიშსწორებებისა 

და გზავნილების, ასევე საოპერაციო განყოფილებაში უკანასკნელი 3 წლის 

მონაცემებით. ფასდებოდა ერთი თანამშრომლის მიერ წლის განმავლობაში გატა-

რებული ოპერაციების მოცულობის დინამიკა და ამ ოპერაციების ჯამური ღირებუ-

ლება. დავასკვენით, რომ მითითებულ წლებში საბანკო პროდუქტის ყველაზე 

მაღალი სიმჭიდროვე შეინიშნებოდა საკრედიტო განყოფილებაში. ეს აიხსნება 

აღნიშნულ განყოფილებაში დასამუშავებელი ინფორმაციის მზარდი მოცულობითა 

და საკრედიტო ოპერაციების შინაარსის მიმართ წაყენებული მოთხოვნებით (გვ.109). 

 ეს მეთოდი გამოვიყენეთ მეორე თავის მესამე ქვეთავში, როდესაც 

განვახორციელეთ: ა) კომპლექსური მეთოდიკის სოციალურ-ეკონომიკური 

ეფექტიანობის (მინიმალური დანახარჯების პირობებში შედეგის მიღწევის 

ხარისხის განსაზღვრა) გაანგარიშება მიღებული ყველა ეფექტის (ეკონომიკური, 

სოციალური, ფსიქოლოგიური და ა.შ.) ტრადიციული შედარებით მეთოდიკის 

ჩატარების დანახარჯებთან (გვ.86). 

ბ)მმართველობითი შრომის შეფასება კომპლექსური მეთოდიკით სს 

საქართველოს ბანკისთვის. აღნიშნული მეთოდიკის გამოყენებით შეფასდა 

საშუალო და უმაღლესი მმართველობის დონის მენეჯერთა კომპეტენციები. 

ექსპერტების როლში იყვნენ რეგიონული დირექტორები, სს საქართველოს ბანკის 

ფილიალების დირექტორები, კვლევის ავტორი. ორგანიზატორები და წამყვანები კი 

იყვნენ პერსონალის მენეჯერები; კომპეტენციები ფასდებოდა ხუთქულიანი 

სკალით (გვ.86). 
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მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის 

ფორმირებისთვის ახალი სამეცნიერო-მეთოდური მიდგომისა და პრაქტიკული 

რეკომენდაციების შემუშავებაში. 

მეცნიერული სიახლის შემცველი უმნიშვნელოვანესი შედეგებია:  

1. დაზუსტებულია ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ცნება, ინტელექ-

ტუალური კაპიტალის თეორიის სისტემატიზაციის საფუძველზე; გამოვ-

ლენილია ადამიანურ და ინტელექტუალურ კაპიტალს შორის განსხვავებები. 

დამატებულია ინტელექტუალური კაპიტალის უკვე გამოვლენილ ფუნქცი-

ებისთვის (საინფორმაციო, შემეცნებითი, ინტეგრაციული და სხვა) ეკონო-

მიკური, შემოქმედებითი, განმავითარებელი ფუნქციები. 

2. არგუმენტირებულია ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის (ადამიანური, 

ორგანიზაციული, სოციალური კაპიტალი) სტრუქტურაში ახალი მდგენელის 

- მმართველობითი კაპიტალის შეყვანა, რომლის წყალობითაც იქმნება და 

ვითარდება სხვა მდგენელები. დასაბუთებულია, რომ ფირმის ინტელექტუ-

ალური კაპიტალი ყალიბდება ფირმის მმართველობითი კაპიტალით.  

2. გამოვლენილია ინტელექტუალური კაპიტალის განვითარების ხელშემწყობი 

მმართველობითი თავისებურებები „სს საქართველოს ბანკის“ ფილიალებში, 

მენეჯერთა ფუნქციების განსაზღვრის საფუძველზე 

3. შემოთავაზებულია კომპეტენციური მიდგომის საფუძველზე მმართველო-

ბითი შრომის შეფასების მეთოდიკა, რომელიც აყალიბებს ფირმის ინტე-

ლექტუალურ კაპიტალს.  

4. შემუშავებულია ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ჩამოსაყალი-

ბებლად მენეჯერთა ეფექტიანი მუშაობის ალბათობის პროგნოზირებისთვის 

მულტინომიალური ლოგიტ-მოდელი  

5. ახსნილია ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის სპეციფიკური თავისებუ-

რებები; შემუშავებულია როგორც თავად ბანკის, ასევე მისი ცალკეული 

თანამშრომლის ინტელექტუალური კაპიტალის შეფასების რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები.  

 კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. სადისერტაციო ნაშ-

რომში წარმოდგენილი მენეჯერთა კომპეტენციები, ჩვენ მიერ შემუშავებული 

აღნიშნული კომპეტენციების შეფასების მეთოდიკა, რომელიც ხელს უწყობს ფირმის 
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ინტელექტუალური კაპიტალის ჩამოყალიბებას, ბინარული არჩევანის მულტინო-

მიალური ლოგიტ-მოდელის გამოყენების შედეგები, რომლებიც ახდენენ შემოთავა-

ზებული კომპეტენციების მქონე მენეჯერთა მუშაობის ეფექტიანობის პროგნოზი-

რებას, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფირმათა პრაქტიკულ საქმიანობაში.  

ნაშრომის დებულებები, რომლებიც მოიცავს კვლევისადმი, ინტელექტუალუ-

რი კაპიტალის ჩამოყალიბებისადმი, მმართველობითი შრომის სრულყოფისადმი 

მეთოდურ მიდგომებს და მისი შეფასების მეთოდიკებს, შეძლება გამოყენებულ 

იქნას დისციპლინების - „მენეჯმენტის საფუძვლები“, „პერსონალის მართვა“ სწავ-

ლებისას. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები. სადისერტაციო თემასთან დაკავში-

რებით მომზადდა სამი კოლოქვიუმი. გგამოქვეყნებულია  3 სამეცნიერო სტატია  

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება 149 გვერდისაგან და 

მოიცავს შესავლს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს, დასკვნით ნაწილს და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითდი შინაარსი 
შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ინტელექტუალური კაპიტალი ინოვაციურ მენეჯმენტში  

1.1. ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ეკონომიკური შინაარსი  

1.2. მმართველობითი კაპიტალი - ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის 

მდგენელი  

თავი 2. მენეჯმენტის როლი ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებაში 

2.1. მენეჯერთა კომპეტენციები, როგორც ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის 

ფორმირების ფაქტორი 

2.2. მმართველობითი შრომის კაპიტალის კვლევა „სს საქართველოს ბანკის“ 

მაგალითზე  

2.3. მმართველობითი შრომის შეფასება სს საქართველოს ბანკის მენეჯმენტში 

თავი 3. ინტელექტუალური კაპიტალის ოპტიმალური გამოყენება საბანკო 

მენეჯმენტში  

3.1. ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის სპეციფიკა 
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3.2. ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის შეფასება  

3.3. ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის თავისებურებები (საქართველოს ბანკის 

მაგალითზე)  

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართი 

ნაშრომის პირველი თავის „ინტელექტუალური კაპიტალის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ პირველ პარაგრაფში „ფირმის ინტელექტუ-

ალური კაპიტალის ეკონომიკური შინაარსი“ მოცემულია ადამიანური და ინტელექ-

ტუალური კაპიტალის განმარტებები და ეკონომიკური შინაარსი. დააზუსტებულია 

ინტელექტუალური კაპიტალის, მისი მდგენელების განმარტება. 

ინტელექტუალური კაპიტალის განმარტება დღეისათვის იწყება ადამიანურ 

კაპიტალთან მისი საზღვრების დადგენიდან. საჭიროა ერთმანეთს შევუდაროთ 

კაპიტალის ორი სახე - ინტელექტუალური და ადამიანური, რათა თავიდან ავიცი-

ლოთ ბუნდოვანება მოცემული კატეგორიების ეკონომიკური შინაარსის განსაზ-

ღვრისას. 

