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ABSTRACT 

Teona Abuladze’s work Success Factors for a Small and Medium Business consists of  

Introduction, three Sections, Conclusion and References.    

Topicality of the research issue is related to the opinion that the development of 

small and medium size business is one of the priority tasks. Small and medium business as 

a subsystem of the national economy, a special form of economic activity cannot develop 

owing to external circumstances created for it only regardless of the degree of their 

favourability. Special institutions must be created, “developed” in the national economy to 

ensure sustainable regeneration of small and medium business.  

The structure and the content of the work is as follows: 

The First Section - Theoretical Foundations for Success of Small and Medium-sized 

Enterprises – deals with the evolution of approaches to the study of the concept “Success” 

in different fields of science based on which it examines the essence of the concept, 

analyses the peculiarities of success  of small and medium-sized enterprises in the world as 

well as in our country.  The same Section provides the analysis of success factors. Here the 

work offers the author’s classification of the factors that is based on their categorization 

into internal and external factors. Internal factors control the companies themselves, 

while external factors exceed certain boundaries set by the companies and affect their 

activities as a whole. The Section details the internal factors reflecting the four aspects of 

internal activity of an enterprise: production-technical (its elements are: the peculiarity of 

the product life cycle, the integration of the production process, innovative activity in 

production, share of value-added in production and scale of production), organizational-

management (the stage of the enterprise's life cycle, organizational structure, leader's 

personality, team formation, existence of "industrial democracy" and behaviour function), 

social (the presence of qualified personnel, personal qualities of employees, loyalty to 

corporate culture) and economic (the liquidity, capital structure and debt load, business 

activity, operating cost structure and transaction cost level). Internal factors are 

considered per each aspect that affect the success of small and medium-sized enterprises. 

However, the internal factors considered by the author are manifested differently in small 

and medium-sized businesses operating in various fields and sectors; the impact of internal 

factors is also divergent in different periods of business operation. 

Economic, legal, technical and organization factors are focused on the discussion of 

external factors of success. Furthermore, the entities having an impact on small and 

medium businesses prompt to separately discuss the external factors.  

The second Section on the Success Assessment Methodology for Small and Medium-

sized Enterprises proposes two alternative methodological approaches to the assessment of 

small and medium businesses: 1) integral assessment of success of small and medium 

businesses 2) assessment of relative and unconditional success of small and medium 

businesses. We have approved the proposed approaches by the data of the country’s 

enterprises.  

The third Section – Study of Success of Small and Medium-sized Enterprises in the 

Georgian Companies – provides the analysis of the success factors for small and medium 

businesses in our country, particularly, three components, including two internal factors: 

social responsibility of managers, transaction costs, and one external factor that means tax 

burden. The section deals with the analysis conducted to assess the success factors of small 
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and medium-sized enterprises in reliance on integral assessment, therefore, a number of 

conclusions were made based on this analysis; the analysis of the success study of medium 

businesses in the Georgian companies per fields of activity; the analysis of the study of the 

entrepreneurs’ social responsibility impact on the success of small and medium-sized 

enterprises was conducted on account of the questionnaires of the company's managers. 

The ways of integral evaluation of the companies' success level were determined. 

In particular, the system of integral scoring with a 10-point scale of the company’s success 

level was outlined. A formula for general scoring of the company’s success level was 

derived;  the current score ranged from 0 to 10, so that the higher the indicator was, the 

more successful the company was; on the strength of this, the formulated technique was 

tested on the data of small and medium-sized business companies, consequently, failed, as 

well as successful and high achievers’ leading companies were identified.  

Recommendations were proposed for the state institutions, which, as is known, 

carry out policies supporting small and medium-sized businesses in the country; it was 

also recommended to continue the study of the concept “Success” in small and medium-

sized businesses and the detailed analysis of cases of successful management practices.  

The Conclusion at the end of work refers to generalized results of the study. 

თემის ზოგადი დახასიათება 

აქტუალობა. მცირე და საშუალო ბიზნესს ჩვენს ქვეყანაში, შედარებით 

მოკრძალებული ადგილი უკავია. ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში მცირე და საშუალო 

ბიზნესის წილი 80 %-ს აღწევს. ამასთანავე, მისი განვითარება წლიდან წლამდე 

ქვეყნის მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს. ტარდება 

მსხვილი ფორუმები, კონგრესები, კონფერენციები, სადაც ეძებენ მცირე და 

საშუალო ბიზნესის განვითარების მხარდამჭერ უფრო ეფექტიან ფორმებს.  და ეს 

შემთხვევითი არ არის. თანამედროვე პირობებში მცირე და საშუალო ბიზნესის 

მნიშვნელობის გაძლიერება ობიექტური მსოფლიო ტენდენციაა. ამ ტენდენციას 

დაგვიანებით და არა იმ დოზებით, მაგრამ მიჰყვება საქართველოც. მცირე და 

საშუალო ბიზნესი, როგორც ეროვნული ეკონომიკის ქვესისტემა, როგორც 

ეკონომიკური აქტიურობის განსაკუთრებული ფორმა, ვერ განვითარდება 

მხოლოდ მისთვის შექმნილი გარეშე პირობების წყალობით, როგორი 

ხელსაყრელიც არ უნდა იყოს ის. ეროვნულ ეკონომიკაში უნდა შეიქმნას, 

„გამოიზარდოს“ განსაკუთრებული ინსტიტუტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგრად აღწარმოებას. მნიშვნელოვანი როლი 

ამგვარი ინსტიტუტების დაფუძნებაში უნდა შეასრულოს მეცნიერებამ, რომელიც 

დამწყებ მეწარმეებს აძლევს წინამორბედების როგორც პოზიტიური, ასევე 

ნეგატიური გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობას. აღნიშნულის 
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ქვაკუთხედს წარმოადგენს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების კონცეფცია.  

საკვლევი პრობლემა. წარმატება შემოდის როგორც გაზომვადი 

მახასიათებელი, როგორც ოპერაციული ცნება, რომელიც ცხოვრებისეულ დონეზე 

ნაცნობია ნებისმიერი მეწარმისთვის. რას ნიშნავს იყო წარმატებული? ერთნაირია 

თუ არა წარმოდგენა წარმატების შესახებ სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდებში, 

როგორ უნდა გაიზომოს იგი, რა ფაქტორები უდევს საფუძვლად წარმატებას - 

ყველა ამ კითხვაზე შევეცდებით პასუხის გაცემას მოცემულ ნაშრომში. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები.  ნაშრომის მიზანია მცირე და საშუალო 

ბიზნესის წარმატების ფაქტორების ჩამოყალიბების თეორიული და 

მეთოდოლოგიური ასპექტების გაშუქება. 

დასახული მიზნის მისაღწევად დაისახა შემდეგი ამოცანების გადაჭრა: 

– თანამედროვე მეცნიერებაში „წარმატების“ („წარმატებულობის“) ცნების 

განმარტებისადმი მიდგომების შედარებითი ანალიზის ჩატარება; 

– მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების ეკონომიკური ბუნების  

გაანალიზება; 

– მცირე და საშუალო ბიზნესის   წარმატების  თავისებურებების გამოკვლევა; 

– ბიზნესის  წარმატების  კრიტერიუმების ჩამოყალიბება; 

– იმ მიმართულებების  განსაზღვრა, რომელთა მიხედვითაც, მიღებული 

კრიტერიუმების ფარგლებში საჭიროა  წარმატების  შეფასება;  

– მცირე და საშუალო ბიზნესის   წარმატების შეფასების მეთოდოლოგიის 

შემუშავება; 

– კონკრეტული მაჩვენებლების შერჩევა, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება  

წარმატების  შეფასება; 

– კომპანიათა  წარმატების ინტეგრალური შეფასების გზების განსაზღვრა; 

– მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების  გამოკვლევა ინტეგრალური 

შეფასების საფუძველზე; 

– საქმიანობის სფეროს მიხედვით  წარმატების  კვლევის ჩატარება საშუალო 

ბიზნესის ქართულ კომპანიებში, ასევე მეწარმეთა სოციალური 

პასუხისმგებლობის გავლენის კვლევის ჩატარება მცირე და საშუალო ბიზნესის 

წარმატებაზე. 

კვლევის საგანია - მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების ფაქტორები. 
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კვლევის ობიექტია - მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში.    

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. კვლევის განხორციელებისას 

გამოიყენებოდა მცირე და საშუალო ბიზნესის  მართვის საკითხებზე მომუშავე 

გამოჩენილი ქართველი და საზღვარგარეთელი მეცნიერების ნაშრომები. 

გამოქვეყნებილი ადგილობრივი და საერთაშორისო მასალები, მასობრივი 

ინფორმაციის ელექტრონული საშუალებები. ნაშრომის ნორმატიული  

საფუძველია ქვეყნის ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტები.  

