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Abstract 

At the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century, 

the global pharmaceutical market is a powerful conglomerate of drug manufacturers, 

researchers and scientists who are developing new innovative treatments for patients 

treated with drugs and doctors,who prescribe these drugs. The uniqueness of the global 

pharmaceutical market, means meeting the needs of the population in improving health, 

its maintenance and prevention, which allows the pharmaceutical business to fall into 

the category of vital importance. 

Relevance of the topic is the emergence of crisis situations today, which are 

related to the factors such as the modernization of market relations, the improvement of 

the legal framework and the development of mechanisms for its implementation, 

globalization and its accompanying processes, inefficient management of companies 

and other radical problems.As 2020 has shown, the crisis can affect all fields, including 

pharmaceuticals. Although anti-crisis management papers are written in both Georgian 

and Foreign scientific literature, it still does not lose it’s urgency and requires wide 

analysis and investigation. To obtain in-depth analysis and explanation around the topic 

of the research, the mixed methods of the research analysis will be utilized in the paper.  

   The dissertation “Anti-Crisis Management in the Pharmaceutical Business" 

consists of three chapters and subchapter .  

   The first chapter of the dissertation is “Theoretical and Methodological 

foundations of anti-crisis management”, which discusses the theoretical foundations 

and the classification of crises, the causes,the history of economic crisis and the crisis 

in the pharmaceutical business.  

   The second chapter discusses "Problems of anti-crisis management of the 

pharmaceutical business", which provides the analysis of the pharmaceutical business, 

according of reports of leading research centers, audit, consulting companies (IMS 

Health, Deloitte, McKinsey & Company, Evaluate Pharma, PWC, etc.),which is 

described in details. The history and the predictions of the development of each Top 

Pharmaceutical company are crucial, while debating about them. The analysis of the 

processes of absorbtion of small companies by large companies in the global market is 

done, the positive and negative sides of these processes are considered. An important 

place was given to the aspects of crisis management and the setback caused by the 2020 

Covid-19 pandemic, which took a special place and showed a completely different 

situation. 

    The third chapter is "Prospects for anti-crisis management of the 

pharmaceutical business and ways to improve it", which describes the research of the 

Georgian pharmaceutical market in the context of the crisis and the analysis of the 

online questionnaire. Furthermore, anti-crisis strategy in Global and Georgian 

pharmaceutical businesses are discussed. In particular, based on the analysis of 8 

European countries, a set of measures taken after the 2008 crisis, with the involvement 

of all factors affecting the pharmaceutical business - state, manufacturer and 

distributors. Addiotionally, the dissertation argues about the impact of 2008 crisis in the 

pharmaceutical market of both, developed and developing countries.  

The most important task of an anti-crisis manager is to be aware of changes.Of 

the example of pharmaceutical company GlaxoSmithKline -describes the importance 

of an anti-crisis manager, how important it is for an anti-crisis manager to come out of 

a crisis with minimal losses. 

     Although, In the third subs-chapter of the third part, based on the SWOT 

analysis for the Georgian pharmaceutical market and the online questionnaire, a long-

term and short-term strategy for improving the anti-crisis management of the 
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pharmaceutical business is provided for the Georgian pharmaceutical market. 

     The final part of the paper consolidates and presents the results of the research 

in the form of abstracts and recomendation. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

XX საუკუნის ბოლოს გლობალური ფარმაცევტული ბაზარი 

წარმოადგენს მედიკამენტების მწარმოებლების, გამყიდველების, მკვლევრე-

ბისა და მეცნიერების მძლავრ კონგლომერატს, რომლებიც მკურნალობის 

ახალ საშუალებებს ქმნიან, პაციენტებისთვის, რომლებიც იძენენ მედიკა-

მენტებს და ექიმებისთვის, რომლების ნიშნავენ ამ მედიკამენტებს. გლობა-

ლური ფარმაცევტული ბაზარის უნიკალურობა, გულისხმობს მოსახლეობის 

მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში, მისი 

შენარჩუნებისა და პროფილაქტიკაში, რაც საშუალებას აძლევს მათ მიანიჭოს 

სასიცოცხლოდ აუცილებელი მნიშვნელობის კატეგორია. ეს მახასიათებელი 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოთხოვნის ფორმირებაზე, რომელზედაც 

დამოკიდებულია წარმოება, მიწოდება, ასორტიმენტი, კონიუნქტურა, 

ბაზრის მოცულობა და მისი სხვა მახასიათებლები. 

ამჟამად, ფარმაცევტული ინდუსტრია, ქიმიური ინდუსტრიის ერთ-

ერთი ყველაზე რთული სფეროა, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებებად 

იყოფა. ფარმაცევტულ წარმოებას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პლანეტის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისთვის. გადაჭარბების გარეშე, 

შეიძლება ითქვას, რომ მედიკამენტების შექმნის, წარმოების, შენახვისა და 

გასაღების ბაზრის ეკონომიკური ასპექტების ყოველმხრივი შესწავლა, ასევე 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა, განპირობებულია 

იმით, რომ ფარმაცევტული ინდუსტრიის განვითარება ეროვნული უსაფ-

რთხოების საკითხია .როგორც გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშ-

ვნელოვანი სექტორი, ფარმაცევტული ინდუსტრია სერიოზულ ზეგავლენას 

ახდენს მომიჯნავე სფეროებზე: ჯანდაცვა, სადაზღვევო ბიზნესი, ფინანსები 

და ა.შ. ამავე დროს, ფარმაცევტული წარმოება, როგორც მეცნიერულ კვლე-

ვაზე დაფუძნებული დარგი, უზრუნველყოფს ისეთი დარგების განვითარე-

ბას, როგორიცაა ბიოქიმია, ბიოტექნოლოგია და ა.შ. 
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მსოფლიო ფარმაცევტული ბიზნესის საბაზრო კაპიტალიზაცია დღეის 

მონაცემით 1 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს, ფარმაცევტიკა არის სპეციფი-

კური დარგი, რომელიც ეხება ადამიანთა ჯანმრთელობას და არ შეიძლება 

განხილული იყოს იზოლირებულად, როგორც ერთი საწარმო ან კომპანია და 

საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომას, სადაც ბიზნესის განვითარებაზე 

ზემოქმედი ყველა კომპონენტი სახელმწიფო, ცალკეული მწარმოებელი 

ფარმაცევტული თუ დისტრიბუტორული კომპანიები უნდა იყვნენ ჩართუ-

ლი ბიზნესის განვითარებასა თუ კრიზისის დაძლევაში. მედიკამენტის 

ხელმისაწვდომობა არის ერთერთი მთავარი საკითხი გლობალური 

ფარმაცევტული ბიზნესისთვის. ფარმაცევტული ინდუსტრია ხასიათდება 

სპეციფიკური ინოვაციური პროცესებით, რთული სტრუქტურით, მაღალ-

ტექნოლოგიური სამუშაოებით და მაღალი ინვესტიციების მიმზიდველო-

ბით. ფარმაცევტულ ბიზნესში ინვესტიციები გრძელვადიანი ხასიათისა. 21-

ე საუკუნეში დადგა ის სიტუაცია როდესაც თანამედროვე ეკონომიკურ 

სისტემაში კრიზისული სიტუაციები ყოველდღიური პროცესების თანმდე-

ვია. რადგან მხოლოდ პირველი ოცი წლის განმავლობაში მსოფლიო უკვე 

მეორე გლობალური კრიზისი პერიოდს გადის. ამიტომ ანტიკრიზისული 

მენეჯმენტის განვითარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ყველა 

დარგისთვის.  

ანტიკრიზისული სტრატეგია არის კომპანიის სტრატეგიული გეგმის 

განუყოფელი ნაწილი. ამ სტრატეგიის არსებობა ისეთივე აუცილებელია, 

როგორც კომპანიის მისიის არსებობა. ამიტომ, თუ კომპანიას არ გააჩნია 

ანტიკრიზისული სტრატეგია, ეს არის ერთერთი სუსტი მხარე . კომპანიის 

სტრატეგიაში უნდა იყოს მოდელირებული კომპანიის შემდგომი განვითა-

რების შესაძლო სცენარები, გარემოში მიმდინარე გარე და შიდა აქტუალური 

მაჩვენებლების გათვალისწინებით. 