ფირმის ადამიანური კაპიტალი - ეს არის კოლექტივი, რომელსაც გააჩნია 

აკუმულირებული ცოდნის, უნარ-ჩვევების მარაგი, შესწევს ადაპტაციის, სწავლა-

სწავლების, მომუშავეთა ურთიერთჩანაცვლების, დამატებული ღირებულების 

წარმოების მუდმივად ამაღლების უნარი ხელფასზე დანახარჯების ზრდის გარეშე. 

ინტელექტუალური კაპიტალი არის აკუმულირებული ინტელექტუალური 

უნარები და ცოდნა, რომელიც გამოიყენება პროდუქციის წარმოებაში (ეს შეიძლება 

იყოს რესურსი) ან ხელს უწყობს ფირმის საქმიანობის ორგანიზაციას (მენეჯმენტი). 

გასაგებია, რომ ამგვარი ცოდნა განუყოფელია ადამიანისგან. 

ამრიგად, ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალი - ეს გახლავთ ფირმის 

ადამიანური კაპიტალის ნაწილის, სახელდობრ, უნიკალური ცოდნის, უნარ-

ჩვევების მქონე ყველაზე ნიჭიერი თანამშრომლებისა და ფირმის ორგანიზაციული 

სტრუქტურების, მონაცემთა ინფორმაციული ბაზის, კომუნიკაციების (ვინაიდან 

კატეგორია „ინტელექტუალური კაპიტალი“ დაკავშირებულია ინფორმაციასთან, 

მის მიღებასთან, შენახვასთან), ასევე ისეთი არამატერიალური აქტივების 

გაერთიანება, როგორიცაა პატენტები, ნოუ-ჰაუ, სავაჭრო ბრენდები. 
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  სხვადასხვა მეცნიერების მიერ ფირმის  ინტელექტუალური კაპიტალის 

წარმოდგენილი სისტემატიზაციითა და შეფასებით შესაძლებელია დაზუსტდეს 

მოცემული კატეგორია (და მისი ყველა მდგენელი). 

მეორე პარაგრაფში,“ მმართველობითი კაპიტალი - ფირმის ინტელექტუა-

ლური კაპიტალის სტრუქტურის ჩამოყალიბებისა და განვითარების მდგენელი,“ 

აღნიშნულია, რომ მმართველობითი კაპიტალი - ეს არის კომპანიის მენეჯმენტი, 

მმართველობითი პროცედურები, მმართველობითი გადაწყვეტილებები. პრაქტი-

კულ საქმიანობაში რეალიზებულ ფუნქციებს დაემატა ფირმის ინტელექტუალური 

კაპიტალის ეკონომიკური, შემოქმედებითი, განმავითარებელი ფუნქციების დასა-

ბუთება. დასაბუთებულია ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირება 

სასიცოცხლო ციკლის სტადიების შესაბამისად. ნაჩვენებია მმართველობითი 

შრომის, მმართველობითი კაპიტალის მნიშვნელოვანი როლი ფირმის  ინტელექ-

ტუალური კაპიტალის ფორმირებაში.  

მმართველობითი კაპიტალის დიდი მნიშვნელობა ფირმის  ინტელექტუა-

ლური კაპიტალის განვითარებასა და ფორმირებაში, მისი საქმიანობის ეფექტი-

ანობის ამაღლებაში განპირობებულია მმართველობითი პროფესიონალიზმის 

აუცილებლობით, რომელიც გულისხმობს რთულ, ცვალებად პირობებში 

სასურველი შედეგის მიღების უნარს. მენეჯერის პროფესიონალიზმის მწვერვალია 

ნებისმიერ პირობებში დაგეგმილი შედეგის მიღების უნარი.1 

იმის გათვალისწინებით, რონ ინტელექტუალური კაპიტალი მუდმივად 

ვითარდება და იცვლება, ამ პროცესებში კი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

მმართველობითი კაპიტალი, ანუ ხელმძღვანელები, საჭიროა განხილულ იქნეს 

მმართველობითი ამოცანები და პრობლემები ფირმის  ინტელექტუალური 

კაპიტალის ფორმირებაში. 

  ინტელექტუალური კაპიტალის მართვის სისტემა (იკ)  მნიშვნელოვანწილად 

განაპირობებს ფირმის უნიკალური კონკურენტული უპირატესობების წარმოქმნას 

და განსაზღვრავს მის საბაზრო ღირებულებას. ამრიგად, მართვის მნიშვნელოვან 

ობიექტს წარმოადგენს ფირმის  ინტელექტუალური კაპიტალი. შესაბამისად, 

მართვის სუბიექტი იქნება ფირმის მენეჯმენტი. 

 
1 Анисимов O.C. Новое управленческое мышление: сущность и пути формирования [Текст]: Учебное 
пособие/ О.С. Анисимов. -М: Экономика, 2005. - 352 с., გვ. 105 
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ნაშრომის მეორე თავის „მენეჯმენტის როლი ფირმის ინტელექტუალური 

კაპიტალის ფორმირებაში“ პირველ პარაგრაფში - „მენეჯერთა კომპეტენციები, რო-

გორც ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირების ფაქტორი“, განხილუ-

ლია მმართველობითი შრომის თავისებურებები, სისტემატიზებულია მენეჯერთა 

პიროვნული თვისებები, რომელიც აუცილებელია ეფექტიანი ხელმძღვანელობის-

თვის, რომლებიც ხელს უწყობენ საწარმოს ინტელექტუალური კაპიტალის 

ფორმირებას. დაზუსტებული და გამიჯნულია კომპეტენციისა და კომპეტენტუ-

რობის ცნებები. შემუშავებულია  მმართველობის სხვადასხვა დონის მენეჯერთა 

კომპეტენციები სს საქართველოს ბანკისთვის“, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ფირმის 

ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებას. 

კომპეტენციაში უნდა ვიგულისხმოთ ინდივიდის შესაფასებელი მახასიათე-

ბელი და ქცევითი ასპექტები, რომლებიც მიზეზ-შედეგობრივად არის დაკავშირე-

ბული საქმიანობის ეფექტიანობასთან. კომპეტენცია გახლავთ მომუშავის პიროვ-

ნული, მოტივაციური თვისებების, პროფესიული ცოდნის, უნარ-ჩვევების ერთობ-

ლიობა, რომელიც აუცილებელია წარმატებული შრომითი საქმიანობისთვის, 

ვლინდება ქცევაში და ექვემდებარება შეფასებას. კომპეტენტურობა გულისხმობს 

უნარების, ცოდნის, კვალიფიკაციის, გამოცდილების არსებობას და განვითარების 

დონეს. ისინი აუცილებელია დასახული ამოცანების წარმატებით გადასაჭრელად.  

   კვლევის შედეგად გამოვლინდა მმართველების ათი ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებული კომპეტენცია.  

კომპეტენციები და კომპეტენტურობა, გვაძლევს შესაძლებლობას შევაფასოთ 

მმართველობითი კაპიტალის არსებობა და განვითარება, რაც ქმნის ფირმის 

ინტელექტუალურ კაპიტალს. სწორედ კომპეტენციების შეფასებისას შეიძლება 

დავინახოთ, რამდენად ეფექტურია გამოსაცდელი მმართველის საქმიანობა, რა 

უნარების, ცოდნისა და ჩვევების დემონსტრირებას ახდენს იგი (ანუ ძირითადი 

ფაქტორები, რომლებიც აყალიბებენ ადამიანურ, მმართველობით და, აქედან 

გამომდინარე, ინტელექტუალურ კაპიტალს). ამრიგად, ავტორი აკეთებს დასკვნას, 

რომ მენეჯერთა კომპეტენციებს შეუძლიათ ინტელექტუალური კაპიტალის 

ფორმირება. მოცემული თვალსაზრისი ეყრდნობა ადამიანური და ინტელექტუ-

ალური კაპიტალის თეორიების შესწავლას. 

კომპეტენციებისადმი რამდენიმე მიდგომის შესწავლით, შევიმუშავეთ  კომპე-



 

15 

ტენციები და კომპეტენციის შინაარსი „სს საქართველოს ბანკის“ მენეჯერებისთვის. 

