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Abstract 

The dissertation - "Aspects of Improvement of Crisis Management in the 

Construction and Development Sector of Georgia" - consists of introduction, literature 

review, three chapters and conclusion and recommendations. 

The introduction substantiates urgency of the problem, which has always 

required additional research - organizations in the construction and development sector 

are periodically facing challenges and show the signs of crisis. The ability of early 

response and the degree of flexibility depend on the organization's resilience to crisis. 

The general crisis that started suddenly with the pandemic during the last year has 

further proved the idea that acquiring additional knowledge and developing the 

recommendations is vital. 

Economists have identified small private businesses as a major source of 

economic recovery. The construction and development sector is an important field, 

driving not only the economy of the country, but also the social policy, labor market, 

the quality of labor resources. The sector shows growing trend in the number of 

employees and considerable contribution to the nation’s economy. This obligates to 

support its sustainable development by building resilience to the crises.  

The paper attempts to study current crisis management processes in the 

Georgian economy, and in particular, in one of its largest sectors - construction and 

development; reviews and generalizes theoretical studies and practical experience; and 

introduces outcomes for Georgian companies.  

The study reflects analysis of legislative documents and theoretical-scientific 

sources regulating the field of construction and development. 

In the analytical part, views are presented by discussing the recognized practices 

of crisis management supported by the opinions of a number of authors. In particular, 

we support the idea, that detection and prevention of the signs of crisis at an early stage 

is the most reasonable, economically and financially justified skill. Planning for 

emergency should be a special constituent part and important activity of the 

management to survive, avoid losses, and smoothly resume operations to ensure 

business continuity. 

First chapter of the paper "Theoretical-methodological foundations of the origin 

and development of crisis" discusses definitions of the types of crises, their 

factors/variables, and the nature of crisis management. 

Second chapter of the paper, "Crisis Management Processes and Strategy", 

outlines crisis management procedures as a strategic commitment of the overall 

management of the organization. Manageable and unmanageable processes are 

discussed. Specificities of crisis management are critically discussed. The main part 

discusses number of well-experienced models of crisis management (Gonzalez-Herrero 

and Pratt, crisis assessment and management, proactive and reactive, scenario-based 

and capability-based, Fink’s crisis life cycle model, Mitroff’s five-stage, Burnet’s 

relativity, and other models). Emphasis is placed on the importance of diagnosing, 

planning, implementing, and monitoring changes before, during and after the crisis. 

Chapter emphasizes proper communication as a prerequisite for the continuous 

improvement of the organization, which in turn is the goal of the crisis management 

plan. The paper uses research works by Georgian and foreign authors. In particular, 

those are studies of E. Baratashvili, A. Abralava, N. Tsanava, N. Faresashvili, M. 
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Tabatadze, A. Eliasson, S. Kreuteris, S. Kutlip, A. Paraskeva, S. Gundel, V. Moore, I. 

Mitroff, M. Alpaslan, L. Ashcroft. 

The third chapter "Anti-Crisis Management in the Construction Sector of 

Georgia", explores the methods of scientific research, which are then used for practical 

research on the subject. A practical research plan is compiled with the following logic 

and sequence: initially, the practical research was conducted through semi-structured 

interviews with construction and development sector experts to acquire the initial logic 

of main activities of construction companies during the crisis. Then, a different method 

of practical research - the survey method helped to identify the weak areas(s), side(s), 

and factor(s) of crisis management. Based on these two methods, a "Cause Tree" was 

constructed. These three methods of practical research formed the ground for 

development of the Organizational System Framework Model to be offered to 

construction and development companies. 

The Conclusion provides generalized research results, conclusions, and practical 

recommendations for application. 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. პანდემიით გამოწვეულმა მიმდინარე კრიზისმა 

წინა პლანზე გადმოწია ორგანიზაციის კრიზისებისადმი მდგრადობის ისეთი 

მოდელის შექმნა, რომელიც გაუმკლავდება ეკონომიკურ და სოციალურ 

გამოწვევებს. 