საკვლევი თემის აქტუალობა.  ფარმაცევტული ბიზნესი ბევრ ქვეყანაში 

ეკონომიკის ერთ-ერთი დრაივერია და მას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც 

გლობალურ სექტორს. ბოლო ასი წლის განმავლობაში ფარმაცევტული 
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დარგის ევოლუციამ დიდი გავლენა მოახდინა საზოგადოების განვი-თა-

რებაზე, ფარმაცევტული ტრანსნაციონალური კომპანიების ინოვაციურმა და 

ინვესტიციურმა საქმიანობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა გლობალი-

ზაციაში. 

მსოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ კრიზისი ნებისმიერი 

დონის ეკონომიკური ორგანიზაციების ბუნებრივი მდგომარეობაა. იგი ვი-

თარდება სხვადასხვა ინტერვალებით, აქვს სხვადასხვა მასშტაბები, სიღრმე 

და მიმდინარეობის ფორმები.რაც კიდევ ერთხელ დაგვანახა განვლილმა 

კრიზისულმა 2020 წელმა და დღევანდელობაში განსაკუთრებული აქტუა-

ლურობა შეძინა ანტიკრიზისულ მენეჯმენტს მსოფლიოში. "ანტიკრიზისუ-

ლი მენეჯმენტი" ქართული რეალობისთვის არის ძირეულად ახალი 

კონცეფცია. 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი პროაქტიული პროცესია, რაც გულისხ-

მობს კრიზისის მოგვარებას, მანამ სანამ დაიწყება, კრიზისის დროს და მის 

შემდგომ პერიოდში. პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს მიყენებული 

ზიანის თავიდან აცილებას ან შემცირებას, რამაც ორგანიზაციაზე და მის 

დაინტერესებულ მხარეებზე შეიძლება გავლენა იქონიოს. 

ფარმაცევტული ბიზნესი არის ის დარგი სადაც კრიზისი მართვის პრო 

აქტიური მიდგომა უნდა იქნას გამოყენებული. რადგან ფარმაცევტული 

ინვესტიციები საკმაოდ დიდი მოცულობისა და გრძელვადიანი ხასიათისაა. 

მომავალში მათ შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინონ ქვეყნის 

ეკონომიკის განვითარებაზე. 

დღევანდელ საქართვლოში ანტიკრიზისული მართვის კუთხით და 

განსაკუთრებით ფარმაცევტულ ბიზნესში საკმაოდ დიდი ჩავარდნებია, 

ძირითადად საქართველოს კანონმდებლობის კუთხით, ვინაიდან ფარმაცევ-

ტული ბიზნესი განსხვავებული დარგია, იგი ადამიანის ჯანმრთელობას 

ეხება, როგორც სხვა მრავალ ქვეყანაში საქართველოშიც მთავარი ინიცია-

ტორი ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავებისა და რეგულირების სახელ-

მწიფო უნდა იყოს, რადგან პირველ რიგში უნდა მოხდეს საკანონმდებლო 

ბაზის ცვლილება და დახვეწა. კანონმდებლობა უნდა ედოს საფუძვლად 
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ბაზარზე არსებული თითოეული სუბიექტის მიერ შემდგომში განხორცი-

ელებულ ყოველ ქმედებას.  

ფარმაცევტულ ბიზნესში კრიზისის გამომწვევი მიზეზების გამო-

კვლევა და ზეგავლენის მასშტაბის შეფასება, ანტიკრიზისული სტრატეგიის 

ანალიზი, მისი სრულყოფის მექანიზმის შემუშავება საქართველოსთვის 

საკმაოდ მნიშვნელოვანია და აქტუალურია ვინაიდან ამგვარი სამუშაო 

ჯერჯერობით არ ჩატარებულა. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები 

კვლევის მიზანია ანტიკრიზისული მენეჯმენტის პრობლემების 

ანალიზი ფარმაცევტულ ბიზნესში. 

კვლევის ამოცანებია: დღემდე გატარებული რეფორმების და იმპლე-

მენტაციის ხარისხის ანალიზი, ანტიკრიზისული მენეჯმენტის არსებული 

მდგომარეობის კვლევა, არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესაბამისობის 

შეფასება და გასატარებელი რეფორმების ჩამონათვალის გაკეთება, ასევე მისი 

სრულყოფის მექანიზმის შემუშავება და შესაბამისობაში მოყვანა. 

კვლევის ობიექტი  და საგანი. კვლევის ობიექტია გლობალური და ქარ-

თული ფარმაცევტული ბიზნესში არსებული მწარმოებელი და დისტრი-

ბუტორული ფარმაცევტული კომპანიები.  

კვლევის საგანს წარმოადგენდა გლობალური და ქართული ფარმაცევ-

ტული ბიზნესი. მისი სპეციფიკისა, ტენდეციების ანტიკრიზისული პრობ-

ლემების შესწავლა. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა: ანტიკრიზისული მენეჯმენტის შეს-

წავლა და ანალიზი უკვე ფორმირებული საბაზრო სეგმენტში მოწოდებუ-

ლია, როგორც უცხოური მკვლევარების: პ. დრუკერი, ი. ანსოფი, მ. მესკონი, 

მ. პორტერი, ფ. კოტლერი, დ. ეიკენი, ი. ადიზეს, ტ. ფელინგი, ა. გრიაზნოვა, 

ლ. მიტროფი და სხვა. ასევე, ქართველი მკვლევარების მიერ ე.ბარათაშვილი, 

გ.ქეშელაშვილი, ა.აბრალავა, მ.მარიდაშვილი. თუმცა უცხოური, რუსული და 

ქართული მასალის დამუშავებისას, ვერ იქნა მოძიებული კვლევები, 

რომლებიც იკვლევდნენ კონკრეტულად, როგორც გლობალური ფარმაცევ-
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ტული ბიზნესის ანტიკრიზიული მენეჯმენტის მდგომარეობას, ასევე ქარ-

თული ფარმაცევტული ბიზნესის ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მდგომა-

რეობას. მოძიებული იქნა ცალკეულ ქვეყნებში გატარებული ანტიკრიზი-

სული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიები. მსგავსი კვლევები 

ვერ იქნა ნაპოვნი საქართველოს ფარმაცევტული ბიზნესთან მიმართებაში. 

როგორც განსხვავებული დარგი შეუძლებელია სხვადასხვა დარგისთვის 

შემუშავებული ანტიკრიზისული მენეჯმენტის სტრატეგის პირდაპირ 

გადმოტანა. თუმცა თუ საქართველო მიისწრაფვის ევროკავშირისკენ საჭი-

როა, მთელი რიგი რეფორმების გატარება, როგორც ფასთან, ასევე ხარისხთან 

მიმართებაში. რასაც ჩვენი აზრით, ბოლო რამდენიმე წელია აქტიურად 

ცდილობს საქართველო თუმცა მთელი რიგი წინააღმდეგობების გამო ეს 

პროცესი შეფერხებულია. თუმცა როგორც ეკონომიკის ერთ ერთი წამყვანი 

დარგის სტატუსის მქონე ინდუსტრიაში საკმაოდ დიდი გამოცდილებაა 

დაგროვილი და საჭიროა შემდგომი კვლევები, სტრატეგის შემუშავება და 

ერთიანი სისტემატიზებული ბაზის შექმნა. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: 

1. შემოთავაზებულია ფარმაცევტულ ბიზნესში არსებული ყველა 

სუბიექტისთვის რეკომენდაციები, ავტორის მიერ მოწოდებულია 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტის, როგორც გრძელვადიანი, ასევე 

მოკლევადიანი პერიოდის სტრატეგია . 

2. შემუშავებულია რეფორმების ნუსხა ფარმაცევტული ბიზნესის ყველა 

სუბიექტისთვის . 

3. ჩამოყალიბებულია ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მოქმედების 

სტრატეგია, როგორც გლობალურ ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული, 

ასევე გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში გატარებული რეფორმების 

გათვალისწინებით. 

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები: კვლევის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური  საფუძვლებად აღებული იქნა ანტიკრიზისული მენეჯ-

მენტის საკითხებზე უცხოელი სპეციალისტების ზოგადი შრომები, ასევე 

ადგილობრივი თუ საერთაშორისო კონფერენციებში მოწოდებული მასალა 



9 

ანტიკრიზისულ მენეჯმენტსა და გატარებული რეფორმების შესახებ. 