კომპანიის ტოპ-მენეჯერებისთვის შემუშავებულია 11 კომპეტენცია;  საშუალო 

დონის მენეჯერებისათვის გამოყოფილია 8 ძირითადი კომპეტენცია; მართვის 

დაბალი რგოლის მენეჯერებისთვის განსაზღვრულია 7 ძირითადი კომპეტენცია.  

პრაქტიკული მმართველობითი საქმიანობის პროცესში ხდება ადამიანური, 

მმართველობითი და ინტელექტუალური კაპიტალის დაგროვება, რომელიც 

ამასთანავე გამოიხატება კომპეტენციათა განვითარებასა და გაფართოებაში - 

ვითარდება ანალიტიკური, კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები, მაღლდება მმართველო-

ბითი გადაწყვეტილებების ხარისხი, დაკვირვებულობა, ადამიანთა ფსიქოლოგიის 

ცოდნა და ა.შ.  ამრიგად, მენეჯერთა განვითარება დაკავშირებულია მათი კომპე-

ტენციების გაფართოებასთან. 

ამავე თავის მეორე პარაგრაფში, „მმართველობითი კაპიტალის კვლევა „სს 

საქართველოს ბანკის“ მაგალითზე“ მოცემულია ჩვენს  მიერ ჩატარებული 

მმართველობითი კაპიტალის კვლევა სს საქართველოს ბანკში, განსაზღვრულია 

მოცემული კომპანიის მენეჯერთა ფუნქციები, ახსნილია მათი შინაარსი, შეფასე-

ბულია მმართველობითი შრომის სტილი და მეთოდები საკვლევ ობიექტზე. 

   ფირმის წარმატებას დიდწილად განაპირობებს მისი მენეჯერების ეფექტი-

ანობა და პროფესიონალიზმი, ასევე კომპანიის მმართველობითი კაპიტალი, ხოლო 

მმართველობითი კაპიტალი ხელს უწყობს ადამიანური, ინტელექტუალური კაპი-

ტალის ფორმირებას, კვლევის ობიექტად ჩვენ ავირჩიეთ  სს საქართველოს ბანკი.  

„სს საქართველოს ბანკის“  მენეჯერთა მმართველობითი ფუნქციები განხილული 

გვაქვს  ა. ფაიოლის, გ. დესლერის. დ. ადაირის მეთოდური მიდგომების საფუძველ-

ზე. მმართველობითი ფუნქციების ჩატარებული შეფასების საფუძველზე ჩამოყა-

ლიბებულია სს საქართველოს ბანკის“ მენეჯერთა ფუნქციები, რომელთა შორის  

ინტელექტუალური კაპიტალის მართვას, მივიჩნევთ  როგორც  ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანეს  ფუნქციას.  

  გ. მინცბერგისა და ი. ადიზესის მეთოდური მიდგომების  საფუძველზე სს 

საქართველოს ბანკში“ შეიძლება გამოიყოს ათი მმართველობითი როლი. მმარ-

თველობითი საქმიანობის ეფექტიანობაზე გავლენას ახდენს მართვის სტილი. 

დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ მართვის სტილი სს საქართველოს ბანკში დემოკ-

რატიულია. მართვის დემოკრატიული სტილის პირობებში შენარჩუნებულია 
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მომუშავეთა ინიციატივა და დამოუკიდებლობა, რაც ხელს უწყობს ადამიანური, 

მმართველობითი კაპიტალის, საბოლოოდ კი საწარმოს ინტელექტუალური კაპიტა-

ლის განვითარებას. შემოთავაზებულია სს საქართველოს ბანკის მენეჯერთა შესაფა-

სებელი თვისებების სისტემა.  სს საქართველოს ბანკის მენეჯერების თვისებები 

შეიძლება შეფასდეს ტესტების, ქეისების, ინტერვიუს მეშვეობით.   ამჟამად საკვლევ 

ობიექტზე გამოიყენება მხოლოდ ინტერვიუ - სამუშაოზე მიღებისას, რომელსაც 

ატარებს ზემდგომი და უშუალო ხელმძღანელი პერსონალის მენეჯერთან ერთად. 

მესამე პარაგრაფში, „მმართველობითი შრომის შეფასება სს საქართველოს ბანკის 

მენეჯმენტში“ – წარმოდგენილია მმართველობითი შრომის, როგორც ინტელექტუ-

ალური კაპიტალის ფორმირებისა და განვითარების საფუძვლის შეფასების კომ-

პლექსური მეთოდიკა; შემუშავებულია კომპლექსური მეთოდიკის გამოყენების 

ალგორითმი. 

 
 ნახ. 3. შეფასების კომპლექსური მეთოდიკის გამოყენების ალგორითმი 

წარმოდგენილია სს საქართველოს ბანკის მართვის უმაღლესი და საშუალო 

რგოლის მენეჯერთა შეფასება შემოთავაზებული მეთოდიკის გამოყენებით. 

ჩამოყალიბებულია ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებისთვის სს 

საქართველოს ბანკის მენეჯერთა ეფექტიანი მუშაობის ალბათური პროგნოზირების 

მეთოდიკა, რომელიც ეფუძნება ბინარული არჩევანის ლოგიტ-მოდელის აგებას. 

განსაზღვრულია მეთოდიკის გამოყენების ეფექტიანობა საკვლევ ობიექტზე. 
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 ნაშრომის მესამე თავის „ინტელექტუალური კაპიტალის ოპტიმალური 

გამოყენება საბანკო მენეჯმენტში“ პირველ პარაგრაფში - „ბანკის ინტელექტუ-

ალური კაპიტალის სპეციფიკა“ ახსნილი და დასაბუთებულია, რომ ბანკის კორ-

პორაციული ინტელექტუალური კაპიტალის ჩამოყალიბება წარმოიქმნება ბანკის 

ცალკეული თანამშრომლების პერსონალური ინტელექტების (ცოდნის, გამოცდი-

ლების, პროფესიული უნარ-ჩვევების, ნოვატორობის) ერთიან სისტემად ინტეგრი-

რების შედეგად, რომელიც უზრუნველყოფს ბანკის საქმიანობის ეფექტიანობის 

ამაღლებას. მოცემულია მოგების მიღების მიზნით ბანკის ინტელექტუალური კაპი-

ტალის, როგორც დაწესებულების თანამშრომელთა კოლექტიური ინტელექ-

ტუალური საქმიანობის ბანკის კონკურენტულ უპირატესობებად გარდასაქმნელი 

ეკონომიკური ურთიერთობების სისტემის სპეციფიკური თავისებურებები.  

ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალი ახდენს მომუშავეთა ცოდნის, დაგროვილი 

გამოცდილებისა და ინტელექტუალური საკუთრების, ფირმის ინფორმაციისა და 

ორგანიზაციული სტრუქტურის აკუმულირებას. ბანკის ინტელექტუალური 

კაპიტალი წარმოიქმნება ნახაზზე წარმოდგენილი ელემენტების ურთიერთ-

ქმედების შედეგად.  

                         ნახ. 4. ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის სტრუქტურა.  

 
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

 ამავე თავის მეორე პარაგრაფში - „ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის 

შეფასება“ განხილულია როგორც თავად ბანკის, ასევე მისი ცალკეული თანამ-

შრომლის ინტელექტუალური კაპიტალის შეფასების რაოდენობრივი მაჩვენებ-

ლები. მთლიანად ბანკისთვის ასეთ მაჩვენებლად შემოთავაზებულია საბანკო 

პროდუქტის ინფორმაციული სიმჭიდროვე, რომელიც განისაზღვრება საბანკო 

მომსახურებებზე მოთხოვნის ელასტიურობის კოეფიციენტის საფუძველზე. 
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პერსონალური ინტელექტუალური კაპიტალის შესაფასებლად შემოღებულია 

ისეთი მაჩვენებელი, როგორიცაა ბანკის ცალკეული თანამშრომლის მიერ 

მიღებული შემოსავლის დურაცია. 

ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის შესაფასებლად სპის-ის მაჩვენებლის 

გამოყენების დასაბუთებულობის შემოწმების მიზნით ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა 

ბანკის სამ ქვეგანყოფილებაში - საკრედიტო, ანგარიშსწორებებისა და გზავნილების, 

ასევე საოპერაციო განყოფილებაში უკანასკნელი 3 წლის მონაცემებით. ფასდებოდა 

ერთი თანამშრომლის მიერ წლის განმავლობაში გატარებული ოპერაციების 

მოცულობის დინამიკა და ამ ოპერაციების ჯამური ღირებულება.  

კონკრეტული თანამშრომლის ინტელექტუალური კაპიტალის გამოყენების 

შესახებ გარკვეული წარმოდგენის შექმნა შესაძლებელია, თუ გავითვალისწინებთ 

არა მხოლოდ მიღებული ხელფასის მოცულობებს, არამედ იმასაც, თუ როგორ 

გადანაწილდა დროში ეს გადასახდელები. მსგავსი შეფასებები შეგვიძლია 

ვაწარმოოთ სიდიდის - დურაციის D გამოყენებით, რომელიც შემოგვთავაზა 

ამერიკელმა ეკონომისტმა ფ. მაკოლიმ (F. Macauley). 

   დურაციის კატეგორიას შეუძლია ადეკვატურად შეაფასოს ბანკის თანამ-

შრომლის მომუშავე ინტელექტუალური კაპიტალი. მაშასადამე, ჩვენი აზრით, 

კორექტულია დასკვნა - რაც უფრო მაღალია ბანკის თანამშრომლის შემოსავლების 

ნაკადის დურაცია D, მით ადრე აღწევს ის უფრო მაღალანაზღაურებად 

თანამდებობებს და, შესაბამისად, უფრო ეფექტინად გამოიყენება მისი ინტელექ-

ტუალური კაპიტალი. შესაბამისად, დურაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

ინდივიდის პერსონალური ინტელექტუალური კაპიტალის შესაფასებლად. 

დურაციის D გამოყენებისას აუცილებლად უნდა დავადგინოთ კავშირი 

დურაციისა და თანამშრომლის ინტელექტუალური კაპიტალის სიდიდეებს შორის. 

მიუხედავად იმისა, რომ დურაციის მეთოდს საფუძვლად უდევს თანამშრომლის 

მიერ მიღებული შემოსავლის ნაკადის შეფასება, მიღებული ხელფასის უშუალო 

გამოყენება თანამშრომელთა ინტელექტუალური კაპიტალის სიდიდის შესაფასებ-

ლად არასწორი იქნებოდა, ვინაიდან ჩვენ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ მიღე-

ბული შემოსავლების დროში განაწილება. მართებული იქნება დასკვნა - ბანკის 

თანამშრომლის მომავალი შემოსავლის ნაკადის დურაციასა და მის გამოყენებულ 

ინტელექტუალურ კაპიტალს შორის არის წრფივი კავშირი. დურაციის კატეგორია 
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გვაძლევს საშუალებას განვახორციელოთ ბანკის თანამშრომელთა რანჟირება 

საბანკო პროდუქტის გამოშვებაში მათი ინტელექტუალური კაპიტალის მონაწი-

ლეობის ნიშნის მიხედვით.  

   ბანკის უსაფრთხოება ნიშნავს მისი დაცულობის ისეთ მდგომარეობას, 

რომელიც ყველაზე ეფექტიანად უზრუნველყოფს როგორც თავად ბანკის, ასევე 

მისი თანამშრომლებისა და კლიენტების ინტერესების დაკმაყოფილებას. რაც უფრო 

მაღალია ბანკის უსაფრთხოება, მით უფრო მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლები 

აქვს მას. ვინაიდან ყოველ ამ გადაწყვეტილებას იღებენ და კონკრეტულ მოქმე-

დებებს ამ მიმართულებით ახორციელებენ ბანკის თანამშრომლები, თითოეულ 

მათგანში არსებობს და გამოიყენება ინტელექტუალური კაპიტალი. ამიტომაც 

ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალისა და მისი უსაფრთხოების ადეკვატური 

თანაფარდობის პრობლემა ბანკისთვის ყოვლისმომცველია. მისი სრული გადაჭ-

რისთვის საჭიროა აიხსნას და გაანალიზდეს საბანკო საქმიანობის ყველა მდგენელი. 

მესამე პარაგრაფში „ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის თავისებურებები 

(საქართველოს ბანკის მაგალითზე)“ მოცემულია საქართველოს ბანკის ინტელექ-

ტუალური კაპიტალის თავისებურებათა კვლევის შედეგები და ძირითადი მიგნე-

ბები, კერძოდ: დადგენილია ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებაზე 

მოქმედი ფაქტორები, შეფასებულია ბანკის თანამშრომელთა სამსახურებრივ წინ-

სვლის მიზეზები, მოცემულია ბანკის თანამშრომელთა დასაქმებისა და სამსახუ-

რებრივი წინსვლის გზის ანალიზი თანამშრომლის ასაკზე დამოკიდებულების 

მიხედვით, მოცემულია დაკავებული თანამდებობით ბანკის თანამშრომელთა 

დაკმაყოფილების ხარისხისა და მოტივების ზეგავლენის შეფასება ინტელექტუ-

ალური კაპიტალის ზრდაზე, ასევე ბანკის თანამშრომლების მიერ თავიანთი 

ინტელექტუალური კაპიტალის გამოყენების შეფასების მიზნით, სხვადასხვა 

კვალიფიკაციის სპეციალისტებს შორის სამუშაო დროის განაწილების ანალიზი, 

ინტელექტუალური კაპიტალის სრულყოფისა და გამოყენების მოტივაციის 

შეფასება; საბანკო განყოფილების თანამშრომელთა საკუთარი შრომით კმაყოფი-

ლების დონის კავშირის შეფასება იერარქიულ კიბეზე მის მიერ დაკავებულ 

პოზიციასთან; გაანალიზებულია საბანკო განყოფილების თანამშრომელთა მიერ 

ცოდნისა და კვალიფიკაციის მიღების გზები.  

     შეგვიძლია შემდეგნაირად შევაჯამოთ ჩატარებული კვლევა: 
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    ბანკის სპეციალისტები - ინტელექტუალური კაპიტალის მატარებლები, 

ხდებიან სხვადასხვა დონის ხელმძღვანელები. ხელმძღვანელს შეუძლია სრულად 

მოახდინოს საკუთარი ფუნქციების რეალიზება, თუკი როგორც თავად, ასევე მისი 

თანამშრომლები დაექვემდებარებიან პირველ რიგში კანონებით დადგენილ წესებს.  

როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ინტელექტუალური კაპიტალი მმართველს აძლევს 

შესაძლებლობას შეასრულოს შემდეგ ფუნქციები: 

• წინასწარ განსაზღვროს არასტანდარტული, კანონის ფარგლებს გაცდენი-

ლი სიტუაციები, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას ბანკის მუშაობაში; 

• ორგანიზება გაუკეთოს სამუშაო პროცესს, რომელიც შესაძლებელს გახდის 

ქვეშევრდომთა ხელმძღვანელობასა და დასახული ამოცანების შესრუ-

ლებას; 

• მოახდინოს საქმიანობის კოორდინაცია ბანკის სხვა ქვედანაყოფებთან; 

• გააკონტროლოს მართვის სისტემის ქვედა დონეებზე ჩაშვებულ 

დავალებათა შესრულება. 

კვლევამ დაადასტურა ჰიპოთეზა  იმ ნაწილში, რომ ბანკის ინტელექტუალური 

კაპიტალის (ისევე როგორც სხვა ორგანიზაციების) ფორმირებაზე გავლენას ახდენს 

ის, თუ როგორ დაიკავა ბანკის თანამშრომელმა ის ადგილი, სადაც მუშაობს, რამ 

შეუწყო ხელი მის სამსახურებრივ წინსვლას.  