კვლევის მეთოდები. კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ კვლევის 

აბსტრაქტულ-ლოგიკური, ემპირიული, ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები, 

ექსპერტული შეფასების მეთოდი, სტრუქტურულ-ფუნქციონალური და 

სტატისტიკური ანალიზის საშუალებები (ხერხები). ინდუქციისა და დედუქციის, 

ანალიზისა და სინთეზის, ანალოგიის, დოკუმენტური ანალიზის, შედარების 

მეთოდი. ჩავატარეთ სოციოლოგიური კვლევა, ანკეტური გამოკითხვით. 

მეცნიერული სიახლის შემცველი უმნიშვნელოვანესი შედეგებია:  

– ჩამოყალიბებულია ბიზნესის წარმატების კრიტერიუმები.  განსაზღვრულია 

მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც, მიღებული კრიტერიუმების 

ფარგლებში საჭიროა წარმატების შეფასება. 

– გამოკვლეულია მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების თავისებურებები. 

– შემუშავებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების შეფასების 

მეთოდოლოგია:  1) შემუშავებულია წარმატების შეფასების ინტეგრალური 

მეთოდიკა; 2) შემუშავებულია „უპირობო“ და შედარებითი წარმატების, ასევე 

საქმიანობის სფეროთა წარმატების შეფასების მეთოდიკა მცირე და საშუალო 

ბიზნესის კომპანიათა მაგალითზე. 

– ჩატარებულია შემუშავებული წარმატების შეფასების ინტეგრალური. 

მეთოდიკის აპრობაცია  მცირე და საშუალო ბიზნესის  კომპანიების 

მონაცემებზე. 

– მოცემულია საქმიანობის სფეროს მიხედვით წარმატების კვლევის ანალიზი 

საშუალო ბიზნესის ქართულ კომპანიებში, ასევე მეწარმეთა სოციალური 

პასუხისმგებლობის გავლენის კვლევის შედეგების ანალიზი მცირე და 

საშუალო ბიზნესის წარმატებაზე. 

კვლევის თეორიული და პრაქტიკული  მნიშვნელობა. ქვეყანაში მცირე და 
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საშუალო ბიზნესის გაძღოლის წარმატებული პრაქტიკის გამოცდილების 

გამოყენება შეუძლიათ როგორც საკუთარი ბიზნესის შემდგომი წარმატებული 

განვითარებით დაინტერესებულ, ასევე ახალი ბიზნესის წამომწყებ მეწარმეებს. 

კვლევის ცალკეული ელემენტები გამოიყენება სასწავლო პროცესში ბაკალავრებისა 

და მაგისტრანტების მოსამზადებლად. ნაშრომში შემოთავაზებული მეთოდიკის 

გამოყენების შედეგებს გააჩნია  პრაქტიკული მნიშვნელობა საწარმოთა წარმატების 

შესაფასებლად. 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციისა და პუბლიკაციების შესახებ - 

სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებით მომზადდა სამი კოლოქვიუმი. 

გამოქვეყნებულია სამი სამეცნიერო სტატია. წარდგენილია მოხსენება 

საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება 163 გვერდისაგან და 

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

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების თეორიული საფუძვლები.  

         1.1. „წარმატების“ არსის განმარტებების შედარებითი ანალიზი;  

         1.2. მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების ფაქტორების ტიპოლოგია; 

         1.3. მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების შიდა ფაქტორები;  

თავი 2. მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების შეფასების მეთოდოლოგია.  

         2.1. მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების ინტეგრალური შეფასება;  

         2.2. შეფარდებითი და უპირობო წარმატების შეფასება მცირე და საშუალო 

ბიზნესისათვის;  

თავი 3. მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების კვლევა ქართულ კომპანიებში. 

3.1. მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების კვლევა ინტეგრალური 

შეფასების საფუძველზე; 

         3.2. საქმიანობის სფეროს მიხედვით წარმატების კვლევა საშუალო ბიზნესის 

ქართულ კომპანიებში;  
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        3.3. მეწარმეთა სოციალური პასუხისმგებლობის გავლენის კვლევა მცირე და 

საშუალო ბიზნესის  წარმატებაზე;  

დასკვნა  

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავის „მცირე და საშუალო ბიზნესის 

საწარმოების წარმატების თეორიული საფუძვლები“ პირველ პარაგრაფში 

„წარმატების“ არსის განმარტებების შედარებითი ანალიზი განხილულია 

„წარმატებულობის“ ცნების კვლევისადმი მიდგომების ევოლუცია და ამის 

საფუძველზე დაზუსტებულია მისი არსი. სხვადასხვა ავტორების წარმოდგენები 

ბიზნესის წარმატების შესახებ არსებითად განსხვავებულია.  წარმატების არსი 

მდგომარეობს მის შეუზღუდავად დიდხანს არსებობის უნარსა და ამასთანავე 

სათანადო აქტიურობის, შემოქმედებითობის გამოვლენაში, შედეგებზე 

ორიენტირებულობაში. ბიზნესის წარმატება შეიძლება იყოს ობიექტური მხოლოდ 

დროში მისი აქტუალიზაციის მეშვეობით. თუ ბიზნესი „იყო, არის და იქნება“, - ეს 

იმას ნიშნავს, რომ იგი წარმატებულია. თუმცა, როგორც მოვლენა, წარმატებულობა 

სუბიექტური ცნებაც ხდება და შეიძლება დაიყოს ხელმძღვანელთა ნებელობითი 

გადაწყვეტილებების მახასიათებლებად და მათ თვითშეფასებად / გარეშე 

შეფასებად. ამ გაგებით, წარმატებულობა - მოვლენა შეიძლება აღმოვაჩინოთ 

მოგების გენერირების, ახალი ბაზრების დაუფლებისა და უკვე არსებულ ბაზრებზე 

დამკვიდრების უნარში, ხელმძღვანლის მიერ დასახული მიზნების მიღწევაში, 

ღირსეული ანაზღაურებით თანამშრომელთა უზრუნველყოფაში და ა.შ..  

 

ნახაზი 1 - ბიზნესის წარმატების არსი და მოვლენები       

*შედგენილია ავტორის მიერ   
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თავისი არსით, „წარმატება“ აერთიანებს ეფექტიანობასაც, მდგრადობასაც, 

მწარმოებლურობასაც და ერთგვარ „ყოფიერებით“ აგრეგატს წარმოადგენს ამ 

ცნებებისთვის. 

ამავე თავის მეორე პარაგრაფში „მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების 

ფაქტორების ტიპოლოგია“ მოცემულია  წარმატებულობის ფაქტორების ანალიზი 

და  ფაქტორების ავტორისეული კლასიფიკაცია, რომელიც ეფუძნება შინაგან და 

გარეგან ფაქტორებად მათ დაყოფას. წარმატების ფაქტორების კვლევის 

განზოგადებისას უნდა ავღნიშნოთ, რომ გარდა იშვიათი გამონაკლისისა, მცირე და 

საშუალო ბიზნესის წარმატების ფაქტორების მოძებნას ცდილობენ თავად 

ბიზნესის ფარგლებს გარეთ: ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო მხარდაჭრა ან მისი 

არარსებობა, ბანკები, საკანონმდებლო სისტემა. ჩვენი აზრით, მეტი ყურადღება 

უნდა დაეთმოს წარმატების როგორც შიდა, ასევე გარე მიზეზების, ასევე იმ 

ფაქტორების ძიებას, რომლის მართვასაც ახორციელებს თავად ბიზნესი. შიდა 

ფაქტორებს აკონტროლებენ თავად კომპანიები, ხოლო გარე ფაქტორები 

კომპანიათა ფარგლებს სცდება და ისინი გავლენას ახდენენ მთლიანად კომპანიის 

საქმიანობაზე. 

გარე ფაქტორები შეიძლება დაიყოს ინსტიტუციონალურ (მას მიეკუთვნება 

როგორც სამართლებრივი სისტემა, ასევე კულტურული გარემო და 

ძალაუფლებრივი ურთიერთობების სისტემა, ეროვნული ეკონომიკის ფინანსური 

სისტემა), ტექნოლოგიურ (სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის ჩათვლით), 

ორგანიზაციულ ფაქტორებად. შიდა ფაქტორებს მიეკუთვნება ასევე 

ინსტიტუციონალური (ფირმის შიგნით რუტინის - წესებისა და ქცევის ნორმების 

არსებობა, რომლებიც აადვილებენ, ან, პირიქით, ართულებენ მომუშავეთა 

ურთიერთქმედებას), „შრომითი“, რომელიც ეხება მომუშავეთა განსაკუთრებულ 

უნარ-ჩვევებს; „სამეწარმეო“, რომელიც განსაზღვრავს ხელმძღვანელების 

კომპეტენტურობას.  

თანამედროვე ეკონომიკურ პირობებში მცირე და საშუალო ბიზნესის  

წარმატებაზე არსებით გავლენას ახდენს გარე ფაქტორები, რომლებიც ქმნიან 

ჩამოყალიბებულ საქმიან გარემოს. მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების 

ძირითად გარე ფაქტორებს შორის შეიძლება გამოვყოთ: ეკონომიკური, 

სამართლებრივი, სოციალური, პოლიტიკური, ტექნოლოგიური (სამეცნიერო-
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ტექნიკური), ორგანიზაციული ფაქტორები. განხილული გარეშე ფაქტორების 

ტიპები და მცირე და საშუალო ბიზნესზე  ზემოქმედების სუბიექტები გვაძლევს 

შესაძლებლობას განვიხილოთ ნებისმიერი გარეშე ფაქტორის გავლენა 

ზემოქმედების ყოველი სუბიექტის ჭრილში. 