საერთაშორისო ორგანიზაციების: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

მონაცემთა ბაზა, ანალიტიკური ანგარიშები, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზა-

ცია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ანგარიშები აშშ-სა და ევროკავშირის 

სტატისტიკური სამსახურებიდან და ინდუსტრიული ასოციაციებიდან; 

უდიდესი ფარმაცევტული კომპანიების შესახებ ანგარიშები; წამყვანი 

კვლევითი ცენტრების, აუდიტორული, საკონსულტაციო კომპანიების (IMS 

Health, Deloitte, McKinsey & Company,Evaluate Pharma,PWC და ა.შ.) 

ანგარიშები. 

ნაშრომის ნორმატიულ საფუძველს: წარმოადგენს საქართველოს 

კანონი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ. 

ფაქტორული ანალიზის მეთოდი: გამოყენებულია ძირითადად 

ნაშრომის მე-2 თავში სადაც გაანალიზირებული და შედარებულია როგორც 

გლობალური ფარმაცევტული ბაზრის (იხ. ნახ.1 გვ 53), ასევე საქართველოც 

ფარმაცევტული ბაზრის ტენდენციები ( იხ.ნახ.7-8 გვ 72). 

შედარების მეთოდი: გამოყენებულია ნაშრომის მესამე თავში სადაც 

გაანალიზირებულია და შედარებულია სხვადასხვა პუბლიკაციებში 2008 

წლიდან ევროპის ქვეყნებში ჩატარებული ცვლილებები კანონმდებლობაში 

და კონსოლიდირებული ცხრილის სახით მოყვანილია (მე-3 თავი ცხრილი 5 

გვ 117).ასევე შედარებულია გლობალურ ფარმაცევტულ ბიზნესის ყველა 

სუბიექტის(სახელმწიფო,დისტრიბუტორი, მწარმოებელი კომპანია) გატარე-

ბული ანტიკრიზისული სტრატეგიები, იგივე მეთოდით მესამე თავის მე სამე 

ქვეთავში შედარებულია საქრთველოს ფარმაცევტულ ბიზნესში  არსებული 

სუბიექტების((სახელმწიფო,დისტრიბუტორი, მწარმოებელი კომპანია) 

ანტიკრიზისული სტარტეგია. 

ანკეტირების მეთოდი: გამოყენებული იქნა ნაშრომის მე-3 თავში (იხ. 

გრაფიკები გვ. 102-106) არსებული სიტუაციიდან გამოდინარე ჩატარდა 

ონლაინ კითხვარის მეშვეობით. კითხვარი განთავსებული იყო linkdin-ზე- 

მსოფლიოში ყველაზე დიდ პროფესიულ ქსელზე, ასევე განთავსდა 

სოციალური ქსელი - ფეისბუქის მეშვეობით დახურულ /ღია ჯგუფებში, 
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კითხვარი მეილის მეშვეობით დაგზავნილი იქნა საქართველოში ფარმაცევ-

ტული კომპანიების წარმომადგენლობებში და დისტრიბუტორულ კომპა-

ნიებში. ონლაინ გამოკითხვის პერიოდი იყო 51 დღე ანუ 2020 წლის 14 

დეკემბრიდან 2021 წლის 5 თებერვლის ჩათვლით. ონალინ გამოკითხვაში 

მიიღო მონაწილეობა 696 რესპოდენტმა.გამოკითხვის მიზანი/ამოცანა იყო 

დაგვედგინა თუ რა გავლენა იქონია კრიზისმა სხვადასხვა ასაკისა და 

პროფესიის მოსახლეობაზე, რა სახით იყო კრიზისი გამოხატული, რაზე 

მოუწიათ ეკონომიის გაკეთება და ასვე რა სახის პრობლემებს წააწყდნენ 

რესპოდენტები მედიკამენტების მოხმარება/შეძენასთან მიმართებაში  ჩატა-

რებული კვლევის შედეგად დადგინდა თუ რა გამოწვევების წინაშე დადგა 

ქართული ფარმაცევტული ბაზარი 2020 წლის არასტანდარტული კრიზისი 

დროს და ასვე თუ რა სახის რეფორმებს საჭიროებს მოსახლეობის 

ინტერესებიდან გამომდინარე ქართული ფარმაცევტული ბიზნესი.   

კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა თანამედროვე კომპიუტე-

რული პროგრამები. 

ნაშრომის თეორიული-პრაქტიკული მნიშვნელობა - კვლევის პროცეს-

ში მიღებულია შედეგები, რომლებიც შეიცავს სიახლის შემდეგ ელემენტებს: 

 ქართული ფარმაცევტული ბაზრის განვითარების თავისებურებანი. 

 ქართული ფარმაცევტული ბაზრის მდგომარეობის აღწერა და 

შეფასება. 

 არსებული მასალის ანალიზისას გამოიკვეთა რომ საქართველოში 

დაწყებულია ევროპული სტანდარტების დანერგვა, მაგრამ გაურ-

კვეველი მიზეზებით დროში გახანგრძლივებულია . 

  გაანალიზებულია ევროპული ქვეყნების გამოცდილება, კანონმდებ-

ლობაში გატარებული რეფორმები და ამ რეფორმების საქართვე-

ლოში გატარების დანერგვის საშუალება .  

 გამოკვლეულია საქართველოს ფარმაცევტული ბიზნესი -SWOT 

ანალიზის საფუძველზე, მისი სუსტი და ძლიერი მხარეები ასევე 

შესაძლებლობები და საფრთხეები. 

 განხილულია ანტიკრიზისული მენეჯერის როგორც ცალკეული 
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პროფესიის არსებობის აუცილებლობა ან მენეჯერული მომზადების 

პროცესში აუცილებელია საჭირო უნარ-ჩვევების სწავლების ჩართვა. 

აღებული მასალის ანალიზის დროს მიღებული ძირითადი პუნქტები 

შეიძლება გამოყენებული იქნას საქართველოს ფარმაცევტულ ბიზნესში 

ანტიკრიზისული სტრატეგის შემუშავებისთვის, როგორც სახელმწიფოს 

მხრიდან ასევე ბაზარზე არსებული ყოველი სუბიექტის მიერ. ასევე 

შესაძლებელია და სასურველია აქტუალურობიდან გამომდინარე შემუშავე-

ბული საკითხები საფუძველი გახდეს უფრო ღრმა კვლევებისა. შემუშავე-

ბული რეკომენდაციები და მიღებული დასვენები ხელს შეუწყობს და 

შეიძლება გამოიყენებოდეს საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებუ-

ლი ყველა სუბიექტის მიერ ანტიკრიზისული სტრატეგის შემუშავების 

სრულყოფისათვის. ასევე ჩატარებული ანალიზის შედეგად მიღებული 

სიახლეები, შეიძლება გამოყენებული იყოს უმაღლეს სკოლებში ანტიკრიზი-

სული მენეჯმენტის საკითხების შესწავლისას ან ანტიკრიზისული 

მენეჯერის მომზადების პროცესში. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი 

მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 147 გვერდს; შედგება შესავალი ნაწილის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, სამ თავად წარმოდგენილი შედეგების 

განსჯის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან, 

რომელსაც თან ერთვის დანართი. მისის შინაარსია შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1 ანტიკრიზისული მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები  

1.1 კრიზისის თეორიული საფუძვლები და კრიზისების კლასიფიკაცია 

1.2 კრიზისის წარმოქმნის მიზეზები და ეკონომიკური კრიზისების ისტორია 

1.3 კრიზისი ფარმაცევტულ ბიზნესში 

1.4. ანტიკრიზისული მენეჯმენტი, მართვის სტილი, თეორიები, ფაქტორები 

თავი 2. ფარმაცევტული ბიზნესის ანტიკრიზისული მართვის პრობლემები 

2.1. გლობალური ფარმაცევტული ბიზნესის ანალიზი 
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2.2. საქართველოს ფარმაცევტული ბიზნესის ანალიზი 

2.3. ფარმაცევტული ბიზნესის კრიზისის ასპექტები, კრიზისის მართვის 

ისტორია 

2.4. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისი 2020 

თავი 3 ფარმაცევტული ბიზნესის ანტიკრიზისული მართვის პერსპექტივები 

3.1. ქართული ფარმაცევტული ბაზრის კვლევა კრიზისის ფონზე 

3.2 ანტიკრიზისული სტრატეგია გლობალურ ფარმაცევტულ ბიზნესში, 

გლობალური ფარმაცევტული ბიზნესი და Covid-19 

3.3 ანტიკრიზისული სტრატეგია ქართულ ფარმაცევტულ ბიზნესში 

3.4 ფარმაცევტული ბიზნესის ანტიკრიზისული მართვის სრულყოფა 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

         სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში „ანტიკრიზისული მენეჯმენტის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები“- შედგება ოთხი ქვეთავისგან  

ქვეთავი „კრიზისის თეორიული საფუძვლები და კრიზისების 

კლასიფიკაცია“ განხილულია კრიზისის ისტორია ,კრიზისის თეორიული 

საფუძვლები, კრიზისების კლასიფიკაცია. ქვეთავში „კრიზისის წარმოქმნის 

მიზეზები და ეკონომიკური კრიზისების ისტორია“ განხილულია  კრიზისის 

წარმოქმნის შიდა მიზეზები და გარე მიზეზები, ის ფაქტორები რომლებიც 

მათზე მოქმედებენ, ეკონომიკური კრიზისების ისტორია. ქვეთავი “კრიზისი 

ფარმაცევტულ ბიზნესში“  მოყვანილია გახმაურებული ისტორიები 

ფარმაცევტულ ბიზნესში კრიზისის მართვის  შესახებ. „ტაილენოლის ოქროს 

წესის„ სახელით შესული კრიზისული სიტუაცია რომელის ამერიკულ 

კომპანია Johnson & Johnson (ჯონსონი და ჯონსონს) შეემთხვა 1982 წელს, 

მოყვანილია ის კონკრეტული ნაბიჯები, რამაც მინიმალური დანაკარგით 

გამოიყვანა კომპანია კრიზისიდან და რაც მთავარია შეუნარჩუნა რეპუტაცია. 

ქვეთავში  „ანტიკრიზისული მენეჯმენტი, მართვის სტილი, თეორიები, 

ფაქტორები“ დამუშავებულია უცხოელი და ქართველი მეცნიერების მიერ 

მოწოდებული მასალა კრიზისა და ანტიკრიზისული მენეჯმენტის შესახებ, 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტის თეორიები, მართვის სტილი, რადგან ხშირ 
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შემთხვევაში, კრიზისების წარმოქმნა პირდაპირ კავშირშია მენეჯმენტის 

სფეროში განვითარებულ პრობლემებთან. ის ფაქტორები რომლებიც 

გავლენას ახდენენ ანტიკრიზისული მართვის პროცესზე. კრიზისების 

მართვის ორგანიზაციისას ამოსავალი წერტილი არის მიზნების განსაზღვრა 

და სტრუქტურიზაცია მისი ფუნქციონირების პროცესში. ბოლო დროს 

კრიზისების მართვის საკითხს დიდი ყურადღება ეთმობა. ანტიკრიზისული 

დეპარტამენტი ამჟამად კომპანიის განუყოფელი ნაწილია, რადგან იგი 

უზრუნველყოფს ნებისმიერი სტრუქტურის ფუნქციონირების სტაბილუ-

რობას. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში "ფარმაცევტული ბიზნესის 

ანტიკრიზისული მართვის პრობლემები"ქვეთავში „გლობალური 

ფარმაცევტული ბიზნესის ანალიზი“ განხილული და შედარებულია მსოფ-

ლიო წამყვანი ქვეყნების ფარმაცევტული ბიზნესები . მოცემულია წამყვანი 

კვლევითი ცენტრების, აუდიტორული, საკონსულტაციო კომპანიების (IMS 

Health, Deloitte, McKinsey & Company,Evaluate Pharma,PWC და ა.შ.) 

ანგარიშების დამუშავების შედეგად გლობალური ფარმაცევტული ბაზრების 

მდგომარეობა განვითარებულ ქვეყნებში კერძოდ აშშ, გერმანია, ჩინეთი და 

ა.შ. მათი განვითრებისა და ჩამოყალიბების ევოლუცია, მათზე ზემოქმედი 

ფაქტორები, რა გამოწვევების წინაშე დგას როგორც განვითარებული, ასე 

განვითარებადი ქვეყნების ფარმაცევტული ბაზარი. განხილულია 

თითოეული მწარმოებელი ტოპ ფარმაცევტული კომპანიის განვითარების 

ისტორია და პროგნოზი 2026 წლის ჩათვლით ასევე მოცემულია 

მწარმოებელი ტოპ კომპანიების უახლესი ინფორმაცია და ფინანსური 

მდგომარეობა 2020 წლის მსოფლიო რეიტინგის მიხედვით. განხილულია 

გლობალურ ფარმაცევტულ ბიზნესში  მწარმოებელი კომპანიებია ჰორიზონ-

ტალური განვითარება ანუ  დიდი კომპანიების მიერ პატარა კომპანიების 

შთანთქმის პროცესები, განხილულია ამ პროცესის თანმდევი პოზიტიური 

და ნეგატიური მხარეები, მოყვანილია კომპანიების სტრატეგია. კომპანიებისა 

და ქვეყნების მიდგომა ინოვაციური პროდუქტების შექმნა/განვითა-

რება/კვლევასთან მიმართებაში. ასევე სახელმწიფოების ჩართულობა ახალი 
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მედიკამენტის შექმნის პროცესში. ქვეთავში „საქართველოს ფარმაცევტული 

ბიზნესის ანალიზი“ დაწვრილებით არის აღწერილი და დამუშავებული 

არსებული მასალა საქართველოს ფარმაცევტული ბიზნესის დაბადებისა და 

ბაზრის შექმნის დღიდან-დღემდე განვითარებული მოვლენები, განხილუ-

ლია 2012 წლიდან 2020 წლის ჩათვლით, ქართული ფარმაცევტული ბაზრის 

მდგომარეობა, აღნიშნული გრაფიკის სახით არის გამოსახული და 

ანალიზისთვის ცალ-ცალკე არის წარმოდგენილი ბაზარი თანხაში და 

კოლოფებში.( იხ.დისერტაცია გვ 73).ქვეთავში მოცემულია ფარმაცევტული 

ბაზრის რეცეპტორული და არა რეცეპტორული წილების, ლოკალური და 

უცხოური კომპანიებია განვითარების ტენდენცია, ბოლო სამი წლის 

მაგალითზე. მოწოდებულია ინფორმაცია ქართული ფარმაცევტული 

წარმოების ჩამოყალიბების შესახებ, დისტრიბუციის შექმნის ანალიზი, 2020 

წლის მიხედვით საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის ტოპ მწარმოებელი 

კომპანიების რეიტინგი. ის ფაქტორები რომლების მოქმედებენ ქართული 

ფარმაცევტული ბიზნესის განვითარებაზე: GMP და GDP არ არსებობა 

,არაეთიკური მარკეტინგი-რაც ზიანს აყენებს იმ საერთაშორისო კომპანიებს, 

რომლებიც მუშაობენ მკაცრი ეთიკური ნორმების დაცვით, მედიკამენტის 

მაღალი ფასი, რეგისტრაცია და სქართველოს კანონმდებლობა, პრობლემები 

რომელსაც  აწყდება ქართული ფარმაცევტული ბაზარი საკანონმდებლო 

დონეზე. ქვეთავში “ფარმაცევტული ბიზნესის კრიზისის ასპექტები, 

კრიზისის მართვის ისტორია „ფართოდ არის გაშუქებული ფარმაცევტული 

ბიზნესის კრიზისის მართვის უცხოური გამოცდილება და საქართველოში 

მიმდინარე ანალოგიური პროცესები. მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო 

კრიზისის მართვის ასპექტებს, ანტიკრიზისული მენეჯმენტის ტიპებს, 

თითოეული ტიპის მახასიათებელს, ამოცანებს. ანტიკრიზისული მენეჯმენ-

ტის სტრატეგიის კლასიფიკაციას. ხაზგასმულია სახელმწიფოს ჩართულო-

ბის მნიშვნელობა კრიზისების მართვაში, სახელმწიფო ანტიკრიზისული 

რეგულირება -არის სამთავრობო პოლიტიკა, რომლის მიზანია სახელმწი-

ფოს/ საწარმოების/კომპანიების დაცვა კრიზისული სიტუაციებისაგან, მათი 

გაკოტრების თავიდან აცილების მიზნით. სახელმწიფოს ანტიკრიზისული 
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პოლიტიკის სამი დონე და მათი მიმართულებები (ფისკალური, სტრუქტუ-

რული, ფულადი).ბოლო ქვეთავში “კორონავირუსის პანდემიით 

გამოწვეული კრიზისი 2020“განხილულია 2020 კორონავირუსის პანდემიით 

გამოწვეული კრიზისი, რომელმაც განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა და 