თემის აქტუალობა განპირობებულია კრიზისის საყოველთაობიდან, 

რაც შეიძლება დაემუქროს ნებისმიერი დონის ეკონომიკურ სისტემას. შედეგი 

შეიძლება იყოს საწარმოთა ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობის სწრაფად 

გაუარესება, ფუნქციონირების შეფერხება ან შეწყვეტა და გაკოტრება. 2007-

2009 წლების ეკონომიკურმა კრიზისმა თავისი მძიმე შედეგებით 

მკვლევარების და პრაქტიკოსების ყურადღება მიაპყრო კორპორატიული 

კრიზისების ფაქტორების კვლევის, მათი მართვისა და ეკონომიკური 

მონიტორინგის სისტემის შექმნის აუცილებლობას. ამ პერიოდში 

გამოვლინდა, რომ კომპანიების უდიდეს ნაწილს არ ჰქონდა 

ანტიკრიზისული მართვის გეგმა და გაწერილი პროცედურები. 

საქართველოს ეკონომიკის და ეროვნული ანგარიშების სტრუქტურაში 

სამშენებლო სექტორს ერთ-ერთი წამყვანი როლი აქვს. მის მდგრადობაზე 

დიდადაა დამოკიდებული სხვა სფეროების უწყვეტი განვითარება. 

მიმდინარე კრიზისმა უკვე მძიმე ეკონომიკურ დაღმავლობამდე 

მიიყვანა ბევრი ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, იკვეთება საკვლევი თემის 
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აქტუალობაც, რომელიც შეისწავლის მართვის საერთო კონცეფციას კრიზისის 

დროს და სამშენებლო ორგანიზაციებს სთავაზობს ანტიკრიზისული 

მართვის პრაქტიკულ მოდელს ოპერაციების უწყვეტობის და მდგრადობის 

შენარჩუნების მიზნით. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოს 

სამშენებლო დეველოპერულ სექტორში მიკრო- და მაკრო- გარემო 

ფაქტორების ანალიზი და კრიზისების მართვის ეფექტიანი სტრატეგიების და 

მოდელების შესწავლის საფუძველზე სამეცნიერო-პრაქტიკული 

რეკომენდაციების შეთავაზება კრიზისებისადმი სექტორის მედეგობის 

გასაძლიერებლად. კვლევის ამოცანებია: 

1. კრიზისის არსის, წარმოშობის მიზეზების და მათი ტიპების 

კლასიფიცირება; 

2. ორგანიზაციებში კრიზისის მახასიათებლების შესწავლა; 

3. არსებული აკადემიური ლიტერატურის და პრაქტიკული 

გამოცდილებების შესწავლა და მიმოხილვა; 

4. ანტიკრიზისული მართვის სტრატეგიის და მართვის პროცესების 

თანხვედრის ანალიზი. 

5. კვლევის ჩატარება პანდემიით გამოწვეული უცაბედი კრიზისის 

მიზეზების და შედეგების წარმოსაჩენად; 

6. სამშენებლო დეველოპერულ სექტორში პროექტების მდგრადობის 

შესანარჩუნებლად რეკომენდაციების და კონცეპტუალური მოდელის 

შემუშავება. 

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტია ანტიკრიზისული 

მართვის არსებული პრაქტიკა საქართველოს სამშენებლო დეველოპერულ 

სექტორში, საგანი კი - საქართველოს სამშენებლო დეველოპერული 

სექტორის ორგანიზაციებში მართვის სისტემები. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა. ანტიკრიზისულ მართვაზე შრომები 

გამოქვეყნებული აქვთ ცნობილ ქართველ მეცნიერებს: ე. ბარათაშვილს, ნ. 

ცანავას, მ. ქეშელაშვილს, მ. ტოლიაშვილს, ნ. ფარესაშვილს, რ. ხარებავას, მ. 

ტაბატაძეს. ლიდერის და კომუნიკაციების და რისკების შეფასების როლზე 
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კრიზისის მართვაში ცნობილი ნაშრომები აქვთ უცხოელ ავტორებს: ს. ბრამსს, 

ლ. დრენანს, ა. ბოინს, რ. დოერნს, ა. ვ. ბარინოვს, ე. მ. კოროტკოვას, ზ. ა. 

ავდოშინას, ო. მ. ზაიცევას, ლ. აბალკინს, ვ. დოლიატოვსკის, ე. კოროტკოვს, ა. 