ამავე თავის მესამე პარაგრაფში „მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების 

შიდა ფაქტორები“ დაწვრილებით არის განხილული შინაგანი ფაქტორები, 

რომლებიც ასახავენ ფირმის  შიდა აქტიურობის სფეროს ოთხ ასპექტს: 

წარმოებრივ-ტექნიკურ, ორგანიზაციულ-მმართველობით, სოციალურ, ეკონომიკურ 

ასპექტებს. ყოველი ასპექტის ჭრილში გამოყოფილია შინაგანი ფაქტორები, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოთა 

წარმატებულობაზე.  მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატებაზე გავლენას ახდენს 

მრავალი შიდა ფაქტორი (ჩვენ განვიხილეთ მხოლოდ ძირითადი ფაქტორები). 

ყოველი მათგანი სხვადასხვაგვარად იჩენს თავს მცირე და საშუალო საწარმოებში, 

სხვადასხვა დარგებსა და სფეროებში მომუშავე საწარმოებში. საწარმოს არსებობის 

სხვადასხვა პერიოდში შინაგანი ფაქტორების მოქმედება არაერთგვაროვანია. 

თუმცა, გამოყოფილი ფაქტორების ანალიზის შედეგების საფუძველზე 

გადაწყვეტილებათა მიღებისას უნდა იქნეს გათვალისწინებული ის ფაქტი, რომ 

ყოველი საწარმო უნიკალურია და ის რაც მუშაობს ერთ საწარმოში, არასდროს 

უწყობს ხელს მეორის წარმატებას.  

მეორე თავში „მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების წარმატებულობის 

შეფასების მეთოდოლოგია“ შემოთავაზებულია ორი ალტერნატიული 

მეთოდოლოგიური მიდგომა მცირე და საშუალო ბიზნესის შეფასებისადმი: 

მეორე თავის  პირველ პარაგრაფში „მცირე და საშუალო ბიზნესის  

წარმატების ინტეგრალური შეფასება“ შემუშავებულია და დასაბუთებულია 

კრიტერიუმი და მაჩვენებელთა სისტემა  მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების 

შესაფასებლად.  

ინტეგრალური მაჩვენებელი, მისი მნიშვნელობები ყალიბდება საწარმოს 

საქმიანობის სხვადასხვა მხარეების გათვალისწინებით, რომლებიც გამოხატულია 

უშუალოდ ბუღალტრული ანგარიშგების მონაცემთა საფუძველზე 

გაანგარიშებული სხვადასხვა საწყისი მაჩვენებლებით. ამრიგად, მეთოდიკას უნდა 

გააჩნდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების შეფასების საწყისი 
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მაჩვენებლების არჩევანი, შედარებადი სახით ამ მაჩვენებლების წარმოდგენის 

განსაზღვრული საშუალება და მათ საფუძველზე ინტეგრალური მაჩვენებლის 

კონსტრუირების შესაძლებლობა წარმატების სხვადასხვა ასპექტების 

გათვალისწინებით.  

 წარმატების პირველი „საწყისი“ მაჩვენებელია - რეალიზაციიდან სარგებლის 

ნამატის ტემპი.  ასევე წარმატების შეფასებაში უნდა იქნეს გამოყენებული 

რენტაბელობის ორი მაჩვენებელი - აქტივების რენტაბელობა და გაყიდვების 

რენტაბელობა. 

შემუშავებული მეთოდიკა პირველ რიგში განკუთვნილია წარმატების 

ფაქტორების შემდგომი გამოვლენისთვის, ანუ რეტროსპექტული ანალიზისთვის 

და არა დროის მოცემულ მომენტში ბიზნესის წარმატების პროგნოზირების ან 

იდენტიფიკაციისთვის. შემოთავაზებული სამი მაჩვენებლის გაერთიანება 

წარმატების ერთ ინდიკატორში შესაძლებელია სხვადასხვა მიდგომების 

გამოყენებით. გამოსაყენებლად ყველაზე მარტივია ქულობრივი მიდგომა, 

რომელიც აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას. ჩვენი მეთოდიკისთვის საკმარისია 

10-ქულიანი სკალის გამოყენება.  

შეფასების მეთოდიკაში კუმულაციური ფაქტორის ჩასართავად შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას წარმატების ყოველი მაჩვენებლის საშუალო შეწონილი 

ქულობრივი მნიშვნელობის გაანგარიშება და გამოყენება. დროითი ფაქტორის 

გათვალისწინების საკმარის პერიოდად შეიძლება ჩაითვალოს 2-წლიანი პერიოდი. 

წარმატების საერთო შეფასება ქულებში გაიანგარიშება წარმატების ყველა 

კომპონენტის ჯამით. 

აღნიშნული მაჩვენებელი (დავარქვათ მას ბიზნესის წარმატების რეიტინგი) 

იცვლება სკალაზე 0-დან 10-მდე, ამასთან RBS-ს უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია 

უფრო წარმატებულ საწარმოს. 

ამავე თავის  მეორე პარაგრაფში შეფარდებითი და უპირობო წარმატების 

შეფასება მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის  შემოთავაზებულია საშუალო 

ბიზნესის წარმატების შეფასების კიდევ ერთი მეთოდიკა. ამა თუ იმ საწარმოს 

წარმატების შესახებ დასკვნა უნდა გაკეთდეს ფაქტობრივი მნიშვნელობის 

რომელიმე ნორმატიულ მნიშვნელობასთან შედარებით.  ასეთ ნორმატივებად 

შემოთავაზებულია ორი ალტერნატიული მიდგომის გამოყენება. პირველი 
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მიდგომა ეფუძნება ჰიპოთეზას, რომ ბიზნესის წარმატება დგინდება 

მაჩვენებლების შედარებით ბაზარზე აღნიშნული საწარმოს უშუალო 

კონკურენტების ან პარტნიორების მაჩვენებლებთან. მეორე მიდგომა ეფუძნება 

ვარაუდს, რომ წარმატების მისაღწევად ბიზნესი მინიმუმ უნდა 

უზრუნველყოფდეს კაპიტალიდან უკუგებას, რომელიც უნდა აღემატებოდეს 

ინფლაციის დონეს და იზრდებოდეს მინიმუმ ქვეყანაში ინფლაციის დონეზე, რათა 

ზრდა რეალური იყოს (წინააღმდეგ შემთხვევაში რეალური გამოთვლისას გვექნება 

ვარდნა და არა ზრდა). წარმატების მაჩვენებლები და მათი დასაშვები 

ნორმატივები წარმოდგენილია ცხრილში 8. 

ცხრილი 8- წარმატების მაჩვენებლები და მათი დასაშვები ნორმატივები 

N 
წარმატების 

მაჩვენებელი 

წარმატების 

„ფარდობითი“ ნორმატივი 

წარმატების 

„აბსოლუტური“ ნორმატივი 

1. 
გაყიდვების 

რენტაბელობა 

რენტაბელობის საშუალო 

მნიშვნელობა საქმიანობის 

სფეროში 

ინფლაციის დონე ქვეყანაში 

მიმდინარე წელს 

2. 
სარგებლის 

ნამატის ტემპი 

სარგებლის ნამატის ტემპის 

საშუალო მნიშვნელობა 

საქმიანობის სფეროში 

ინფლაციის დონე ქვეყანაში 

მიმდინარე წელს 

* შედგენილია ავტორის მიერ 

პრაქტიკულ ინტერესს იწვევს კითხვა, თუ რამდენად ხშირად არიან ერთი 

მაჩვენებლით წარმატებული საწარმოები ასევე წარმატებულები სხვა 

მაჩვენებლითაც. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ნაშრომში შემოთავაზებულია 

აღნიშნული მაჩვენებლების ვიზუალური შედარება დარგების ჭრილში, მათ შორის 

კორელაციის კოეფიციენტის გაანგარიშება და იმის დადგენა, რამდენად ხშირად 

არიან საწარმოები წარმატებულები ერთი ან ორივე მაჩვენებლის მიხედვით. 

პირველ შემთხვევაში (როცა საწარმოს აღიარებენ წარმატებულად ერთი 

მაჩვენებლის მიხედვით), ჩვენ ვთავაზობთ შედარებით წარმატებაზე საუბარს, 

ხოლო როცა დასკვნა წარმატების შესახებ კეთდება ორივე მაჩვენებლის მიხედვით 

- „უპირობო“ წარმატებაზე.  კორელაციის კოეფიციენტის გასაანგარიშებლად 

შემოთავაზებულია სტანდარტული ფორმულის გამოყენება (10): 

  
∑       ̅̅ ̅        ̅̅ ̅ 

 √∑       ̅̅ ̅  ∑       ̅̅ ̅  
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შესაძლებელია მსჯელობა მაჩვენებლებს შორის კავშირის არსებობაზე. 