სულ სხვა კრიზისი დაგვანახა. კონკურენციის გაზრდა, გართულებული 

სიტუაცია ფარმაცევტულ ბიზნესში, მიწოდების ჯაჭვის მოშლა, მოითხოვს 

შეიცვალოს მიდგომები და პრიორიტეტები კომპანიების პროდუქციის 

პორტფელის მართვის საკითხებში . კოვიდ 19- წინაღმდეგ ვაქცინების შექმნა 

როგორც #1 პრიორიტეტი ყველა მწარმოებელი ფარმაცევტული კომპანიის-

თვის. ამგვარად 2020 წელი ისტორიაში შევა ახალი განსხვავებული 

კრიზისით რომელის სახელიცაა -დიდი კარანტინი (Great Lockdown). 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში „ფარმაცევტული ბიზნესის 

ანტიკრიზისული მართვის პერსპექტივები და გაუმჯობესების გზები“ -

ქვეთავში “ქართული ფარმაცევტული ბაზრის კვლევა კრიზისის ფონზე„ 

მოწოდებულია ჩატარებული ონლაინ გამოკითხვის ანალიზი რომლის 

მიზანი იყო ქართული ფარმაცევტული ბაზრის კვლევა კრიზისის ფონზე. 

ანალიზს საფუძვლად დაედო გამოკითხვა, რომელიც არსებული 

სიტუაციიდან გამოდინარე ჩატარდა ონლაინ კითხვარის მეშვეობით. 

კითხვარი განთავსებული იყო linkdin-ზე- მსოფლიოში ყველაზე დიდ 

პროფესიულ ქსელზე, ასევე განთავსდა სოციალური ქსელი - ფეისბუქის 

მეშვეობით დახურულ /ღია ჯგუფებში, კითხვარი მეილის მეშვეობით 

დაგზავნილი იქნა საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომად-

გენლობებში და დისტრიბუტორულ კომპანიებში. ონლაინ გამოკითხვის 

პერიოდი იყო 51 დღე ანუ 2020 წლის 14 დეკემბრიდან 2021 წლის 5 

თებერვლის ჩათვლით. ონლაინ გამოკითხვაში მიიღო მონაწილეობა 18-დან 

65+ ასაკის 696 რესპოდენტმა. გამოკითხვის მიზანი/ამოცანა იყო დაგვედგინა 

თუ რა გავლენა იქონია კრიზისმა სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის 

მოსახლეობაზე, რა სახით იყო კრიზისი გამოხატული, რაზე მოუწიათ ეკონო-

მიის გაკეთება და ასევე რა სახის პრობლემებს წააწყდნენ რესპოდენტები 

მედიკამენტების მოხმარება/შეძენასთან მიმართებაში . ამ გამოკითხვის 



16 

ანალიზი დაგვეხმარება უფრო ნათელი სურათი მივიღოთ თუ რა 

გამოწვევების წინაშე დადგა ქართული ფარმაცევტული ბაზარი 2020 წლის 

არასტანდარტული კრიზისი დროს და ასვე თუ რა სახის რეფორმებს 

საჭიროებს მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე ქართული 

ფარმაცევტული ბიზნესი.ნაშრომში მოცემული დიაგრამები  შედგენილია 

ავტორის მიერ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით. 

გამოკითხულთა 97,1 % აღნიშნავს რომ 2020 წლის კრიზისმა გავლენა 

მოახდინა მათზე და მათ ახლობლებზე, მხოლოდ 2,9% (რაც რეალურად 20 

რესპოდენტია ) აღნიშნა რომ კრიზისს მასზე გავლენა არ მოუხდენია . 

 
დიაგრამა  3. კრიზისის გავლენა რესპოდენტსა და მის ახლობლებზე 

 

საინტერესოა იყო თუ როგორ აისახა კრიზისის გავლენა რესპონდენ-

ტებზე აქედან ყველაზე დიდი მაჩვეენებლი ფასების მომატებაა. 

 ფასების მომატება 37,5% 

 შემოსავლის შემცირება 28,9% 

 სამუშაოს დაკარგვა 27,4% 

 სხვა 6,2% 

 

დიაგრამა 4. კრიზისის გამოვლინება 
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ასევე რესპოდენტთა 40,7% და 36,6% აღნიშნავს, რომ ეკონომიის 

გაკეთება როგორც მოსალოდნელი იყო, მოუწია დასვენებასა და 

ტანსაცმელზე .კვლევიდან ჩანს რომ მედიკამენტზე მხოლოდ 10,1 % გააკეთა 

ეკონომია - რაც კიდევ ერთხელ ხაზზე უსვამს დარგის მნიშვნელობას. 

 

დიაგრამა 5. საქონლის სახეობა, რომელშიც  მოუწევთ ეკონომიის გაკეთება 

 

კითხვაზე მოუწია თუ არა დანიშნული მედიკამენტის შეცვლა 

რესპოდენტთა 49,7% უპასუხა რომ არა, ხოლო 50,3 % კი. ეს უკანასკნელი 

საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ 50,3 % 

აუცილებლად იქნებოდა ქრონიკული მედიკამენტების მომხმარებლებიც, 

რომლებიც წლებია გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტს იღებენ. ხოლო მისი 

თვითნებური შეცვლა შეიძლება სავალალო იყოს ჯანმრთელობისთვის. 

 

დიაგრამა 6. ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტის შეცვლის პროცენტული 

მაჩვენებელი 

 

საინტერესო იყო თუ რა მიზეზით ხდებოდა ექიმის მიერ დანიშნული 

მედიკამენტის შეცვლა. ანალიზისას გამოიკვეთა რომ რესპოდენტთა. 
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საგანგაშოა რომ მედიკამენტის შეცვლა სწორედ მომატებული ფასის გამო 

ხდებოდა აფთიაქში და არა მკურნალი ექიმის მიერ რაც საბოლოო ჯამში 

შეიძლება პაციენტის ჯანმრთელობაზე აისახოს.  

 

დიაგრამა 7. მედიკამენტის შეცვლის მიზეზი 

 

 43,2% მოუწია შეცლა მომატებული ფასის გამო  

 7,2% შეცვალა დეფექტურის გამო  

 49,7% არ შეუცვლია  

 1% სხვა მიზეზი  

ასევე გამოკითხულთა 67.8% აღნიშნავს რომ მოხმარებული 

მედიკამენტების დეფიციტი არ შეინიშნებოდა ხოლო 32.2 % აღნიშნავს, რომ 

დეფიციტი იყო. 

 

დიაგრამა 8. იმ  მედიკამენტის დეფიციტი, რომელსაც მოიხმარენ 

 

მედიკამენტს გამოკითხულთა 43.2% ცვლის და ძირითადი მიზეზი 
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ფასია .აქაც როგორც მე-5 კითხვაში საგანგაშო მაჩვენებელია მედიკამენტის 

შეცვლის მიზესის გამო. რადგან შეცვლა ხდება ექიმის კონტროლის გარეშე. 

 

დიაგრამა 9. უფრო დაბალი ფასის შემოთავაზების გამო მედიკამენტის შეცვლის 

სიხშირე 

 

თუ რა კრიტერიუმით ირჩევს მომხმარებელი მედიკამენტს პასუხი 

შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

 

დიაგრამა 10. მედიკამენტის შერჩევის კრიტერიუმი 

 

ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა ის საკვანძო საკითხები რის 

წინაშე დადგა ქართული ფარმაცევტული ბიზნესი არსებული 2020 წლის 

კრიზისის დროს და რის გამოც ძირითადად მომხმარებელი დაზარალდა, 

კერძოდ : 

 მომატებული ფასები,  

 დეფექტურა,  

 ასევე ქართული წარმოების ნაკლები ცნობადობა . 

 ასვე მნიშვნელოვანია, რომ რესპოდენტთა უდიდესი ნაწილი 40.2 % 
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ხარისხს ანიჭებს უპირატესობას.  

სწორედ ეს პუნქტები უნდა დაედოს საქართველოში ფარმაცევტული 

ბაზრის ანტიკრიზისული როგორც გრძელვადიან ისე მოკლევადიანი 

სტრატეგიის შემუშავებას. რათა დარგი მზად იყოს, როგორც პრევენციულად 

-კრიზისი მართვისთვის, ასევე მოულოდნელი კრიზისისას დროული 

რეაგირებისთვის.  