კასაკოვს, ი. კოხანენკოს, ი. კაჩალოვს, ა. ბოგდანოვს და სხვებს. თუმცა 

არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, როცა მსოფლიოში სულ უფრო 

აქტუალური ხდება ანტიკრიზისული მართვის საკითხები, ამ 

მიმართულებით საქართველოს სინამდვილეში შეინიშნება გამოკვლევების 

გარკვეული სიმწირე და შესაბამისად, სამომავლოდ აუცილებელია 

მეცნიერული ძალისხმევის სათანადო გაძლიერება. 

კვლევის მეთოდები. კვლევა დაფუძნებულია სამეცნიერო წყაროების 

შესწავლაზე, გამოყენებულია დაკვირვების, შედარება-შეჯერების მიდგომა 

და მონაცემთა შეგროვების ანალიზის და მოდელირების მეთოდები. 

დაკვირვების მეთოდი ნაშრომის საფუძველია შეჯერება-შედარების 

მეთოდთან ერთად. მაგალითად: 

1. შესწავლის მეთოდით ნაშრომი თავდაპირველად იძლევა 

ლიტერატურის მიმოხილვას (გვ. 21-31), რომელიც მისი მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე ცალკე ნაწილადაა მოცემული. განხილულია ქართველი და 

უცხოელი ავტორების შეხედულებები, შედარებული და გაანალიზებულია 

მათი მიდგომები კრიზისის მიმართ, გამოკვეთილია ჩვენი აზრით ყველაზე 

რაციონალური თეორიული მიდგომები (მაგალითად, ა. ელიასონის, ს. 

კრეუტერის, ს. კუტლიპის, ა. პარასკევას, ს. გუნდელის, ვ. მურის, ი. 

მიტროფის, მ. ალპასლანის, ლ. აშკროფტის ნაშრომებიდან). 

2. დაკვირვების მეთოდით ურთიერთგამიჯნულია კრიზისის არსი (გვ. 

31-41), ტიპოლოგია (გვ. 41-50) და წარმოშობის თავისებურებები (გვ. 50-55) 

კომპანიის განვითარების და თვით კრიზისის სასიცოცხლო ციკლის 

სხვადასხვა ეტაპზე (მაგალითად, გ. ქეშელაშვილი, მ. ტაბატაძე, ნ. ცანავა, ლ. 

დრენანი, ა. მაკკონელი, ა. სტარკი, ა. ბოინი, ე. ჰარტი, რ. დოერნი, ი. 

კაჩალოვი, ა. ბოგდანოვი, ე. კოროტკოვი, ა. კასაკოვი, ი. კოხანენკო, ლ. 

აბალკინი, ვ. დოლიატოვსკი და სხვ.). 

3. დაკვირვების და მოსაზრების ჩამოყალიბების მეთოდით ნაშრომის 

მეორე თავში შესწავლილი და წარმოდგენილია ანტიკრიზისული მართვის 
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პროცესები და სტრატეგია (გვ. 55-60), რომელიც, თავის მხრივ, გაშლილია 

მართვის პროცედურებად, კრიზისის დაძლევის მართვად და უმართავ 

პროცესებად (გვ. 97-100); დასაბუთებულია ანტიკრიზისული მართვის გეგმა 

თავისი კომპონენტებით და ხაზგასმულია კომუნიკაციის და მუდმივი 

ორგანიზაციული სრულყოფის მნიშვნელობა (გვ. 74-97) (მაგალითად, ჰ. ალ-

დაჰაში, ვ. გარაიევი, ტ. კრისტენსენი, მ. ტაბატაძე, ნ. ცანავა, ჯ. ჰეილი., დ. 

გრიფინი). კრიტიკულად გაანალიზდა ანტიკრიზისული მართვის და 

შეფასების თითქმის ყველა არსებული მოდელი (პროაქტიული და 

რეაქტიული კრიზისის მართვის მოდელი; სცენარზე დაფუძნებული და 

შესაძლებლობებზე დაფუძნებული მოდელები; კრიზისის სიცოცხლის 

ციკლის ფინკისეული მოდელი; კრიზისის მართვის მიტროფისეული 

ხუთსაფეხურიანი მოდელი; კრიზისის მართვის მიმართებითი მოდელი; 

არასასურველი შემთხვევის მართვის სისტემის მოდელი) (გვ. 60-73). 