  ჩატარებული კვლევა, ადასტურებს ჰიპოთეზას, რომ დასაქმებისა და 

სამსახურებრივი წინსვლის გზა გარკვეულწილად დამოკიდებულია თანამშრომ-

ლის ასაკზე.  ბანკში თანამშრომელთა სამსახურებრივი დაწინაურებისას სჭარბობს 

მერიტოკრატიულობის პრინციპი - გამოკითხულ თანამშრომელთა ნახევარზე მეტს 

მისი სამსახურებრივი წინსვლის საფუძვლად მიაჩნია განყოფილების 

ხელმძღვანელობის მიერ მისი შრომითი მიღწევების ადეკვატური შეფასება. 

რაც შეეხება პატრიმონიალურ ურთიერთობებს, ისინი აუცილებლად უნდა 

იქნეს გათვალისწინებული, ვინაიდან საშუალოდ განყოფილებაში ნათესაური და 

მეგობრული ურთიერთობების საფუძველზე სამუშაოზე მიღებასა და შემდგომ 

დაწინაურებას მესამე, ხოლო ყველაზე ახალგაზრდა ასაკობრივი ჯგუფისთვის ამ 

ფაქტორს მეორე ადგილი უკავია. პატრიმონიალიზმი მეტწილად დამახასიათე-

ბელია ბანკში დასაქმებასთან დაკავშირებული ურთიერთობებისთვის; სამსახურებ-

რივი დაწინაურება კი ხდება ხელმძღვანელობის მიერ თანამშრომელთა საქმიანი 
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თვისებების შეფასების საფუძველზე. 

ჩვენი შეფასებით, თანამშრომელთა მიღება ბანკში და მათი შემდგომი 

სამსახურებრივი დაწინაურება ზემოქმედებას ახდენს ბანკის ინტელექტუალურ 

კაპიტალზე. კვლევამ აჩვენა, რომ ბანკის თანამშრომლების მიერ თავიანთი ინტე-

ლექტუალური კაპიტალის რეალიზაციის შესაძლებლობები პირველ რიგში 

განისაზღვრება დაკავებული თანამდებობით, ასევე საკრედიტო დაწესებულების 

ფუნქციონირების სპეციფიკით. ბანკის ინტელექტუალურ კაპიტალზე მნიშვნე-

ლოვან ზემოქმედებას ახდენს დაკავებული თანამდებობით ბანკის თანამშრომელთა 

დაკმაყოფილების ხარისხი და მოტივები, რომლებიც უბიძგებენ მათ აღნიშნული 

კაპიტალის ზრდისკენ. ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევა გვიჩვენებს, რომ საბანკო 

განყოფილების თანამშრომელთა საკუთარი შრომით კმაყოფილების დონე 

პირდაპირ კავშირშია იერარქიულ კიბეზე მის მიერ დაკავებულ პოზიციასთან.  

კვლევის მიმდინარეობისას გამოვლენილი მოტივაცია, რომლითაც ხელმძღვა-

ნელობენ ბანკის თანამშრომლები: 

• წარმოების ორგანიზაციისა და მართვის მეცნიერული მეთოდების 

დაუფლებისკენ სწრაფვა (გამოკითხულთა 46 %); 

• საკუთარი თვალსაწიერის გაფართოების სურვილი (43,5 %); 

• საკუთარი მატერიალური დონის ამაღლების განზრახვა (38 %); 

• ახალი ტექნიკის, თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობისკენ სწრაფვა (22 

%); 

• მომავალში სამუშაო ადგილის შეცვლის შესაძლებლობა (39 %); 

• საზღვარგარეთ სამუშაოდ გასვლის შესაძლებლობა (8 %); 

• სხვა მიზეზები (13 %). 

მიუხედავად ჩატარებული კვლევის ობიექტების შეზღუდული არჩევანისა, 

შეიძლება დავადასტუროთ, რომ ქვეყნის თანამედროვე საბანკო სისტემამ შეძლო 

გარკვეული ინტელექტუალური კაპიტალის აკუმულირება, ხოლო არსებული 

შესაძლებლობები გვაძლევს შესაძლებლობას გავზარდოთ მოცემული კაპიტალის 

ძირითადი მდგენელები. 

 

დასკვნა 

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები: „good will“, 



 

22 

„საქმიანი რეპუტაცია“, „ცოდნის კაპიტალი“, „ინტელექტუალური კაპიტალი“.1 

ტერმინს „ინტელექტუალური კაპიტალი“ ამჟამად ფართოდ იყენებენ როგორც 

მეცნიერები, ასევე პრაქტიკოსები როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. 

თუმცა, დღემდე, სამეცნიერო ბრუნვაში არ არის აღნიშნული კატეგორიის ერთიანი 

განმარტება. „ინტელექტუალური კაპიტალის“ პარალელურად გამოიყენება ტერმი-

ნები: „არამატერიალური აქტივები“, „არამატერიალური რესურსი“, „ინტელექტუ-

ალური პოტენციალი“, „ცოდნის აქტივები“, „ინტელექტუალური აქტივები“ და ა.შ. 

 ინტელექტუალური კაპიტალის თეორიების ანალიზის შედეგად ავტორმა 

დააზუსტა კატეგორია „ინტელექტუალური კაპიტალი“, დაასაბუთა მისი ახალი 

მდგენელის - მმართველობითი კაპიტალის“ აუცილებლობა. შემოთავაზებულ 

მდგენელს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის 

ფორმირებისთვის. მმართველობითი საქმიანობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებასა და განვითარებაზე, მთლიანად 

ფირმის ეფექტიანობაზე. ცოდნა, უნარები და ინფორმაცია, რომელიც საფუძვლად 

უდევს ინტელექტუალური ბიზნეს ფირმის ფორმირებას, ერთიანდება მენეჯმენტის 

წყალობით. 

 მმართველობითი კაპიტალი შეგვიძლია განვმარტოთ როგორც მმართვე-

ლობითი უნარ-ჩვევების, ცოდნის, გამოცდილების ერთობლიობა, რომელიც იძლევა 

შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას. მმართველობითი კაპიტალი შედგება 

მმართველობითი რგოლის მუშაკებისგან (მენეჯერებისგან) და მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების, პროცედურების, ტექნოლოგიებისგან (მმართველობითი 

შრომის პროდუქტებისგან). 

სისტემატიზებული და დაზუსტებულია ცნებობრივ-კატეგორიალური აპარა-

ტი, რომელიც განსაზღვრავს ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის არსს. 

ორგანიზაციული კაპიტალი არის პროდუქციის შესაქმნელად საჭირო ორგანი-

ზაციული ფაქტორები. იგი წარმოდგენილია ფირმის მართვის ორგანიზაციული 

სტრუქტურით; წარმოების, ხარისხის, გასაღების ორგანიზაციის სისტემებით, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებით. 

 
1 Глухов Д. В. Совершенствование механизма использования интеллектуального капитала в системе 
менеджмента [Электронный ресурс]: Дис. канд. экон. наук : 08.00.05/Д.В. Глухов-М.: РГБ, 2006-160 с. 
(Из фондов Российской Государственной Библиотеки), გვ. 36 
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მმართველობითი კაპიტალი - ეს არის კომპანიის მენეჯმენტი, მმართველო-

ბითი პროცედურები, მმართველობითი გადაწყვეტილებები. 

ადამიანური კაპიტალი არის: განათლება, ცოდნა, უნარ-ჩვევები, მომუშავეთა 

მოტივაცია, მათი პოტენციალი, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია კომპანიის 

შემოსავლის მიღება. 

გამოყოფილია ადამიანური კაპიტალის განმასხვავებელი ნიშნები: 

- ადამიანური კაპიტალი გაუსხვისებელია ინდივიდისგან. 

- ადამიანური კაპიტალი არ არის შენახვადი (მარშალის მიხედვით). ანუ 

დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც იგი იქნა გამოყენებული, გაშვებულია. 