ქვეთავში „ანტიკრიზისული სტრატეგია გლობალურ ფარმაცევტულ 

ბიზნესში, გლობალურ ფარმაცევტული ბიზნესი და Covid-19“-დამუშა-

ვებულია ანტიკრიზისული სტრატეგია გლობალურ ფარმაცევტულ ბაზარზე, 

2008 წლის კრიზისის შემდგომ განხორციელებული ღონისძიებების 

ერთობლიობა, როგორც განვითარებული ქვეყნების ასევე განვითარებადი 

ქვეყნების ფარმაცევტული ბაზარზე, ფარმაცევტულ ბიზნესში მოთამაშე 

ყველა კომპონენტის - სახელმწიფო, მწარმოებელი კომპანია, დისტრიბუ-

ტორის ჩართულობით. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჩატარე-

ბულ კვლევაში მოძიებული იქნა ევროპის ქვეყნებში, კრიზისის ზეგავლენის 

შემდგომ ქვეყნების სტრატეგიები რომელიც მიმართული იყო უპირველესად 

როგორც ფარმაცევტული ბიზნესის დაცვისათვის, ასევე მოსახლეობისათვის 

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ და სახელმწიფო ხარჯის 

შემცირებისკენ. ამ ობიექტური პრობლემების გადასაჭრელად, მწარმოებ-

ლებმა დაიწყეს ახალი სტრატეგიებს შემუშავება და ეს სტრატეგია  გლობა-

ლურად არ განსხვავდებოდა თეორიულად მოწოდებული სტრატეგიის 

პუნქტებიდან: ორგანიზაციული ცვლილებები; ფინანსური სტრატეგიები; 

ხარჯების შემცირება; აქტივების შემცირება; მოგების შექმნა. 

ანტიკრიზისული მენეჯერის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა 

შეიცნოს ცვლილებები. ფარმაცევტული კომპანია GSK -„გლაქსო სმიტკლა-

ინის“-ანტიკრიზისული მენეჯერის მაგალითზე აღწერილია მისი მნიშვნე-

ლობა, კრიზისიდან მინიმალური დანაკარგით გამოსვლისთვის. 

იგივე მიდგომა იქნა გამოყენებული მესამე ქვეთავში-„ანტიკრიზი-

სული სტრატეგია ქართულ ფარმაცევტულ ბიზნესში“ სადაც დაწვრილებით 

არის მოცემული რა სახის პრობლემებს წააწყდა საქართველო 2008 წლის 
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ფინანსური კრიზისის შემდგომ, თუ ავიღებთ ამ კრიზისის გავლენას, რა თქმა 

უნდა საქართველო გამონაკლისი არ ყოფილა, გარდა კრიზისისა სიტუაცია 

უფრო დაამძიმა 2008 წლის რუსეთ -საქართველოს ომმა. 2008 წლამდე 

საქართველოს ეკონომიკა სტატისტიკის მიხედვით 8-9% იზრდებოდა 

აღნიშნულის შემდეგ ეკონომიკა დავარდა და წლიური ზრდა 2% იყო.  

ანალიზისთვის არჩეული იქნა  იგივე მიდგომა რაც არჩეული იყო გლობა-

ლური ფარმაცევტული ბიზნესის განხილვისას : 

 სახელმწიფოს მხრიდან ანტიკრიზისული სტრატეგია . 

 მწარმოებელი ფარმაცევტული კომპანიების ანტიკრიზისული 

სტრატეგია. 

 დისტრიბუტორების ანტიკრიზისული სტრატეგია. 

სახელმწიფოს მხრიდან ანტიკრიზისული სტრატეგია - სახელმწიფოს 

მხრიდან 2009 წლის 10 აგვისტოს ინიცირებული იქნა კანონპროექტი 

„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ რომელიც 2009 წლის 15 

ოქტომბრიდან ამოქმედდა. იგი შემუშავებული და მომზადებული იყო 

ევროპული გამოცდილების საფუძველზე და ორიენტაცია იყო მედიკამენ-

ტებზე ფასების რეგულირებაზე. დაშვებული იყო რეგისტრაციის 2 რეჟიმი: 

რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმი და აღიარებითი. ქართული ფარმაცევტუ-

ლი ბაზარი გაიხსნა და დაიწყო ევროპის ქვეყნებიდან იაფი მედიკამენტების 

შემოდინება. შეიძლება ეს ჩავთვალოთ სახელმწიფოს მხრიდან ანტიკრიზი-

სულ სტრატეგიად და უნდა აღინიშნოს, რომ იმ დროისთვის საკმაოდ ეფექ-

ტური გამოდგა რადგან აღიარებითი რეჟიმით იმპორტირებული მედიკამენ-

ტების ფასი 2-3 ჯერ ნაკლები იყო და საცალო ფასზე მომხმარებელმა 

ზოგიერთ მედიკამენტზე 80%-90% ფასდაკლებაც კი დაინახა. 

მწარმოებელი ფარმაცევტული კომპანიების ანტიკრიზისული 

სტრატეგია: მწარმოებლების მხრიდან ფასების დაწევას ასევე ადექვატურად 

მოჰყვა ხარჯების შემცირება, რათა შენარჩუნებულ იყო დაგეგმილი 

მომგებიანობის პროცენტი. ხარჯების შემცირება შეეხო როგორც 

ორგანიზაციული სტრუქტურების შეცვლას (ბევრმა კომპანიამ სათაო 

ოფისებად აირჩია საქართველო ან აზერბაიჯანი და შეეცადა ერთი ქვეყანაზე 
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მიება 2 წარმომადგენლობა და ა.შ.), თანამშრომელთა შემცირება (ძირითადად 

მოხდა რეგიონების დახურვა ,მარკეტინგული ხარჯის შემცირება). 

დისტრიბუტორები:თუ გადავხედავთ ბაზარს 2010 წელს საქართველოში 

ოფიციალურად დარეგისტრირებული იყო 150 მეტი დისტრიბუტორული 

კომპანია, ზოგიერთი მათგანი გაკოტრების გამო გაქრა ბაზრიდან, 

ზოგიერთი ისევე ფინანსური კრიზისი გამო ერთმანეთს შეერწყა და დღეს 

დღეობით საქართველოს ბაზარზე 4 ძირითადი მოთამაშეა რომელიც 

ბაზრის თითქმის 70% ქმნიან.დისტრიბუტორთა ანტიკრიზისული 

გეგმა/სტრატეგია არ განსხვავდება გლობალურისაგან საქართველოშიც 

ძირითადი აქცენტი გაკეთდა გადახდის გადავადებების გაზრდაზე, 

დამატებით ფასდაკლებაზე.  

სწორი და წარმატებული ანტიკრიზისული მენეჯმენტის შემუშავების-

თვის, ჩატარებული იყო ქართული ფარმაცევტული ბაზრისთვის SWOT 

ანალიზი, რათა უფრო ნათელი ყოფილიყო ის სუსტი მხარეები რომლების 

პირველ რიგში იქნებოდა დარტყმის წერტილი კრიზისი დროს. ქვეთავში 

“ფარმაცევტული ბიზნესის ანტიკრიზისული მართვის სრულყოფა„ SWOT 

ანალიზისა და ონლაინ კითხვარის შედეგების დამუშავების შედეგად 

კონსოლიდირებული ანალიზის საფუძველზე მოწოდებულია ფარმაცევტუ-

ლი ბიზნესის ანტიკრიზისული მართვის სრულყოფის, როგორც გრძელვა-

დიანი: ფასთა რეგულაცია,ადგილობრივი წარმოების მედიკამენტების წი-

ლის გაზრდა, ქვეყანაში კვალიფიციური კადრების აღზრდა,ქვეყანაში იმ-

პორტირებული მედიკამენტი ლაბორატორიული კონტროლი, რეგისტრა-

ციის კანონში „გარდამავალი პერიოდის“ აუცილებლობა. ასევე მოკლევა-

დიანი სტრატეგია: უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული- 

ქრონიკული დაავადების სამკურნალო პროგრამებში შემავალი მედიკამენ-

ტების შეძენა მინიმუმ ერთი წლიანი რაოდენობების გათვალისწინებით, 

სახელმწიფოს მხრიდან ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა წარმოების 

სიმძლავრის გაზრდისთვის,ლოკალური წარმოებისთვის აქტიური ნივთიე-

რებების უწყვეტი ჯაჭვის არსებობისათვის 2-3 ალტერნატიული 

მწარმოებლის მოძიება,კრიზისის დროს საკანონმდებლო ცვლილებების 
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გამარტივება, დევალვაციის არსებობისა გარკვეულ მედიკამენტების სუბსი-

დირება არსებული ფასის შენარჩუნებისათვის. საქართველოს ფარმაცევტულ 

ბიზნესში მოთამაშე ყველა სუბიექტისთვის. შემოთავაზებულია სახელმწი-

ფოს მხრიდან გასატარებელი რეფორმების ნუსხა საკანონმდებლო დონეზე, 

ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან მედიკამენტების ხელმისაწვდო-

მობის გაადვილების მიზნით გასატარებელი სტრატეგია. ანტიკრიზისული 

მენეჯმენტი საქართველოში დასახვეწია, უცხოური გამოცდილების საფუძ-

ველზე, რათა მოხდეს მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამება, 

მაგრამ არასტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა მოითხოვს ანტიკრი-

ზისული მართვის სისტემის ყველა კომპონენტის მუდმივ გაუმჯობესებას, 

მონიტორინგს, აშკარაა, რომ კრიზისების დაძლევაში სისტემატიზებული 

დასავლური გამოცდილება, ქართული ფარმაცევტული ბიზნესისთვის 

ამოსავალ წერტილად უნდა იქცეს. 