  √
  

    
                                                  

                                                                    

სასარგებლო და შესაძლებელია წარმატების ინტეგრალური მაჩვენებლის 

გაანგარიშება ლოგისტიკური ფუნქციის გამოყენებით კერძო მაჩვენებლების 

დაყვანით შედარებად ფორმამდე.  ყველა კერძო მაჩვენებელი ჯამდება, იყოფა მათ 

რაოდენობაზე და მიიღება წარმატების ინტეგრალური მაჩვენებელი.  

შემოთავაზებული მიდგომების აპრობირება ჩვენ მოვახდინეთ ქვეყნის 

საწარმოთა მონაცემებით. 

მესამე თავში - „მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების წარმატებულობის 

კვლევა ქართულ კომპანიებში“ - გაანალიზებულია ჩვენს ქვეყანაში მცირე და 

საშუალო ბიზნესის საწარმოთა წარმატებულობაზე მოქმედი ფაქტორები: 

ხელმძღვანელთა სოციალური პასუხისმგებლობა, ტრანზაქციული ხარჯები, 

საგადასახადო ტვირთი. მოცემულია: მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების 

კვლევის ანალიზი ინტეგრალური შეფასების საფუძველზე;  საქმიანობის სფეროს 

მიხედვით წარმატების კვლევის ანალიზი  საშუალო ბიზნესის ქართულ 

კომპანიებში; მეწარმეთა სოციალური პასუხისმგებლობის გავლენის კვლევის 

ანალიზი მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატებაზე. 

შემდგომ  ჩავატარეთ  მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების და მათი 

ხელმძღვანელების სოციალური პასუხისმგებლობის ურთიერთკავშირის ანალიზი. 

აღნიშნული ანალიზი განხორცელდა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების  

კრიტერიუმების შემოთავაზებული ტრიადის, ასევე ავტორის მიერ 2022 წლის 

სექტემბერში ჩატარებული მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელთა 

ანკეტირების საფუძველზე. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების ფაქტორებს შორის, 

რასაკვირველია, არის მცირე და საშუალო ფირმების ხელმძღვანელებსა და 

მომუშავეებს შორის ურთიერთობათა ხარისხი. ამასთან დაკავშირებით, 

აუცილებელია განხილულ იქნეს წარმატების ისეთი ფაქტორი, როგორიცაა 

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა. ჩვეულებრივ, სოციალური 
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პასუხისმგებლობა განიხილება მსხვილი კორპორაციების პრეროგატივად, თუმცა 

მცირე და საშუალო ბიზნესის დონეზე პრობლემა არანაკლებ მწვავედ დგას. 

ნაშრომში გამოყენებული იყო ავტორის მიერ ორგანიზებული და 

ჩატარებული მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების ფაქტორების კვლევა, 

რომელიც ჩატარდა მისი ხელმძღვანელების გამოკითხვის ფორმით. სულ 

გამოიკითხა 60-ზე მეტი ხელმძღვანელი. წინასწარი ანალიზის შემდეგ შერჩევაში 

მათგან გამოყენებულ იქნა 50. გარდა ამისა, დასმული იყო კითხვები წარმატების 

საკვანძო ფაქტორებზე, ბიზნესის წარმატების ხელშემშლელ ბარიერებზე, 

ხელმძღვანელის შეფასებაზე - არის თუ არა მისი ბიზნესი წარმატებული, ასევე 

იმაზე, შრომის ანაზღაურების როგორი დონეა საწარმოში და როგორ შეესაბამება 

იგი ხელმძღვანელის შემოსავლის დონეს. მიღებული შედეგების დაჯგუფება და 

შედარება საფუძვლად დაედო  კვლევას.  

ანალიზის ჩატარებისას გამოიყენებოდა ისეთი მეთოდები, როგორიცაა 

ანალიტიკური დაჯგუფების, გრაფიკული, თვისებრივი ნიშნების კორელაციური 

ანალიზის მეთოდები. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის გარემოში არსებული მიდგომებისა და 

ფაქტობრივად ჩამოყალიბებული ნორმების ანალიზიდან გამომდინარე 

(პლეტნიოვი1) მისი წარმატებულობა ფასდებოდა საკუთარი კაპიტალის 

რენტაბელობის მაჩვენებლის მეშვეობით. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა 

ფასდებოდა საბაზო დონის ინდიკატორებით - მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების 

დონითა და ხელმძღვანლის შემოსავალთან მისი თანაფარდობით. 

მთლიანობაში, საკვლევი საწარმოები წარმოდგენილი იყო საქმიანობის 

სხვადასხვა სფეროებიდან, თუმცა ნიშანდობლივია ის, რომ შერჩევაში ჭარბობდა 

მომსახურებათა სფეროს წარმომადგენლები. ასევე მნიშვნელოვან წილს შეადგენდა 

მშენებლობასთან დაკავშირებული საქმიანობის სფეროები. სოფლის მეურნეობა, 

მსუბუქი მრეწველობა და IT პრაქტიკულად არ იყო წარმოდგენილი. გამოკითხვამ 

აჩვენა, რომ ხელმძღვანელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ბიზნესის 

წარმატებულობის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად მიიჩნევს თანამშრომლებს, მათ 

                                                           
1
 Материалы круглого стола «Факторы успешности российских предприятий в современных 

условиях» на конференции «Устойчивое развитие в неустойчивом мире», Челябинск, 26-28 июня 

2014 года / Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 18 (347). Экономика. 

Вып. 46. – С. 178-185. 
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პროფესიულ და პიროვნულ თვისებებს. სულ, რესპონდენტთა 75,9 %-მა აღნიშნა ამ 

ფაქტორის საკვანძო მნიშვნელობა, 16,5 %-ის აზრით, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია (ჯამში, მეწარმეთა 92,4 % ემხრობა ზემოთ აღნიშნულ მოსაზრებას). 

გარდა ამისა, ბიზნესის წარმატებაზე ძლიერი გავლენის მქონე ფაქტორებად 

დასახელდა კლიენტებსა და მომწოდებლებთან კარგი, ნდობაზე დაფუძნებული 

ურთიერთობები (ანკეტაში წარმოდგენილი იყო პასუხის ორი ვარიანტი): 52,4 %-

ისთვის ეს ფაქტორი საკვანძოა, 18,8 %-ისთვის მნიშვნელოვანი - ჯამში ამ 

მოსაზრებას ემხრობა 71,2 %). ასევე დასახელდა უმაღლესი მენეჯმენტისა და 

თავად ხელმძღვანელის სამეწარმეო უნარები (29,2 %-ისთვის ეს ფაქტორი 

საკვანძოა, 13,7 %-ისთვის - მნიშვნელოვანი. ჯამში ეს ფაქტორი დაასახელა 

რესპონდენტთა 42,9 %-მა). დანარჩენ ფაქტორებს ნაკლები ხმები ერგოთ. 

შერჩევის საერთო დახასიათება ასევე შეიძლება მივიღოთ, თუ განვიხილავთ 

პასუხების განაწილებას კითხვაზე წარმატების ძირითადი საზომების შესახებ. 

ხელმძღვანელებს შეეძლოთ პასუხების რამდენიმე ვარიანტის არჩევა. პასუხების 

განაწილება კითხვაზე: „როგორ აფასებთ თქვენი ბიზნესის წარმატებულობას?“ 

ყველაზე პოპულარული პასუხის ვარიანტი იყო „ბიზნესის წარმატება 

ფასდება მოგების მოტანის უნარით“ (59,4 %). ეს სავსებით მოსალოდნელი 

შედეგია. მეორე ადგილზეა (ეს უკვე მოულოდნელი გახლდათ) - სხვებზე 

აღმატების უნარი (კონკურენტებსა და პარტნიორებზე (38,7 %)). ხელმძღვანელთა 

ზუსტად მეოთხედი ორიენტირებულია ბიზნესის უნარზე - მიაღწიოს დასახულ 

მიზნებს, ხოლო რაოდენობრივად ზრდით დაინტერესებულია 20,8 %. 

რესპონდენტთა ყველაზე მცირე ნაწილმა აირჩია „ბიზნესის მეშვეობით 

კმაყოფილების მიღება“ (11,8 %). ასეთი განაწილება მეტყველებს შეფასებისადმი 

ხელმძღვანელთა ფორმალურ მიდგომაზე, მათ ორიენტაციაზე მოკლევადიან 

პერსპექტივაზე და შეფასების პროცესის გარეგანი მხარით გატაცებაზე: მოგებაც და 

შედარების კარგი შედეგიც, არსებითად, ასახავს რუსეთის მცირე და საშუალო 

ბიზნესის ხელმძღვანელთა „ფეტიშისტურ“ მოტივებს. აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ 

მაღალია აღნიშნული მაჩვენებელი. 