- ადამიანური კაპიტალი გამოიყენება არა მხოლოდ შრომით საქმიანობაში, 

არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ამიტომაც დაბანდებები ადამიანურ კაპიტალში 

განუყოფელია მოხმარების ხარჯებისგან. 

სოციალური კაპიტალი წარმოადგენს ადამიანებს, კომპანიის სტრუქტურულ 

ქვედანაყოფებს შორის ურთიერთკავშირებსა და ურთიერთდამოკიდებულებებს. 

ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალი როგორც  ეკონომიკური კატეგორია - ეს 

არის მომუშავეთა ცოდნის, უნარების გამოცდილების; მომუშავეებს, სტრუქტურულ 

ქვედანაყოფებს, მენეჯერებს შორის ორგანიზაციული და სოციალური ურთიერთ-

დამოკიდებულებების ერთობლიობა, რომელიც იქმნება ფირმის სასიცოცხლო 

ციკლის სხვადასხვა სტადიებზე ინტელექტუალური კაპიტალის ბრუნვისას. 

ფირმის შექმნის სტადიაზე ყალიბდება ადამიანური კაპიტალი. განვითარების 

ეტაპზე - ფირმის მმართველობითი, სოციალური კაპიტალი და მისი ორგანიზა-

ციული კაპიტალი. სიმწიფის სტადიაზე გროვდება მნიშვნელოვანი ადამიანური, 

მმართველობითი, ორგანიზაციული კაპიტალი, ანუ იქმნება ფირმის ინტელექ-

ტუალური კაპიტალი (გროვდება ცოდნის, გამოცდილებისა და კომუნიკაციური 

კავშირების მარაგი). დაბერების სტადიაზე ხდება საქმიანობის სტაბილიზაცია, 

ფირმის მიღწეული შედეგების შენარჩუნება. თუმცა, შესაძლებელია ადამიანური და 

მმართველობითი კაპიტალის გადინება და, შედეგად, ფირმის ინტელექტუალური 

კაპიტალის სტაგნაცია. თუკი მოცემულ ეტაპზე მოხდება ახალი ცოდნის ათვისება, 

იდეების გენერირება (ადამიანური კაპიტალი), შესაძლებელი იქნება ფირმის 

ინტელეტუალური კაპიტალის განახლება, შემდგომი განვითარება. 

თავისი არსით, ინტელექტუალური კაპიტალი წარმოადგენს სინერგეტიკული 
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ეფექტის წარმომქმნელ ინსტიტუციონალიზებულ ცოდნას, რომელსაც იყენებს 

ფირმა.  

ნაშრომში ყურადღება ექცევა მმართველობითი შრომის ბუნებას და მისი 

შეფასების მეთოდიკას, ვინაიდან მმართველობითი შრომა საფუძვლად უდევს 

ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებას. მმართველობითი შრომის 

შეფასება ფირმას აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს ყველაზე სრული და ობიექტური 

შეხედულებები თავისი მენეჯერების შესახებ. 

მენეჯერები შეადგენენ ფირმის ინტელექტუალურ და მმართველობით 

კაპიტალს და, ამასთანავე, ეკონომიკის, საზოგადოების განვითარების მამოძრა-

ვებელ ძალას, რაც შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი სოციუმის ყველაზე 

მნიშვნელოვან კაპიტალად. 

პ. დრუკერმა გააანალიზა ტენდენცია, რომელმაც თვისებრივად გარდაქმნა 

მწარმოებლური ძალები და დაასკვნა, რომ ყოველივე ეს „ხდება მხოლოდ 

მენეჯმენტის წყალობით, ვინაიდან სწორედ მართვას შეუძლია გამოიყენოს შრომის 

სულ უფრო მზარდი დანაწილება, გააერთიანოს სხვადასხვა სპეციალობების 

ადამიანები და დარაზმოს ისინი საერთო მიზნების მისაღწევად“.1 ამასთან, იგი 

განსაკუთრებით ხაზს უსვამს იმას, რომ სამუშაო ადგილები დღეს მეტ-ნაკლებად 

შექმნილია მხოლოდ მართვის წყალობით, განსაკუთრებით ყველაზე განათ-

ლებული და კვალიფიციური ადამიანებისთვის. ცხადია, რომ მმართველობით 

შრომაზეა დამოკიდებული მომუშავეების, შრომითი კოლექტივების უნარი - 

გამოიყენონ საკუთარი ცოდნა, უნარ-ჩვევები და ნიჭი ორგანიზაციის სასარგებ-

ლოდ. ამრიგად, ავტორი ასკვნის, რომ მმართველობითი შრომა აყალიბებს ფირმის 

ინტელექტუალურ კაპიტალს. 

დაზუსტებულია კომპეტენციისა და კომპეტენტურობის ცნებები, ნაჩვენებია 

განსხვავებები მოცემულ ცნებებს შორის. შემუშავებულია „სს საქართველოს 

ბანკის“ მენეჯერთა კომპეტენციები. ისინი ხელს უწყობენ ფირმის ინტელექ-

ტუალური კაპიტალის ფორმირებას. 

კომპეტენტური მიდგომა იმაში მდგომარეობს, რომ მაღალი შედეგების 

 
1 Спивак В.А. Управление персоналом для менеджеров [Текст]: Учебно-практическое пособие/ В.А. 
Спивак.- М.: ЭКСМО, 2007.-694с, გვ. 75 
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მისაღწევად მომუშავემ უნდა წარმოაჩინოს შრომითი ქცევა, რომელიც შესაძლე-

ბელია გარკვეული ინდივიდუალურ-ფსიქოლოგიური თვისებების ან მათი 

ურთიერთშემავსებელი კომბინაციების არსებობისას, რასაც მოცემულ შემთხვევაში 

არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, ვინაიდან მომუშავის ცნობა წარმატებულად ან 

წარუმატებლად ხდება მხოლოდ დემონსტრირებული ქცევის მიხედვით. ანუ, 

მომუშავის ისეთი მახასიათებლების მნიშვნელობა, როგორიცაა ცოდნა, უნარ-

ჩვევები, მოტივები, პიროვნული თვისებები არ არის უარყოფილი, თუმცა, 

ხაზგასმულია, რომ სწორედ ქცევა ფასდება და არა პიროვნული თვისებები.1  

 განხილული და შესწავლილია მმართველობითი შრომა (მმართველობითი 

ფუნქციების რეალიზაცია, მმართველების როლი, მართვის სტილები) სს 

საქართველოს ბანკის მაგალითზე. 

 შემოთავაზებულია მენეჯერთა შრომის შეფასება კომპლექსური მეთოდიკის 

მეშვეობით. 

 მეთოდიკის თავისებურებას წარმოადგენს მმართველობითი შრომის 

მრავალმხრივი შეფასების პროცესი, რომელშიც მონაწილეობენ დავალებების 

შემქმნელები, წამყვანი, შემფასებლები და საკუთრივ მონაწილეები. მეთოდიკა 

მოიცავს ინტერვიუს, ტესტებს და დავალებებს, იმიტირებულ ყოველდღიურ 

სამუშაო სიტუაციებს. საქმიანი თამაშები ემსახურება ტიპური და რთულად 

გადასაწყვეტი ყოველდღიური სიტუაციების ასახვას. დემონსტრირებული ქცევა 

სავარჯიშოში გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ თანამშრომლის ქცევა 

მომავალში სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას. 

„სს საქართველოს ბანკში“ ჩატარებულმა შეფასებამ განსაზღვრა მმართვე-

ლობითი კომმპეტენციების განვითარების მაღალი დონე, რაც მოწმობს დაგროვილ 

მმართველობით კაპიტალს, რომელიც წარმოადგენს ფირმის ინტელექტუალური 

კაპიტალის საფუძველს. 

ბინარული არჩევანის აპრობირებულმა მულტინომიალურმა ლოგიტ-

მოდელმა შესაძლებლობა მოგვცა გვევარაუდა მენეჯერთა ეფექტიანი მუშაობის 

ალბათობა საკვლევ ობიექტზე ინტელექტუალური კაპიტალის ჩამოსაყალიბებლად. 