4. ანალიზის მეთოდით შეფასებულია საქართველოს სამშენებლო 

სექტორის საქართველოს სამშენებლო სექტორის ანალიზი კრიზისამდე და 

კრიზისის შემდგომ პერიოდში (საქართველოს სამშენებლო სექტორის 

სამართლებრივი რეგულირების და სტატისტიკურ მონაცემთა 

ინფორმატიული ანალიზი). შესწავლის და შედარების მეთოდით მრავალ 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ინტერნეტ გამოცემაზე, ავტორიტეტული 

საფინანსო-საკონსულტაციო კომპანიების (PwC, გალტ&თაგარტი, თიბისი 

კაპიტალი) ანგარიშებზე დაყრდნობით გაანალიზებულია საქართველოს 

სამშენებლო სექტორზე COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის 

გავლენა (გვ. 100-119). 

5. კვლევაში გამოყენებული იქნა თვისებრივი მეთოდი. თვისებრივი 

მიდგომის ყველაზე დამახასიათებელი ნიშანია, რომ ის საშუალებას იძლევა 

გავყვეთ იმ საკვლევ მიმართულებას, რაც თავს იჩენს ინტერვიუებისას. ასე 

შეგვიძლია შევეხოთ კვლევის ისეთ ასპექტებსაც, რომლებიც შეიძლება 

გამოგვრჩენოდა, თუ გამოკითხვებში გამოვიყენებდით დახურულ კითხვებს. 

რადგან კონკრეტულ კითხვებზე გვსურდა პასუხების მიღება, გადაწყდა 

თვისებრივი, ნახევრად-სტრუქტურირებული ინტერვიუების გამოყენება. 
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თვისებრივი მეთოდის გამოყენებით საგნების შესწავლა მათ ბუნებრივ 

გარემოში, რაც მკვლევარს საშუალებას აძლევს თავის შენიშვნებში დაამატოს 

მოსაუბრის გამომეტყველება და ქვეკონტექსტები, რომლებსაც შემდეგ 

კვლევის მიგნებებში ასახავს.  

გავითვალისწინეთ, რომ თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის 

მეთოდებს შორის განმასხვავებელია საკვლევი ერთეულების რიცხვიც. 

რადგან რაოდენობრივი მეთოდი დიდი რაოდენობის საკვლევ ერთეულს 

მოითხოვს, იმიტომ რომ თავისი ბუნებით ის აფასებს მოვლენას ან 

მოვლენებს, ხოლო თვისებრივი მეთოდი კი მოითხოვს, რომ მეცნიერმა მცირე 

რაოდენობის ერთეულები გამოიკვლიოს და სამაგიეროდ ყურადღება 

გაამახვილოს პრობლემის სხვადასხვა ჭრილზე, ამიტომ გადაწყდა კვლევის 

თვისებრივი მეთოდის გამოყენება. 

თვისებრივი კვლევის მეთოდით დარგის ექსპერტებთან ნახევრად 

სტრუქტურირებული ინტერვიუს (გვ. 119-138) შედეგად ჩამოყალიბდა 

კითხვარი და ინტერვიუების საფუძველზე გამოიკითხა 12 სამშენებლო 

დეველოპერული კომპანიის ზედა რგოლის მენეჯმენტის წარმომადგენლები. 

პასუხების განზოგადების შედეგად აიგო მიზეზობრივი ფაქტორების ხე (გვ 

138). 

6. გაანალიზებული იქნა ინდუქციის და დედუქციის მეთოდის 

გამოყენების თავისებურებები. განსხვავება ინდუქციურ და დედუქციურ 

მიდგომას შორის ისაა, რომ დედუქციური მიდგომით კვლევა იწყება 

თეორიული ჩარჩოდან და მიიღება ემპირიული შედეგები. ის ქმნის სურათს 

სხვა ემპირიული მონაცემებიდან, თეორიებიდან და დასკვნებიდან 

გამომდინარე. ამ მოლოდინებზე დაყრდნობით შესწავლილი იქნა, იყო თუ 

არა კვლევის მიგნებები კავშირში იმ მოლოდინებთან, რაც კვლევის 

დასაწყისშივე გვქონდა. 