საინტერესო შედეგებია მიღებული ბიზნესის რენტაბელობასთან 

დაკავშირებით კითხვის პასუხების ანალიზის პროცესში. პირველი, 

ხელმძღვანელთა ნახევარზე მეტმა (52 %) უპასუხა, რომ რენტაბელობა 12 %-ზე, 
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ანუ  ინფლაციის ფაქტობრივ დონეზე დაბალია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნორმალური 

კრიტერიუმით მათი კაპიტალი კი არ გაზრდილა, არამედ მეტ-ნაკლებად 

გაუფასურდა. თუმცა, მათგან სამ მეოთხედზე მეტი (79,1 %) ამტკიცებს, რომ მათი 

ბიზნესი წარმატებულია. ანუ მიუხედავად მოგების, როგორც წარმატებულობის 

ძირითადი ზომის დეკლარირებისა, ბიზნესი შეიძლება წარმატებულად 

ჩაითვალოს იმ შემთხვევაშიც, თუ არ არსებობს მოგება, რომელიც საკმარისი იქნება 

მფლობელებისთვის ინფლაციის „კომპენსირებისთვის“. მთლიანობაში, საწარმოთა 

განაწილება რენტაბელობის მიხედვით თანაბარზომიერი გამოვიდა, ხოლო 

საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 19,4 %. 

 

ნახაზი 21. კაპიტალიდან უკუგება (ბიზნესის რენტაბელობა) 

ბინზესის წარმატებაზე ხელმძღვანელთა სოციალური პასუხისმგებლობის 

ფაქტორის გავლენის ანალიზი. ანკეტაში ამასთან დაკავშირებით დასმული იყო 2 

კითხვა: „როგორია ხელფასის საშუალო დონე საწარმოში?“ და „რამდენჯერ 

აღემატება ხელმძღვანელის ხელფასი მაქსიმალური დასაქმების და მინიმალური 

შემოსავლის მქონე თანამშრომლის ანაზღაურებას?“. 

პირველი მნიშვნელოვანი მომენტი წარმატებისა და მეწარმეთა სოციალური 

პასუხისმგებლობის ურთიერთკავშირის თვალსაზრისით. აქ სიფრთხილით უნდა 

მოვეკიდოთ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს, ვინაიდან შესაძლებელია ორივე 

ვარიანტი - როგორც შრომის ანაზღაურების გავლენა ბიზნესის წარმატებაზე, ასევე 

პირიქით, ბიზნესის წარმატების გავლენა ხელფასების დონეზე. შედეგი 

შემდეგნაირი იყო: დაბალრენტაბელურ საწარმოებში, უმრავლეს შემთხვევაში, 

მომუშავეთა შემოსავალი არ აღემატება 800 ლარს - ეს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება 
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ხელფასის საშუალო მაჩვენებელს. გარდა ამისა, საწარმოთა მეოთხედში 

მომუშავეები იღებენ ხელფასის სახით 500 ლარზე ნაკლებს, რაც იძლევა სიღარიბის 

მიჯნაზე ბალანსის შენარჩუნების შესაძლებლობას და ხელს არ უწყობს უკეთესი 

ნიშნების გაჩენას ბიზნესში, მისდამი მიკუთვნებულობის შეგრძნების წარმოქმნას. 

საშუალო რენტაბელობის საწარმოებს გააჩნიათ რენტაბელობის უფრო მაღალი 

მოდალური მნიშვნელობა - 1000-დან 2000 ლარამდე,  ხოლო თავად განაწილება 

უფრო თანაბარზომიერი ხასიათისაა. 

 მაღალრენტაბელური საწარმოები ხასიათდებიან რთული 

დაქვემდებარებით, ხელფასის მიხედვით განაწილებაში ფიგურირებს სამი 

მოდალური ინტერვალი - 1000-დან 1500-მდე ლარი, 1500-დან 2000-მდე, 2500 და 

მეტი ლარი. როგორც ჩანს, მაღალრენტაბელური საწარმოების ხელმძღვანელები 

სხვადასხვა ლოგიკას ეყრდობიან შრომის ანაზღაურების დონის ფორმირებისას. 

ნაწილს მიაჩნია, რომ თუ ყველაფერი ისედაც კარგადაა, აზრი არ აქვს რაიმეს 

შეცვლას და მომუშავეთა დამატებით სტიმულირებას. მეორე ნაწილი შრომის 

ანაზღაურების დონეს უკავშირებს ბიზნესის რენტაბელობას და პროპორციულად 

ზრდის პირველს მეორის ზრდის პარალელურად. მესამე, ყველაზე 

მცირერიცხოვანი, მაგრამ მნიშნელოვანი ჯგუფი (6 მაღალრენტაბელური ჯგუფი 

35-დან) გამოირჩევა პრინციპულად ახლებური მიდგომით შრომის ანაზღაურების 

მიმართ. მათთვის ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტია საქმიანობაში და წარმატების 

საკვანძო ფაქტორი. 

გავაანალიზოთ მეორე საკითხი. მასზე პასუხისას, მთელ შერჩევაში 

პასუხები გადანაწილდა ისე, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზი 22. როგორც 

მოსალოდნელი იყო, შემოსავლების დიფერენციაცია საწარმოთა უმეტესობაში 

უმნიშვნელო აღმოჩნდა და შეესაბამებოდა პ. დრუკერის მიერ აღწერილ 

თანაფარდობას (8:1). თუმცა, იმავდროულად, შეიძლება გამოვყოთ საწარმოთა 

მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც ეს  სხვაობა უფრო შთამბეჭდავია. რესპონდენტთა 

დაახლოებით 25 %-მა უპასუხა, რომ ეს თანაფარდობაა 10:1 და მეტი. 12 საწარმოში 

ეს თანაფარდობა 25-ჯერ მეტი იყო. ასეთი განაწილება შეიძლება აიხსნას როგორც 

ბიზნესის სპეციფიკით, ასევე მისი დამოკიდებულებით მუშახელის შრომის 

ხარისხზე, ხელმძღვანლის პერსონალური პოზიციით ამ საკითხთან  

დაკავშირებით. 
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ნახაზი 22. ბიზნესის ხელმძღვანელის და მცირეანაზღაურებიანი მუშახელის 

შემოსავლების თანაფარდობა 

ამის შემდგომ გაანალიზდა პასუხები ამავე კითხვაზე სხვადასხვა 

რენტაბელობის დონის მქონე ჯგუფებში. გამოიყო სამი ჯგუფი რენტაბელობის 

მიხედვით: დაბალრენტაბელური (კაპიტალის რენტაბელობა 12 %-მდე, საშუალო 

რენტაბელობის (რენტაბელობა 13-დან 30 %-მდე) და მაღალრენტაბელური 

საწარმოები (რენტაბელობა აღემატება 30 %-ს). მივიღეთ შემდეგნაირი განაწილება 

(ცხრ. 18). ცხრილის მონაცემებიდან ჩანს, რომ ადგილი აქვს მნიშვნელოვან 

განსხვავებებს შემოსავლის თანაფარდობის მიხედვით საწარმოთა განაწილებაში 

რენტაბელობის სხვადასხვა დონის ჯგუფებისთვის. განსხვავებათა სტატისტიკური 

მნიშვნელობა დასტურდება 0,1 %-ის დონეზე (გაანგარიშებითი მნიშვნელობა  x2 

უდრის 34,04-ს, ცხრილის - 26,1). ამ ცვლადების დამოკიდებულებას არაწრფივი 

ხასიათი აქვს. ასე, მაგალითად, დაბალრენტაბელური საწარმოებისთვის 

დამახასიათებელია შემოსავლის უფრო თანაბარზომიერი განაწილება, ხოლო 

ხოლო მაღალრენტაბელური საწარმოების წილი, პირიქით მცირეა, მაშინ როცა 

საშუალო დონემდე რენტაბელობის ზრდასთან ერთად მკვეთრად იზრდება იმ 

ხელმძღვანელთა წილი, რომელთა შემოსავლები ბევრად აღემატება რიგითი 

თანამშრომლების შემოსავლებს. ამრიგად, სოციალური პასუხისმგებლობა 

უმეტესწილად ვლინდება დაბალრენტაბელურ და მაღალრენტაბელურ 

საწარმოებში, მაშინ როცა საშუალო რენტაბელობის საწარმოებისთვის 

დამახასიათებელია ნაკლები ზრუნვა მომუშავეთა კეთილდღეობაზე და იგი 

ორიენტირებულია ბიზნესის ხელმძღვანელის მიერ მაქსიმალური შემოსავლების 

მიღებაზე. გამოკითხვის შედეგები აბსოლუტური გამოსახულებით მოცემულია 

ცხრილში 16. ცხრილში ასევე ვხედავთ, რომ მეწარმეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 
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საერთოდ არ ფიქრობს თავისი ბიზნესის რენტაბელობაზე. ასეთების რიცხვი, 

საერთო ჯამში შეადგენს თითქმის 20 %-ს. 