 
1 Сазонова М.Г. Система оценки персонала в концепции управления по результатам [Электронный 
ресурс] : Дис. канд. экон. наук : 08.00.05/М.Г.Сазонова.-М.: РГБ, 2005-240 с. (Из фондов Российской 
Государственной Библиотеки), გვ. 104 
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 ამრიგად, საკვლევ ობიექტზე კომპლექსური მეთოდიკის გამოყენება უზრუნ-

ველყოფს ინტელექტუალური კაპიტალის შეფასების, განვითარების, დაგროვების 

პრაქტიკულ რეალიზაციას ეფექტიანი მმართველობითი საქმიანობის, მენეჯერების 

მიერ ფირმისთვის მნიშნელოვანი შეფასების კრიტერიუმების ქცევითი 

სტანდარტების, მართვის მიზნებისა და ამოცანების გაცნობიერებისთვის საჭირო 

კომპეტენციების შეფასების გზით. შემუშავებული მეთოდიკის განხილული 

უპირატესობები და თავისებურებები გვიჩვენებს, რომ მოცემული მეთოდი ხელს 

უწყობს არა მხოლოდ მმართველობითი კომპეტენციების შეფასებას, არამედ ფირმის 

ინტელექტუალური კაპიტალის განვითარებასა და დაგროვებას. 

თუმცა, ინტელექტუალური კაპიტალი განსხვავდება ადამიანური კაპიტა-

ლისგან. ადამიანური კაპიტალი ასახავს კონკრეტული ადამიანის უნარს - 

გამოიყენოს საკუთარი ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობები, სოციალური 

და ბიოლოგიური ნიშნები საქონლისა და მომსახურებების წარმოებაში, მოგების 

(შემოსავლის) მისაღებად. ასეთი კაპიტალი გაუსხვისებელი და ელიმინირებადია 

(მისი ფუნქციონირება წყდება, როცა ადამიანი წყვეტს წარმოებრივ საქმიანობას - 

თავისუფლდება სამსახურიდან, გადის პენსიაზე, გარდაიცვლება). ორგანიზაციის 

ინტელექტუალური კაპიტალი ყალიბდება ინდივიდების ერთობლივი წარმოებ-

რივი საქმიანობის შედეგად და ასახავს პერსონალური ინტელექტების 

კოოპერაციის, კოორდინაციისა და ინტეგრაციის პროცესს. ინტელექტუალურ 

კაპიტალს, როგორც რთულ სისტემას, გააჩნია საკუთარი ემერჯენტული თვისებები. 

იგი ასახავს კოლექტივის მთლიანი ინტელექტის შესაძლებლობას - შექმნას 

ორგანიზაციის კონკურენტული უპირატესობები და მოახდინოს მათი რეალიზაცია 

მოგების მისაღებად. კაპიტალის ეს ფორმა გასხვისებადია მისი მატარებლისგან და 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კონკრეტული მომუშავეების მიერ წარმოებრივი 

საქმიანობის შეწყვეტის შემდეგაც. 

 ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალი არ არის ბანკის თანამშრომელთა 

პერსონალური ინტელექტების უბრალო ერთობლიობა. იგი წარმოიქმნება ბანკის 

ცალკეული თანამშრომლების პერსონალური ინტელექტების (ცოდნის, ინფორ-

მაციის, პრაქტიკული ჩვევების, გამოცდილების, უნარების) სისტემური 

ინტეგრაციის შედეგად, რაც უზრუნველყოფს კონკურენტული უპირატესობების 

ჩამოყალიბებასა და რეალიზაციას, მოგების მიღებას. ბანკის ინტელექტუალური 
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კაპიტალი განპირობებულია რიგი სტრუქტურული ერთეულების ურთიერთქმე-

დებით. ეს ელემენტებია: ცოდნის კაპიტალი; ინტელექტუალური საკუთრება, 

ინფორმაციული, შრომითი, სოციალური, ორგანიზაციული და კულტურულ-

ზნეობრივი კაპიტალები. ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალი არის ეკონომიკურ 

ურთიერთობათა სისტემა ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგების კონკურენ-

ტულ უპირატესობებად გარდასაქმნელად და მოგების მისაღებად. 

 ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის ჩამოყალიბებასა და მისი რეალი-

ზაციის შესაძლებლობაზე ზემოქმედებას ახდენს საბანკო საქმიანობის სპეციფიკა - 

ინფორმაციის დიდი ნაკადების დაჩქარებული დამუშავების აუცილებლობა, 

ფულადი საშუალებების ოპერაციების დიდი მოცულობა, საკრედიტო საქმიანობის 

მაღალი რისკი. ეს განაპიპრობებს ბანკის თანამშრომლების მიერ თავიანთი 

ინტელექტუალური კაპიტალის რეალიზაციის თავისებურებებს: მათ საქმიანობაში 

სჭარბობს მიმდინარე ამოცანების გადაჭრა და ინდივიდუალური მუშაობა კლიენ-

ტებთან. გარდა ამისა, ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის ჩამოყალიბებაზე 

ზემოქმედებას ახდენენ მისი თანამშრომლები - სპეციალისტები ცოდნის სხვადა-

სხვა სფეროდან, განსაკუთრებით ტექნიკური, კომპიუტერული და ინფორმაციული 

სფეროს წარმომადგენლები. 

 ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალის შეფასებისას აუცილებლად უნდა 

იქნეს გათვალისწინებბული როგორც ცალკეული თანამშრომლის პერსონალური 

ინტელექტუალური კაპიტალის, ასევე მთლიანად ბანკის კორპორაციული 

ინტელექტუალური კაპიტალის ზემოქმედება. კოლექტიური ინტელექტუალური 

კაპიტალის ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს საბანკო პროდუქტის ინფორმა-

ციული სიმჭიდროვის მეშვეობით, რომლის ადეკვატური საზომი გახლავთ საბანკო 

პროდუქტზე მოთხოვნის ელასტიურობის კოეფიციენტი ɛ. ცალკეული თანამ-

შრომლის ინტელექტუალური კაპიტალი ფასდება ბანკის თანამშრომლის მიერ 

მიღებული ფულადი ანაზღაურების ნაკადის დურაციის (D ) მეშვეობით. 

ინტელექტუალური კაპიტალი მჭიდროდაა დაკავშირებული ბანკის 

უსაფრთხოებასთან. ბანკის ინტელექტუალური კაპიტალი და მისი უსაფრთხოება 

ურთიერთდამოკიდებულებაშია ერთმანეთთან - ერთი მხრივ, ინტელექტუალური 

კაპიტალის გადიდება, როგორც წესი, იწვევს ბანკის უსაფრთხოების ზრდას, მაღალი 

უსაფრთხოება ხელს უწყობს ინტელექტუალური კაპიტალის ზრდას. ინტელექ-
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ტუალური კაპიტალის ადეკვატური ზემოქმედება უზრუნველყოფილია მისი 

მართვის შესაბამისი ზომებით. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 

საინფორმაციო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ღონისძიებების გატარებას - 

ჰაკერებთან ბრძოლას, კონფიდენციალური ინფორმაციისა და ბანკის ლოკალური 

ქსელების დაცვას. 

 ნაშრომი შეიცავს მეთოდურ საფუძვლებს ფირმის ინტელექტუალური კაპიტა-

ლის ფორმირების აქტუალური და რთული პრობლემის და მმართველობითი 

შრომის შეფასების გამოყენებითი ამოცანის გადასაჭრელად. ეს უკანასკნელი უნდა 

განხორციელდეს შეფასების კომპლექსური მეთოდიკის მეშვეობით მართვის 

დაბალი, საშუალო და უმაღლესი რგოლების მენეჯერთათვის კომპეტენციების 

მოდელის შემუშავების გზით, რომელიც მოიცავს ინტერვიუს, ტესტებს, სიტუა-

ციურ მოდელირებას. ფირმის ინტელექტუალური და მმართველობითი კაპიტალის 

ფორმირებისა და განვითარების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

ავტორის მიერ შემუშავებული კომპლექსური მეთოდიკის უპირატესობა იმაში 

მდგომარეობს, რომ იგი აძლევს საშუალებას მენეჯერს წარმოაჩინოს თავისი 

უნარები ყოველდღიური სამუშაოს მსგავს მოდელირებულ სიტუაციებში.  