პრაქტიკულად შეუძლებელია კვლევის წარმოება და ძიება, თუ 

მოლოდინები და ვარაუდები არ არსებობს. გადაწყდა დედუქციის მეთოდის 

გამოყენება და დამუშავდა კრიზისის მართვის განზოგადებული მოდელი, 

კერძოდ: „სამშენებლო და დეველოპერული სფეროს კრიზისის მენეჯმენტის 

რეკომენდებული სისტემის მოდელი“ (გვ. 140). 
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კვლევის მეთოდოლოგია და ინფორმაციული ბაზა. სადისერტაციო 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძვლად გამოყენებულია 

კლასიკური და თანამედროვე კონცეფციები და დებულებები კრიზისის 

მენეჯმენტის საკითხებზე, რომელთაც მიეკუთვნება კრიზისის მენეჯმენტის 

არსი, კრიზისების ტიპოლოგია, კრიზისის წარმოშობის და განვითარების 

ეტაპები. გამოყენებულია მდიდარი საინფორმაციო ბაზა, რაც მოიცავს 

სამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებს, სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მონაცემებს, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების 

ანგარიშებს, საჟურნალო, ინტერნეტის და სამეცნიერო კონფერენციების 

მასალებს. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლეებია: 

 შესწავლილია ანტიკრიზისული მართვის ნიშნები და 

თავისებურებები, მოდელები, რომლებსაც ეყრდნობა მართვის 

სტრატეგია; 

 შეფასებულია COVID-19-ის პანდემიამდე და მისი გავრცელების 

შემდგომ პერიოდში ორგანიზაციების მზაობა კრიზისის 

მართვისათვის; 

 შედგენილია მიზეზობრივი ფაქტორების ხე (Cause Tree) 

ანტიკრიზისულ მენეჯმენტში გამოვლენილი პრობლემების 

საფუძველზე; 

 ჩამოყალიბებულია კრიზისის ეფექტიანი მართვის ხელშემწყობი 

ორგანიზაციული სისტემის მოდელი და შეთავაზებულია სამშენებლო 

დეველოპერული ორგანიზაციებისთვის 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული დანიშნულება. ნაშრომში 

დამუშავებული აკადემიური წყაროები და მათ შედეგად დამუშავებული 

დასკვნები დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, რომ უკეთ შეისწავლონ 

კრიზისის დროს წარმოშობილი გამოწვევები და უკეთ შეძლონ 

ანტიკრიზისული მართვის ძირითადი პრინციპების გააზრება. 

დამუშავებული რეკომენდაციები დახმარებას გაუწევს სამშენებლო 

კომპანიების მმართველ რგოლს. 



10 

კვლევის საკითხები. გვქონდა ვარაუდი, რომ საქართველოში 

სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიებს არ ჰქონდათ მკაფიოდ გაწერილი 

(ფორმალიზებული) სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც ცხადი იქნებოდა 

მიზნები, ამოცანები და გეგმები, რაც მათ საშუალებას მისცემდა, რომ 

ორგანიზაცია ემართათ დასახული მიმართულებების და პრიორიტეტების 

შესაბამისად. 

ვარაუდის შესასწავლად ჩამოვაყალიბეთ კვლევის შემდეგი სამი 

საკითხი: 

1. ჰქონდათ თუ არა საქართველოს სამშენებლო დეველოპერულ 

კომპანიებს საგანგებო მდგომარეობის გაწერილი გეგმა, როგორც 

განვითარების და ბიზნესის უწყვეტობის სტრატეგიის ნაწილი, რაც მცირე 

ცვლილებების შეტანის და მისადაგების საფუძველზე უზრუნველყოფდა 

ბიზნესის მდგრადობას კრიზისის დადგომისას? 

2. როგორ შეძლეს კომპანიებმა Covid 19-ის პანდემიით გამოწვეული 

კრიზისის შედეგად განვითარებული მოვლენების მართვა? 

3. რა ფაქტორები გამოიკვეთა, რომლებმაც გავლენა იქონია 

კომპანიების საქმიანობის უწყვეტობაზე? 

Covid 19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის შედეგად 

განვითარებულმა მოვლენებმა და გამოწვევებმა ცხადყო, რომ კომპანიებს არ 

ჰქონდათ საგანგებო მდგომარეობისათვის გეგმა, რომელიც წესით მათი 

სტრატეგიის ნაწილი უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, კრიზისს ყველა 

სამშენებლო დეველოპერული კომპანია მომზადებული არ შეხვდა. 