ნაშრომის დასკვნით ნაწილში კონსოლიდირებულია შედეგები  და 

მოყვანილია   ძირითადი   თეზისების სახით.  

დასკვნა 

ჩატარებული კვლევების და მასალების ანალიზის განზოგადების 

შემდეგ მივედით შემდეგ დასკვნებამდე : 

1) ანტიკრიზისული მართვა მენეჯმენტის შედარებით ახალგაზრდა, 

მაგრამ სწრაფად განვითარებადი დარგია. 

 2) ანტიკრიზისული მართვის თეორია (Issue and crisis management 

theory): ტერმინი პრობლემების მართვა გამოიგონა ჰოვარდ ჩეისმა 1976 წელს. 

აქედან მოყოლებული ყველა მკვლევარის ნაშრომში გაშუქებულია კრიზი-

სების დროული შეცნობის აუცილებლობა, შესაბამისად დროული რეაგი-

რებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობა. 

3) „კრიზისი“ შეიძლება განმარტებულ იქნას, როგორც მნიშვნელოვანი 

საფრთხე, რომელსაც შეიძლება დიდი ნეგატიური შედეგები მოჰყვეს, თუ 

სიფრთხილით არ მოვექეცით და არ მოვახდინეთ დროული რეაგირება. 

ზოგიერთი დასავლელი და ჩინელი კრიზისის ექსპერტების მტკიცებით, 

აღნიშნული შეიძლება ნიშნავდეს საშიშროებას/საფრთხეს და „გარდამტეხ 
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მომენტს“, რომელიც შესაძლო პოზიტიურ შედეგზეც მიუთითებდეს.  

3)ისტორიულად კრიზისები განვითარების მიმდინარეობაში 3 ეტაპს 

გამოყოფენ. 

4) 1 ეტაპი - 18 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის 30 წლებამდე .ამ პერიოდში 

გამეფებული იყო აზრი რომ კაპიტალიზმის დროს კრიზისი შეუძლებელია ( 

ჯ.მილლი,დ.რიკარდო) ან ატარებს შემთხვევით ხასიათს და თავისუფალი 

კონკურენციის სისტემას აქვს უნარი დამოუკიდებლად გადალახოს იგი 

(კ.სისმონდი, რ.რობერტუს). 

5) 2 ეტაპი -მე-20 საუკუნის 30 წლებიდან 60 წლებამდე. ამ პერიოდში 

ფართო გავრცელება და პოპულარობა მოიპოვა დ.კეინსის ნაშრომებმა და 

უპირველეს ყოვლისა მისმა თეორიამ, რომ ეკონომიკური კრიზისები( 

დეპრესია, სტაგნაცია) გარდაუვალია კლასიკური კაპიტალიზმის პირობებში 

და განპირობებულია ბაზრის თანდაყოლილი ბუნებით.  

6) 3 ეტაპი გასული საუკუნის 60 წლებიდან დღევანდელობამდე. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდში განსაკუთრებული ყურად-

ღება მიექცა საბაზრო ეკონომიკის ციკლურო ბაში ეგზოგენურ (შიდა ) და 

ენდოგენურ( გარე) მიზეზებს . თუმცა უპირატესობა მაინც ენდოგენურ(გარე) 

მიზეზებს მიენიჭა. 

7) კრიზის გააჩნია ციკლურობა, კლასიფიკაცია, იგი განსახვავდება 

წარმოქმნის მიზეზის მიხედვით . 

8) გასული საუკუნის 80-იანი წლების შემდეგ შექმნილია მეცნიერების 

მიერ ანტიკრიზისული მენეჯმენტის თეორიოები,რომლების ფართოდ 

გამოიყენება. 

9) იმიჯის აღდგენის თეორია (Image restoration/repair theory), მობო-

დიშება, კორპორატიული აპოლოგია (Apoligy, Corporate apologia), ატრიბუ-

ციის თეორია (Attribution Theory),კონფლიქტის მართვის სისტემაში 

გაუთვალისწინებელი გარემოების თეორია (Contingency Theory), „Stance“-ის 

თეორია(პოზიცია, დამოკიდებულება/თვალსაზრისი) კონცეფცია. 

10)ანტიკრიზისული მართვა უნდა განიხილებოდეს როგორც 

„ცოცხალი“ ორგანიზმი რომელიც დინამიურ განვითარებაშია კრიზისთან 
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მიმართებაში . 

11) ანტიკრიზისული მართვა გვეხმარება კრიზისი დროს მას მივუსა-

დაგოთ უკვე შემუშავებული და დაგეგნილი მართვის გეგმა/სტრატეგია. 

12) კრიზისების მართვის პრინციპების შემუშავებაზე ბევრი უცხოელი 

და ქართველი მეცნიერი მუშაობდა, ჩამოყალიბებულ საბოლოო სამოქმედო 

გეგმაში მცირედი განსხვავებების მიუხედავად ის მაინც ერთ პრინციპს 

ეფუძნება: ადრეული დიაგნოსტიკა და მენეჯმენტის მხრიდან ადეკვატური 

რეაგირება. 

13) დღევანდელი გლობალიზაციის ეპოქამ მოიტანა კომპანიებისათ-

ვის ანტიკრიზისული გეგმის წინასწარი შემუშავების აუცილებლობა, ხოლო 

2020 წელმა დაგვანახა, რომ ეს აუცილებლობა დგას სახელმწიფოებისთვისაც. 

14) არსებული ლიტერატურის მიმოხილვისას შეიძლება ანტიკრიზი-

სული მართვა ან კონცეფციები სხვადასხვანაირად იყოს ჩამოყალიბებული, 

მაგრამ ყველა ავტორი ერთხმად თანხმდება, რომ ამ პროცესში გადამწყვეტი 

როლი ანტიკრიზისულ მენეჯერს ენიჭება. 

15) XX საუკუნის ბოლოსთვის უკვე გამოჩნდა ე.წ ანტიკრიზისული 

მენეჯერი - ადამიანი რომელიც ორგანიზებას უკეთებს და პასუხისმგებლო-

ბას იღებს კრიზისის სწორად მართვისთვის საჭირო ყველა ღონისძიების 

დროულად და ხარისხიანად ჩატარებისთვის. 

როგორც ყველა დარგს, ასევე კრიზისი ეხება ფარმაცევტულ 

ბიზნესსაც. დღევანდელობიდან გამომდინარე ის არის განვითარებული 

ქვეყნების ეკონომიკაში ერთერთი წამყვანი დარგი. 

16) ისტორიულ ასპექტში, პრიმიტიული ფარმაცევტული ბაზრის 

ჩამოყალიბება/გაჩენა დაკავშირებული იყო კაცობრიობის ადრეულ ეპოქაში 

პირველადი სოციალურ-ეკონომიურ საზოგადოების ფორმირებასთან. 

17) ფარმაცევტული კომპანიების აქციები აშშ-სა და ევროკავშირის 

ბირჟებზე ყველაზე სწრაფად მზარდია, რაც ნათელს ხდის ინდუსტრიის 

ინვესტიციის მიმზიდველობას. მსოფლიო ფარმაცევტული ბიზნესის 

საბაზრო კაპიტალიზაცია 1 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს. 