ინტელექტუალური კაპიტალის განხილული თეორიული დებულებები 

შეიძლება კონცეპტუალური საფუძველი გახდეს ფირმის ადამიანური რესურსებისა 

და არამატერიალური აქტივების მართვის სისტემის განვითარებისთვის.  

 აღნიშნულის გაანალიზების შედეგად შემოთავაზებულია შემდეგი რეკომენ-

დაციები: 

 ბანკის სპეციალისტების ინტელექტუალური კაპიტალის ადეკვატური 

გამოყენების თვალსაზრისით, მიზანშეწონილია მოქმედება ორი მიმართულებით: 

- უნდა შეიქმნას ბანკში ისეთი პირობები ინტელექტუალური კაპიტალის 

გამოსაყენებლად, რომელიც მოიზიდავს კვალიფიციურ კადრებს გარედან. ერთ-

ერთი მოტივი ნიჭიერი ადამიანების ბანკში დასასაქმებლად არის შესაძლო ჯილდო 

საბანკო საქმიანობაში საქმიანი, ახალი იდეების დანერგვისთვის; 

- გატარდეს შიდა პოლიტიკა, რომელიც ხელს შეუწყობს საჭირო სპეცია-

ლისტების შენარჩუნებას ბანკში. 

 მეორე მიმართულების რეალიზაციისას მნიშვნელოვანია თანამშრომლების 

მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის აუცილებლობის გაგება. შეიძლება ბანკის 
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მუშაობის შეფასება მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის შედეგების 

შედარების გზით. ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ საბანკო 

ოპერაციები პერსონიფიცირებულია - ყოველი თანამშრომელი ემსახურება კონკრე-

ტულ კლიენტს. თუ ბანკის თანამშრომლებისგან მოითხოვენ დიფერენცირებულ 

მიდგომას კლიენტების მიმართ და მიაჩნიათ, რომ ეს ხელს შეუწყობს საბანკო 

მომსახურებების ეფექტიანობის ამაღლებას, მაშინ ბანკის ხელმძღვანელობაც ამავე 

მიზნებისთვის დიფერენცირებულად უნდა ურთიერთქმედებდეს დაქირავებულ 

მუშაკებთან. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ელექტრონული კავშირებისა და 

ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის არსებულ პირობებში, როცა ნებისმიერ მუშაკს 

შეუძლია თავისი რეზიუმე გააგზავნოს სხვადასხვა ფირმებში, რომლებიც 

განათავსებენ ინტერნეტში შეთავაზებებს შრომით მოწყობასთან დაკავშირებით. 

 საჭიროა მოიძებნოს გონივრული ბალანსი ცალკეული პიროვნებებისა 

და ბანკის ინტერესებს შორის: ბანკის ორგანიზაციული სტრუქტურა, ზნეობრივი 

კლიმატი ხელს უნდა უწყობდეს ჰარმონიას მათ ხშირად ურთიერთსაპირისპირო 

ინტერესებს შორის. სიტყვებს, დაპირებებსა და რეალურ პროცესებს შორის 

არსებული ზღვარი საბანკო დაწესებულებაში უბიძგებს მომუშავეს სამსახურის 

მიტოვებისკენ. 

თუმცა, ცხადია, თავისთავად მომუშავის წასვლა სამსახურიდან უნდა 

შედარდეს მისი კვალიფიკაციისა და ცოდნის დონესთან - მცოდნე, კვალიფიციური 

სპეციალისტის დაკარგვა ყოველთვის უფრო საგრძნობია, მ.შ. უსაფრთხოების 

თვალსაზრისით, ვიდრე არაკვალიფიციური თანამშრომლისა. ეს იმას ნიშნავს, რომ 

ბანკის უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული საფრთხეების შეფასებისთვის 

აუცილებლად უნდა შედარდეს თანამშრომელთა სამსახურიდან წასვლის სიხშირე 

და წასული თანამშრომლების ინტელექტუალური კაპიტალის დონე. 

 ინტელექტუალური კაპიტალის შენარჩუნებისათვის მიზანშეწონილია 

შეიქმნას ცოდნის დაგროვებისა და შემდგომი გამოყენების სისტემა (ნებისმიერი 

მატერიალური ფორმით განივთებული) ლოკალური (განყოფილების ფარგლებში) 

და კოლექტიური კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზების ჩამოყალიბების გზით. ასეთი 

სისტემა შესაძლებელს გახდიდა ბანკის ნებისმიერი თანამშრომლის კონსტრუქ-

ციული იდეების შესახებ ინფორმაციის თანმიმდევრულ აკუმულირებას და 

შემდგომ, აუცილებელ შემთხვევებში, მოცემული ინფორმაციის გამოყენებას. 
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პრაქტიკაში ეს შეიძლება შემდეგნაირად განხორციელდეს: 

- ბანკში იქმნება კომპიუტიზირებული სამუშაო ადგილების სისტემა, სადაც 

ხორციელდება სპეციალისტების სწავლება მათ საშტატო განრიგისა და ფუნქცია-

მოვალეობების გათვალისწინებით; 

- იქმნება ექსპერტთა საბჭო, რომლის ამოცანა იქნება მონაცემთა დამუშავება 

დაგროვილი ცოდნის ინფორმაციულ ბაზაში შესატანად; 

- ბანკის უსაფრთხოების სამსახური განსაზღვრავს აღრიცხული ინფორმაციის 

ერთეულებთან წვდომის დონეს კონკრეტული კომპიუტიზირებული სამუშაო 

ადგილის შესაბამისად, შეიმუშავებს ღონისძიებებს არასანქცირებული 

გამოყენებისგან მონაცემთა ბაზის დასაცავად; 

- ქსელის ადმინისტრატორი ქმნის მონაცემთა ბაზებს ყოველი კომპიუტი-

ზირებული სამუშაო ადგილისთვის. 

ასეთი სისტემის დანერგვისას მცირდება ბანკიდან კვალიფიციური სპეცია-

ლისტების წასვლით განპირობებული დანაკარგები, ვინაიდან ახალგაზრდა 

სპეციალისტების სწავლება წარიმართება სპეციალიზებულ სამუშაო ადგილზე, 

საიდანაც შეიძლება განხორციელდეს საჭირო მონაცემთა ბაზებთან დაკავშირება. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა სამი კოლოკვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

    კოლოკვიუმები: 

1. ინტელექტუალური კაპიტალის როლი ინოვაციურ მენეჯმენტში 

2. ინტელექტუალური კაპიტალი საბანკო სექტორში 

3. მენეჯმენტის როლი ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირებაში 

 
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. ირმა ომანაძე, ინტელექტუალური კაპიტალის როლი საბანკო სფეროში,  

„მოამბე“, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი, საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, 

თბილისი 2022.  გვ. 90-95; 

2. ირმა ომანაძე, გუგული ყურაშვილი, მენეჯერთა კომპეტენციები, როგორც 

ფირმის ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმირების ფაქტორები. 

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი „განათლება“ 3(38)2022,  გვ. 133-138; 

3. ირმა ომანაძე, გუგული ყურაშვილი, ინტელექტულური კაპიტალი და მისი 

როლი ფირმის კონკურენტული უპირატესობების ჩამოყალიბებაში. 

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს - ინჟინერინგი“ , თბილისი 2022. გვ. 260-262.   

 
კონფერენციებში:  
 

1. ირმა ომანაძე, გუგული ყურაშვილი,  „კორპორაციის ინტელექტუალური 

კაპიტალი: სტრუქტურა, მართვის მოდელი და განვითარების სტრატეგია“. 

სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და 

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“,  2020.  

 

    


	სადისერტაციო ნაშრომის ძირითდი შინაარსი