ცხრილი 16. პასუხების განაწილება კითხვაზე ხელმძღვანელისა და 

დაბალანაზღაურებიანი მომუშავის შემოსავლების თანაფარდობასთან დაკავშირებით 

 

ასევე ჩატარდა რენტაბელობის საშუალო დონის შეფასება საწარმოთა 

ყოველი ჯგუფისთვის. სურათი მსგავსი აღმოჩნდა - შემოსავლების დაბალი 

დიფერენციაციისას რენტაბელობა დაბალია (2-5-ჯერადი სხვაობა - 18,6, ხოლო 6-

9-ჯერადი სხვაობისას - 18,3). შემოსავლების საშუალო დიფერენციაციისას (10-15-

ჯერ მეტი) ადგილი აქვს საშუალო რენტაბელობის მკვეთრ ზრდას (23,2-მდე), 

ხოლო დიფერენციაციის შემდგომ ზრდას თან ახლავს რენტაბელობის 

უმნიშვნელო, თუმცა მდგრადი შემცირება. ამრიგად, შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა 

შემოსავლების დიფერენციაციაში ერთგვარი ოპტიმუმის არსებობაზე (10-15-ჯერ 

მეტი). ამ თანაფარდობის დაცვისას, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფილია 

ხელმძღვანელობის ადეკვატური გასამრჯელო, რომელიც მცირე და საშუალო 

ბიზნესში ხშირად მთლიანდება ერთ პერსონაში - მფლობელის ფიგურაში და, 

მეორე მხრივ, უქმნის საკმარის მოტივაციას მომუშავეებს შრომით პროცესში მათი 

ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. 

დასკვნა 

მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების ბუნების, ფაქტორებისა და 

განზომილებების კვლევის ფარგლებში ჩვენ მივიღეთ შემდეგი შედეგები. 

დაზუსტდა ცნება - ბიზნესის „წარმატება“. თანამედროვე მეცნიერებაში 

„წარმატების“ („წარმატებულობის“) ცნების განმარტებისადმი მიდგომების 

შედარებითმა ანალიზმა, ავტორის მხრიდან უცხოელი ავტორების მიერ 

წარმატების განმარტებების განზოგადების მცდელობამ შესაძლებლობა მოგვცა 

დაგვეზუსტებინა ბიზნესის „წარმატების“ ცნება. ბიზნესის წარმატებაში უნდა 

ხელმძღვანელის 

შემოსავალი აღემატება 

დაბალანაზღაურებიანი 

თანამშრომლის 

შემოსავალს:

მთელს 

შერჩევაში

დაბალრენ-

ტაბელურ 

საწარმოებს შორის

საშუალო 

რენტაბელო-ბის 

მქონე საწარმოებს 

შორის

მაღალრენ-

ტაბელურ 

საწარმოებს შორის

მათ შორის, სადაც 

ხელმძღვანელები არ 

ფიქრობენ 

რენტაბელობაზე

2-5-ჯერ 101 48 21 16 16

6-9-ჯერ 46 22 9 7 8

10-15-ჯერ 31 7 14 6 4

16-25-ჯერ 5 3 1 1 1

25-ზე მეტჯერ 12 3 4 2 2

სულ 195 83 49 32 31
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ვიგულისხმოთ მისი „ყოფიერებითი უნარი“, რომელიც ვლინდება შეუზღუდავად 

ფუნქციონირების უნარსა და ამასთანავე საჭირო აქტიურობის გამოჩენაში, 

ქმნადობაში, შედეგების მიღწევაში.  

გაშუქებულია ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების 

ეკონომიკური ბუნება. განხილულია მცირე და საშუალო ბიზნესის ეკონომიკური 

მოწყობა.  

გამოვიკვლიეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების თავისებურებები. 

მათ აქვთ როგორც ქვეყანათაშორისი, ასევე ეროვნული ხასიათი. პირველი 

თავისებურებაა სხვადასხვა ქვეყნებში კრიტერიუმთა ერთიანი სისტემის 

არარსებობა კონკრეტული საწარმოს მისაკუთვნებლად მცირე ან საშუალო 

ბიზნესისთვის. აღნიშნული სისტემა შეიძლეეიცავდეს როგორც ერთ, ასევე 

რამდენიმე მაჩვენებელს. მეორე თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ 

„SME“ (small and medium-sized enterprises, - მცირე და საშუალო საწარმოები) 

ინტერნაციონალური ხასიათისაა.  

ბიზნესის „წარმატების“ დაზუსტებული ცნება, ბიზნესის წარმატების 

ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების 

თავისებურებათა ანალიზი გახდა იმის საფუძველი, რომ შეგვემუშავებინა მცირე და 

საშუალო ბიზნესის  წარმატების შეფასების მეთოდოლოგია და მოგვეხდინა მისი 

აპრობაცია. შემუშავდა წარმატების შეფასების ინტეგრალური მეთოდიკა. ამისათვის 

გადაიჭრა მთელი რიგი ამოცანები. პირველი, განისაზღვრა ცნება „წარმატება“ და 

ჩამოყალიბდა მისი კრიტერიუმები. წარმატებაში იგულისხმება ყოფიერებითი 

უნარი, რომელიც ვლინდება შეუზღუდავად ხანგრძლივად ფუნქციონირებაში. 

წარმატების კრიტერიუმებია: მოგების მოტანის უნარი, დასახული მიზნების 

მიღწევის უნარი და ზრდის უნარი. მეორე, განისაზღვრა მიმართულებები, 

რომელთა მიხედვითაც, მიღებული კრიტერიუმების ფარგლებში საჭიროა 

წარმატების შეფასება, რამაც შესაძლებლობა მოგვცა ჩამოგვეყალიბებინა საერთო 

მოთხოვნები შესამუშავებელი მეთოდიკის შედეგისადმი. მოთხოვნების თანახმად: 

შედეგს უნდა ჰქონდეს რიცხვითი მნიშნელობა და იძლეოდეს თვისებრივი 

დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას (წარმატებული, მეტ-ნაკლებად 

წარმატებული, წარუმატებელი); შედეგი უნდა ასახავდეს საწარმოს წარმატების 

მაქსიმალურად შესაძლო რაოდენობას (ზრდის უნარი, მოგების მოტანის უნარი); 
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შედეგი უნდა ითვალისწინებდეს ყოველი მახასიათებლის მნიშვნელობას მცირე 

და საშუალო ბიზნესისთვის. მესამე, არჩეულია კონკრეტული მაჩვენებლები, 

რომელთა მეშვეობითაც მოხდა წარმატების შეფასება. ზრდის უნარის 

შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა ნამატის ტემპის მაჩვენებელი, მოგების უნარის 

შესაფასებლად - ფარდობითი მაჩვენებლები (რენტაბელობის მაჩვენებლები).   

განისაზღვრა კომპანიათა წარმატების ინტეგრალური შეფასების გზები. 

განისაზღვრა წარმატების ინტეგრალური ქულობრივი შეფასების სტრუქტურა 10-

ქულიანი სკალით. გამოყვანილია ფორმულა წარმატების ზოგადი ქულობრივი 

შეფასებისთვის. აღნიშნული მაჩვენებელი მერყეობს 0-დან 10-მდე. ამასთან, რაც 

უფრო მეტია მისი მნიშვნელობა, მით უფრო წარმატებულია კომპანია.  

ჩატარდა შემუშავებული მეთოდიკის აპრობაცია  მცირე და საშუალო 

ბიზნესის  კომპანიების მონაცემებზე. გამოვლინდა წარუმატებელი კომპანიები 

(რომელთა RBS-ის მნიშვნელობები ნაკლებია 4-ზე), წარმატებული კომპანიები 

(რომელთა RBS-ის მნიშვნელობები 4-დან 7-მდე დიაპაზონშია) და წარმატებული 

ლიდერები (რომელთა RBS-ის მნიშვნელობები აღემატება 7-ს). 

ასევე შემუშავებულია „უპირობო“ და შეფარდებითი წარმატების, ასევე 

საქმიანობის სფეროთა წარმატების შეფასების მეთოდიკა მცირე და საშუალო 

ბიზნესის მაგალითზე. მეთოდიკის აპრობაციისთვის გამოყენებულ იქნა 

საწარმოთა ბუღალტრული ანგარიშგების მონაცემები. დადგენილია არსებითი 

განსხვავებები წარმატებული კომპანიების წილსა და საქმიანობის სფეროების 

მიხედვით წარმატების ფაქტორებს შორის. გამოვლენილია წარმატების სხვადასხვა 

ინდიკატორების - გაყიდვების რენტაბელობისა და სარგებლის ნამატის ტემპის 

ურთიერთდამოკიდებულება. შედეგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც  

საშუალო ბიზნესის  ხელმძღვანელების, ასევე სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანოების მიერ ეკონომიკური პოლიტიკის შესამუშავებლად. 