18) ე. წ “BIG PHARMA”"(დიდი ფარმა)-ს წარმომადგენელი კომპანიები 
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მუდმივად კონკურენციის პირობებში არიან მოპოვებული ბაზრის წილის 

შენარჩუნება/ გაზრდისთვის. 

19) ფარმაცევტული ინდუსტრიისათვის დამახასიათებელია სპეციფი-

ური ინოვაციური პროცესები, რთული სტრუქტურა, მაღალტექნოლოგიური 

სამუშაოების დიდი რაოდენობა და მაღალი ინვესტიციის მიმზიდველობა. 

20) ფარმაცევტული ინდუსტრია მთლიანობაში ხასიათდება წარმო-

ების და მოგების მაღალი ზრდის ტემპებით, ხოლო, ანალიტიკოსების აზ-

რით, მედიკამენტებზე მოთხოვნილების ზრდა, როგორც მთელ მსოფლიოში, 

ასევე ცალკეულ ქვეყნებში პრაქტიკულად არ არის დამოკიდებული 

ეკონომიკის შემცირებასა თუ ზრდასთან. 

21) ანალიტიკოსები, რომლებიც აშუქებენ მედიკამენტების შექმნის 

პრობლემებს აღნიშნავენ ისეთ მოვლენას როგორიცაა "დაავადებების ევო-

ლუციის ფენომენი“. ეს განპირობებულია როგორც ბუნებრივი ფაქტორებით, 

ასევე მედიცინაში ევოლუციით. ამიტომ ფარმაცევტულ კომპანიებმა უნდა 

გაითვალისწინონ გადამკვეთი დარგების შესაძლებლობები, გამოცდილება 

და პრაქტიკა, კერძოდ ქიმიაში, ბიოლოგიაში, მედიცინაში, სოციოლოგიაში, 

პოლიტიკურ მეცნიერებაში, სტატისტიკაში, ფსიქოლოგიაში, მენეჯმენტში 

და ა.შ. 

22) კონკურენციიდან გამომდინარე მწარმოებელ კომპანიებში დადგა -

ისეთი სტრუქტურული ერთეულების შექმნის აუცილებლობა, რომლებიც 

აკონტროლებენ ახალი ფორმულების მოძიების საკითხებს, ახალი 

ნივთიერებების აღმოჩენას, ორიგინალური წამლების შექმნას, კვლევის 

ჩატარებასა და ბაზარზე მათი დანერგვას. 

23) ინდუსტრიის განვითარების საქმეში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

სამეცნიერო კვლევასა და განვითარებას, მარეგულირებელი ორგანოს 

გადაწყვეტილებებს. ბოლო ასი წლის განმავლობაში, ფარმაცევტულმა 

ინოვაციებმა ფართო მასშტაბიანი გავლენა მოახდინეს საზოგადოების 

განვითარებაზე, ხოლო ფარმაცევტული ტრანსნაციონალური კომპანიების 

ინოვაციურმა და ინვესტიციურმა საქმიანობამ მნიშვნელოვანი როლი 

ითამაშა გლობალიზაციაში. 
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24) მთელი რიგი ანტიკრიზისული რეფორმები ევროპულ ქვეყნებში 

ჩატარებული იყო 2008 წლის კრიზისის შემდგომ და იგი ძირითადად 

ეხებოდა ფასის კორექციას, ხარისხის გაუმჯობესებას და მედიკამენტის 

ხელმისაწვდომობის გაზრდას. 

25) საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი შეიძლება განხილული 

იყოს როგორც გლობალური ფარმაცევტული ბიზნესის ნაწილი, რადგან XX 

საუკუნის ბოლოდან დაწყებული იგი განვითარების იგივე პროცესებს გადის 

რაც გლობალურმა ბაზარმა გაიარა და იგივე მწარმოებელი კომპანიები 

ოპერირებენ რაც გლობალურზე. 

26)ფარმაცევტული ბაზრის მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს „ფარ-

მაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია საქართველოში“ 

(Association of Pharmaceutical Companies Representatives in Georgia) დარეგის-

ტრირება რაც გლობალურ ფარმაცევტული ბაზარზე მომუშავე კომპანიების-

თვის მიღებული ეთიკური მუშაობის წესების აღიარებაა.  

27) საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი თავის სტრუქტურით არ 

განსხვავდება არც ევროპულისაგან და არც აშშ ფარმაცევტული ბაზრისაგან 

და იგი წარმოდგენილია მწარმოებელი კომპანიებისა და დისტრიბუ-

ტორებისაგან.  

28) პირველადი რეფორმები ჩატარდა 2009-2011 წლებში როდესაც 

კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება და დაემატა რეგისტრაციის აღიარე-

ბით რეჟიმი, რაც საშუალებას იძლეოდა გარკვეული ევროპული ქვეყნებიდან 

შემოსულიყო მედიკამენტები გამარტივებული გზით, რამაც პირველი 

შედეგი გამოიღო ფასების რეგულირების მხრივ. 

29) ასევე ევროპულ ბაზრებზე გატარებული რეფორმების ანალიზის 

საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ საქართველოს საკანონდებლო ბაზა 

საჭიროებს გადახედვას და რეფორმების გატარებას. 

30)ონლაინ კითხვარით ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა ის ხარვეზები 

და გამოწვევები რის წინაშეც საქართველოს ფარმაცევტული ბიზნესი დადგა 

2020 წლის კრიზისი დროს. როგორც გამოიკვეთა მომხმარებელბისთვის 

მთავარი ფასი, ხარისხი და მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა არის. 
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არსებული დასკვნებიდან გამომდინარე შემუსავებულია და განზოგა-

დებულია  შემდეგი სასურველი რეკომენდაციები:  

1) ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საქართველოს ფარმაცევტული 

ბაზრის ანტიკრიზისული სტრატეგია გულისხმობს ევროპულ ქვეყნებში 

გატარებული ანტიკრიზისული რეფორმების, საქართველოს რეგიონალური 

თავისებურებების გათვალისწინებით ინდივიდუალური რეფორმების 

შემუშავებას, რომელიც კონკრეტულად საქართველოს ფარმაცევტულ 

ბაზარზე იქნება მორგებული. 

2) აქცენტი უნდა გაკეთდეს ფასთა რეგულაციაზე. 

3) ფარმაცევტულ ბიზნესში ადგილობრივი წარმოების ცნობადობისა 

და წილის გაზრდა უმნიშვნელოვანესია. 

4) თუ საქართველო ისწრაფვის ევროკავშირისაკენ აუცილებელია 2 

ძირითადი GMP და GDP საერთაშორისო სტანდარტების დროული დანერგვა. 

5) ნაშრომში აღწერილია ანტიკრიზისული სტრატეგის განხორციე-

ლების მექანიზმი ანუ რეფორმები რომლებიც უნდა განხორციელდეს 

პირველ რიგში საკანონმდებლო დონეზე. 

6) საქართველოს ფარმაცევტული ბიზნესის SWOT-ანალიზის საფუძ-

ველზე გამოიხატა ის სუსტი მხარები, რომლის გათვალისწინებითაც უნდა 

დაიგეგმოს ანტიკრიზისული გრძელვადიანი სტრატეგია.  

7) აუცილებელია კოლაბორაცია სახელმწიფო სტრატეგიასა და 

ბიზნესს შორის, რომ მოხდეს კრიზისის ერთობლივი დაძლევა რათა შესაბა-

მისად საბოლოო რგოლი, მომხმარებელი არ დაზარალდეს . 

8) ამრიგად ფარმაცევტული დარგის განხილვისას სახელმწიფოს  ჩარ-

თულობას გადამწყვეტი როლი ენიჭება რადგან ყველანაირი განხორციელებულ 

ღონისძიებებს საფუძვლად საკანონმდებლო ცვლილება უნდა ედოს . 

9) ანტიკრიზისული მენეჯერების მომზადება და შესაბამისად საჭი-

როების შემთხვევაში მათი მუშაობის გააქტიურება კრიზისული პროცესის 

ადრეულ ეტაპებზე. 

10) ფარმაცევტული ბიზნესისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ანტიკრიზისული პრაქტიკის ისეთი ტიპის გამოყენება როგორიცაა ანტიცი-
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პატიური და პრევენციული მენეჯმენტი, შესაბამისად, ეს მიდგომა გაზრდის 

ანტიკრიზისული მართვის ეფექტურობას. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა ორი 

კოლოკვიუმი.  
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