სამამულო და უცხოელი ავტორების მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის  

წარმატებაზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლის მიმართ არსებული მიდგომების 

ანალიზმა საშუალება მოგვცა შემოგვეთავაზებინა ფაქტორების ჩვენეული 

ტიპოლოგია. შემოთავაზებულ ტიპოლოგიას საფუძვლად დაედო ფაქტორების 

დაყოფა შიდა და გარე ფაქტორებად. შიდა ფაქტორებს აკონტოლებენ თავად 

კომპანიები, ხოლო გარე ფაქტორები სცდება კომპანიის ფარგლებს და გავლენას 
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ახდენენ მთლიანად კომპანიის საქმიანობაზე. ამასთან, წარმატების შიდა 

ფაქტორები ჩვენ მიერ განხილულია ოთხი ასპექტის ჭრილში, რომლებიც ასახავენ 

კომპანიის  აქტივობის ოთხ შიდა სფეროს. ეს ასპექტები იყოფა: წარმოებრივ-

ტექნიკურ, ორგანიზაციულ-მმართველობით, ეკონომიკურ და სოციალურ 

ასპექტებად. გამოყოფილი და დეტალურად აღწერილია ყოველი ასპექტის 

ელემენტები. კომპანიის წარმოებრივ-ტექნიკური ასპექტის ელემენტებია: 

პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის თავისებურება, წარმოების პროცესის 

ინტეგრირება, ინოვაციური აქტიურობა წარმოებაში, დამატებული ღირებულების 

წილი პროდუქციაში, წარმოების მასშტაბი. ორგანიზაციულ-მმართველობითი 

ასპექტის ელემენტებია: საწარმოს სასიცოცხლო ციკლის ეტაპი, ორგანიზაციული 

სტრუქტურა, ხელმძღვანელის პიროვნება, გუნდის წარმოქმნა, „წარმოებრივი 

დემოკრატიის“ არსებობა, ქცევითი ფუნქცია. სოციალური ასპექტის ელემენტებია: 

კვალიფიციური კადრების არსებობა, მომუშავეთა პიროვნული თვისებები, 

კორპორაციული კულტურისადმი ლოიალურობა. საწარმოს საქმიანობის 

ეკონომიკური ასპექტი მოიცავს ისეთ ელემენტებს, როგორიცაა: ლიკვიდურობა, 

კაპიტალის სტრუქტურა და სავალო დატვირთვა, საქმიანი აქტიურობა, 

ოპერაციული დანახარჯების სტრუქტურა, ტრანზაქციული ხარჯების დონე. 

კომპანიის წარმატების მაჩვენებლებზე გავლენის მქონე შიდა ფაქტორების 

დეტალურმა ანალიზმა კომპანიის საქმიანობის ოთხი ასპექტის ჭრილში მოგვცა 

მათი სისტემატიზებისა და კლასიფიცირების შესაძლებლობა. ამასთან, წარმატების 

შიდა ფაქტორების კლასიფიკაცია ხორციელდება ოთხი სუბიექტის 

(დაქირავებული მუშახელი, სპეციალისტები, მენეჯერები, მესაკუთრე) და 

კომპანიის საქმიანობის ოთხი ასპექტის ჭრილში. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მიერ 

განხილული ყველა შიდა ფაქტორი სხვადასხვაგვარად ვლინდება სხვადასხვა 

დარგებსა და სფეროებში მომუშავე მცირე და საშუალო ბიზნესში. კომპანიის 

ფუნქციონირების სხვადასხვა პერიოდში შიდა ფაქტორების მოქმედება 

განსხვავებულია. თუმცა, გამოყოფილი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე 

გადაწყვეტილებათა მიღებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის ფაქტი, რომ 

ყოველი კომპანია უნიკალურია და ის, რაც მუშაობს ერთ კომპანიაში, ვერასდროს 

შეუწყობს ხელს მეორის წარმატებას. 

თავის მხრივ, ჩვენ შევეცადეთ გაგვეშუქებინა გარე ფაქტორები, რომლებიც 
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გავლენას ახდენენ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატებაზე. ამასთან, გარე 

გარემოს ფაქტორები განიხილება სუბიექტების და მცირე თუ საშუალო ბიზნესზე 

ზემოქმედების რამდენიმე ასპექტის თვალსაზრისით. იმ სუბიექტებს შორის, 

რომლების გარედან ახდენენ კომპანიაზე ზემოქმედებას, ჩვენ გამოვყავით: 

სახელმწიფო, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი ზემოქმედი სუბიექტი, გავლენას 

ახდენს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატებაზე  უწყებათა ჯგუფის მეშვეობით 

და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერი მოქმედებებით  ხელისუფლების 

მხრიდან.  მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატებაზე გავლენის მქონე ფინანსური 

ინსტიტუტების რიცხვს მიეკუთვნება ბანკები და მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციები. საზოგადოების გავლენა განიხილება მყიდველებისა და 

მომუშავეების ზემოქმედების თვალსაზრისით. თავის მხრივ, გარე გარემოს 

ასპექტები იყოფა: ეკონომიკურ, სამართლებრივ, სოციალურ, პოლიტიკურ, 

ორგანიზაციულ ასპექტებად. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  ეკონომიკურ 

გარე ფაქტორებს, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

მასტიმულირებელი და შემზღუდველი ზემოქმედების ძალით.  

ამრიგად, შიდა და გარე ფაქტორების შემდგომი კვლევა უნდა გადავიდეს 

ემპირიულ სიბრტყეზე. აუცილებელია გამოვლინდეს მცირე და საშუალო 

ბიზნესის წარმომადგენელთა წარმატებაზე აღნიშნული ფაქტორების გავლენის 

ტენდენციები, შეფასდეს დარგობრივი და კომპანიის სიდიდით განპირობებული 

განსხვავებები. ეს შესაძლებლობას მოგვცემს შევიმუშავოთ ერთიანი მოდელი, 

რომლის აპრობირებაც შემდგომ შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ კომპანიაში. 

კომპანიის დარგობრივი, ორგანიზაციული, ტექნოლოგიური თვისებურებების, 

ასევე მათზე გარე გარემოს ფაქტორების ერთობლიობის ზემოქმედების 

გათვალისწინებით შესაძლებელია ღონისძიებათა სისტემის შემუშავება, რომელიც 

მცირე და საშუალო ბიზნესს  მისცემს მაქსიმალური წარმატების მიღწევის 

შესაძლებლობას. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატების ფაქტორების შეფასებისადმი 

ჩატარებული კვლევის ანალიზი გვაძლევს საშუალებას გავაკეთოთ მთელი რიგი 

დასკვნები. ჩვენ შევაფასეთ ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების 

სამი ფაქტორი. ამ სამ ფაქტორში შედის ორი შიდა ფაქტორი (ტრანზაქციული 

ხარჯების დონე, ხელმძღვანელის სოციალური პასუხისმგებლობა) და ერთი გარეშე 
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ფაქტორი (საგადასახადო ტვირთის დონე).  

მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატებაზე ტრანზაქციული ხარჯების 

დონის გავლენის ანალიზის ფარგლებში ჩატარდა ტრანზაქციული ხარჯების 

დახასიათება  ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში, დადასტურებულია მათი 

გავლენა წარმატებაზე. წარმატების მაჩვენებლად შემოთავაზებული იყო კომპანიის 

ოპერაციული მოგების რენტაბელობის განხილვა. კომპანიათა წარმატებაზე 

ტრანზაქციული ხარჯების გავლენის შეფასება განხორციელდა დისპერსიული 

ანალიზის მეშვეობით. კვლევის ბაზას წარმოადგენდნენ მცირე და საშუალო 

ბიზნესი. მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატებაზე ისეთი შიდა ფაქტორის 

გავლენის ანალიზმა, როგორიცაა  ტრანზაქციული ხარჯების დონე, მთელი რიგი 

დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობა მოგვცა. პირველ რიგში, ტრანზაქციულ 

ხარჯებსა და კომპანიათა რენტაბელობას შორის არსებობს არაწრფივი 

ურთიერთკავშირი. ტრანზაქციული ხარჯების დონე მნიშვნელოვანწილად 

განაპირობებს მცირე და საშუალო ბიზნესის რენტაბელობის დონეს. 

ტრანზაქციული ხარჯების მაღალი დონით გამორჩეულ დარგებში (სოფლის 

მეურნეობა, საბითუმო ვაჭრობა) აღინიშნება ოპერაციული საქმიანობის ძალზე 

დაბალი ან უარყოფითი საშუალო რენტაბელობა. „ტრანსპორტსა და 

კავშირგაბმულობაში“, სადაც ტრანზაქციული ხარჯების დონე ორჯერ ნაკლებია, 

რენტაბელობის მაჩვენებლები მაქსიმალურად მაღალია (საშუალოდ 20 %-მდე). 

მეორე, გარკვეულ დონემდე ტრანზაქციული ხარჯების გადიდებას თან ახლავს 

კომპანიის წარმატების ინდიკატორის ზრდა, ამის შემდეგ კი რენტაბელობა 

მცირდება და, როგორც წესი, აღწევს მინიმალურ მნიშვნელობას ტრანზაქციული 

ხარჯების მაქსიმალურად მაღალი დონის პარალელურად. მსგავსი ტენდენცია 

გამოვლინდა შვიდივე საკვლევ ერთობლიობაში (დარგში). მესამე, მოხერხდა 

ტრანზაქციული ხარჯების ზღვრული (კრიტიკული) დონის განსაზღვრა, რომლის 

მიღმაც კომპანია  არარენტაბელური ხდება. 7 გამოკვლეული დარგიდან 5-ში 

ტრანზაქციული ხარჯების კრიტიკულ დონეს წარმოადგენდა მაჩვენებელთა 

დიაპაზონი 0,4-დან 0,6-მდე (რიგის შუა ნაწილი). ეს მიუთითებს 

კანონზომიერებაზე - ტრანზაქციული ხარჯების გადიდება საშუალოზე მაღლა 

იწვევს კომპანიის ეფექტიანობის  მაჩვენებლების შემცირებას. ასეთი კომპანიები 

შეიძლება დავახასიათოთ როგორც დანახარჯების და/ან აქტივების 
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არარაციონალური სტრუქტურის მქონე კომპანიები. 

ანუ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ყოველ დარგს აქვს ტრანზაქციული 

ხარჯების ზღვრულად დასაშვები დონე. ის კომპანიები, რომლებიც მიღებული 

გამოცდილებიდან ან ინტუიციიდან გამომდინარე რჩებიან მოცემული დონის 

ფარგლებში, ზრდიან თავიანთ შემოსავალს და ხდებიან წარმატებულები. 

კომპანიები, რომლებმაც რაიმე მიზეზით ვერ შეამცირეს ხარჯები, შეიძლება 

აღმოჩნდნენ ზარალიანი. 

საშუალო ბიზნესის კომპანიების წარმატებაზე საგადასახადო ტვირთის 

გავლენის ანალიზი განხორციელდა  კომპანიათა მაგალითზე. კომპანიათა კვლევის 

ბაზას წარმოადგენდნენ საშუალო კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ ისეთ 

წამყვან დარგებს, როგორიცაა საბითუმო ვაჭრობა, მშენებლობა, მზა ლითონის 

კონსტრუქციების წარმოება. ამის შემდგომ განხორციელდა საგადასახადო 

ტვირთის, როგორც ერთ-ერთი გარე ფაქტორის კორელაციური ანალიზი. 

აღნიშნული ფაქტორი გავლენას ახდენს წარმატების ისეთ მაჩვენებლებზე, 

როგორიცაა კომპანიის ოპერაციული მოგების რენტაბელობა (გაყიდვების 

რენტაბელობა) და სარგებლის ზრდის ტემპები. ამრიგად, ჩატარებული 

კორელაციური ანალიზის შედეგები გვაძლევს შესაძლებლობას დავასკვნათ: 

პირველი, საგადასახადო ტვირთი არსებით გავლენას ახდენს ოპერაციული 

მოგების რენტაბელობაზე ყველა საკვლევ დარგში, ამასთან ყველაზე მეტი გავლენა 

შეინიშნება კონსტრუქციების წარმოებაში; მეორე, გაყიდვებიდან სარგებლის 

ზრდის ტემპებზე საგადასახადო დატვირთვა გავლენას არ ახდენს. აღნიშნული 

ტენდენცია შეინიშნება გასაანალიზებელ დარგებში. კომპანიათა კვლევის ბაზას 

შეადგენენ საშუალო კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ ისეთ წამყვან დარგებს, 

როგორიცაა საბითუმო ვაჭრობა, მშენებლობა, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. 

ამის შემდეგ ჩატარდა საგადასახადო ტვირთის, როგორც ერთ-ერთი გარე 

ფაქტორის დისპერსიული ანალიზი. აღნიშნული ფაქტორი გავლენას ახდენს 

კომპანიის წარმატების მაჩვენებელზე (ოპერაციული მოგების რენტაბელობა). 

ჩატარებული დისპერსიული ანალიზის შედეგად მიღებული გაანგარიშებები 

გვაძლევს მთელი რიგი დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას. პირველი, 

საგადასახადო ტვრითის გავლენა ოპერაციული მოგების რენტაბელობაზე საკმაოდ 

დიდია სამივე გასაანალიზებელ დარგში. მეორე, საგადასახადო ტვირთის დონის 
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ზრდა უმეტეს შემთხვევაში გამართლებულია 6-9 დონემდე, ამ შემთხვევაში 

რენტაბელობის მაჩვენებლები აღწევს მაქსიმალურ მნიშვნელობას. მითითებულ 

ოპტიმალურ (რეკომენდებულ) ინტერვალზე მაღლა საგადასახადო ტვირთის 

მატება გამოიწვევს კომპანიათა რენტაბელობის დაქვეითებას. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის  წარმატებაზე ხელმძღვანელის სოციალური 

პასუხისმგებლობის გავლენის ანალიზის ფარგლებში ჩატარდა წარმატების 

კრიტერიუმების ანალიზი, რომელთაც იყენებს მცირე და საშუალო ბიზნესი. 

ანალიზი გაკეთებულია 2022 წლის სექტემბერში მცირე და საშუალო ბიზნესის 50 

კომპანიის ხელმძღვანელთა ანკეტირების საფუძველზე. აღნიშნული გამოკითხვის 

საფუძველზე დადგინდა, რომ მათი უმეტესობა მიიჩნევს ადამიანურ რესურსებს, 

მომუშავეთა პროფესიულ და პიროვნულ თვისებებს საკვანძო ან მნიშვნელოვან 

ფაქტორად წარმატების მიღწევაში. თუმცა, პრაქტიკაში, ხელმძღვანელები 

ყოველთვის როდი იჩენენ მზრუნველობას თანამშრომლებზე: ხელფასი უმეტეს 

შემთხვევაში არის ისეთ დონეზე, რომელიც არ აძლევს მომუშავეებს თავიანთი 

საუკეთესო თვისებების და საქმისადმი ერთგულების გამოვლენის 

შესაძლებლობას. ამასთან, არსებობს პირდაპირი კავშირი შრომის ანაზღაურებასა და 

ბიზნესის წარმატებას შორის. ეს ფაქტი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ 

სამომავლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესის  ხელმძღვანელებმა. ამასთანავე, 

შეიძლება გამოვყოთ შედეგი, რომელიც დადებითად ახასიათებს მცირე და 

საშუალო ბიზნესის  ხელმძღვანელების სოციალურ პასუხისმგებლობას. 

ხელმძღვანელის შემოსავლისა და რიგითი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების 

დონეს შორის თანაფარდობა ნორმის ფარგლებშია (პ. დრუკერის მიერ 

წამოყენებული თანაფარდობა 1:9). ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელმძღვანელი 

სოლიდარულია მომუშავეების მიმართ, რის გამოც ეს უკანასკნელი კატეგორია, 

მიუხედავად დაბალი შემოსავლისა, არ მიჩნევს თავს ექსპლუატირებულად.  

შეინიშნება სოციალური პასუხისმგელობის ერთგვარი შესუსტება საშუალო 

რენტაბელობის მქონე კომპანიებში, თუმცა მაღალი რენტაველობის მქონე 

კომპანიებში დაბალია შემოსავლების დიფერენციაცია. ეს გვაძლევს საფუძველს 

ვისაუბროთ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატებაზე მათი ხელმძღვანელების 

სოციალური პასუხისმგებლობის დადებით გავლენაზე. კომპანიის მიერ 

წარმატების მისაღწევად განსაზღვრულია პირობითი ოპტიმუმი შრომის 
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ანაზღაურების დონეში  და შემოსავლების დიფერენციაცია (10-15-ჯერადი 

განსხვავება). 

შემოთავაზებულია რეკომენდაციები სახელმწიფო ორგანოებისთვის, 

რომლებიც ატარებენ ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერ 

პოლიტიკას: 

რეკომენდირებულია ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატების 

კვლევის გაგრძელება. 

რეკომენდირებულია  ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვის 

წარმატებული პრაქტიკების ქეისების დაწვრილებითი ანალიზის განხორციელება. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს საწარმოებს, რომლებიც წლების 

განმავლობაში ავლენენ მაღალ წარმატებას, ასევე კომპანიებს, რომელთაც გააჩნიათ 

წარმატების მაღალი ინტეგრალური შეფასება წარმოდგენილი მეთოდიკით.   

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში დაცული 

იქნა სამი კოლოკვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

კოლოკვიუმები: 

1. „მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგომარეობა, ანალიზი საქართველოში და 

მისი განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკა“. 

2. „SME-ს (მცირე და საშუალო ბიზნესის) როლი ეკონომიკის განვითარებაში 

და გერმანული გამოცდილების მაგალითები განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის“. 

3. მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების წარმატებულობის კვლევა 

ქართულ კომპანიებში. 

სადისერტაციო ნაშროის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სტატიები: 

1. თ. აბულაძე - მცირე და საშუალო ბიზნესის ანალიზი და მისი განვითარების 

ხელშეწყობის პოლიტიკა საქართველოში;  ჟურნალი სოციალური 

ეკონომიკა, 2022 წ.  
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2. თ. აბულაძე - ხელმძღვანელის  სქესის ადგილი მცირე და საშუალო  

ბიზნესის წარმატებულობის ფაქტორების ანალიზში; ჟურნალი სოციალური 

ეკონომიკა, 2022 წ. 

3. თ. აბულაძე, თ. როსტიაშვილი - მოულოდნელი კრიზისული 
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