პრაქტიკული კვლევის მეთოდებით შევამოწმეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში 

საგანგებო მდგომარეობისთვის გეგმა არ არსებობდა. კვლევის შედეგად 

ვამოწმებდით ვარაუდს, პასუხი გაეცა საკვლევ კითხვებს, ვარაუდი 

დადასტურდა და გამოვლინდა, რომ კრიზისის მართვის გეგმის უქონლობამ 

გართულებები გამოიწვია კომპანიების საქმიანობის თითქმის ყველა 

სფეროში (მაგალითად, გართულდა დროული რეაგირება, პერსონალის 

მართვა, და სხვა). ამასთან ერთად გაურკვევლობის ფაქტორმა განაპირობა ის, 

რომ კომპანიებმა დაიწყეს მოკლევადიანი (6-თვიანი) გეგმების შედგენა. 
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ნაშრომის აპრობაცია. საკვლევი თემის ორ ნაწილზე კოლოკვიუმის 

სახით კომისიასთან გაკეთდა მოხსენებები, გაიშალა მსჯელობა. 

ნაშრომის პუბლიკაცია. საკვლევ თემაზე გამოქვეყნებულია 5 სტატია (4 

ქართულ ენაზე და ერთი ინგლისურ ენაზე). მოხსენებები გაკეთებულია 3 

ადგილობრივ და 1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება შესავლის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, დასკვნისა და რეკომენდაციების, 

12 ცხრილის, 9 ნახაზის, 17 დიაგრამის და გამოყენებული ლიტერატურისგან. 

მისი მოცულობა არის 153 ნაბეჭდი გვერდი. 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

თავი 1. კრიზისების წარმოშობის და განვითარების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები  

1.1 კრიზისების არსი და მათი წარმოშობის მიზეზები სამშენებლო 

სექტორში 

1.2 კრიზისების ტიპოლოგია 

1.3 კრიზისების თავისებურებები ორგანიზაციებში 

თავი 2 ანტიკრიზისული მართვის პროცესები და სტრატეგია 

2.1 ანტიკრიზისული მართვა და სტრატეგიული დაგეგმვა 

2.2 კრიზისის მართვის მოდელები 

2.3 ანტიკრიზისული მართვის თავისებურებები 

2.4 ანტიკრიზისული მართვის გეგმა 

2.5 კრიზისის დაძლევის მართვადი და უმართავი პროცესები 

თავი 3. ანტიკრიზისული მართვა საქართველოს სამშენებლო სექტორში 

3.1 საქართველოს სამშენებლო სექტორის ანალიზი კრიზისამდე და 

კრიზისის შემდგომ პერიოდში 

3.2 ანტიკრიზისული მართვის კვლევა სამშენებლო კომპანიებში 

3.3 კრიზისის მართვის შემოთავაზებული განზოგადებული მოდელი 

სამშენებლო დეველოპერული სექტორისთვის 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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თავი 1. კრიზისების წარმოშობის და განვითარების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1 კრიზისების არსი და მათი წარმოშობის მიზეზები 

სამშენებლო სექტორში 

პრაქტიკიდან ჩანს, რომ ორგანიზაციაში კრიზისები არა მხოლოდ 

შესაძლებელია, არამედ ისინი: ა) ასახავენ ორგანიზაციის განვითარების 

საკუთარ ციკლებს, ბ) დაკავშირებულია მთელი სოციალურ-ეკონომიკური 

სისტემების ციკლურ განვითარებასთან. ამგვარად ნებისმიერი ორგანიზაციის 

ფუნქციონირება და განვითარება ციკლურად მიმდინარეობს. ეს ციკლები 

შეიძლება ერთმანეთს გადაეჯაჭვოს, ერთმანეთს დაემთხვეს ან რამდენიმე 

ფაზად იჩინოს თავი. ორგანიზაციის განვითარების პროცესში ევოლუციური 

ეტაპების მონაცვლეობა ხდება, რომელთა მიმდინარეობისას ხდება 

საქმიანობის პარამეტრების ცვლილება. არსებობს სტრუქტურის თვისებრივი 

გართულების, თვისებრივი ნახტომების, თვითორგანიზაციის 

რევოლუციური ეტაპებიც, რომლებსაც ორგანიზაცია ზემოთ აჰყავს სისტემის 

ღერძზე. საწარმოს ზრდა გრძელდება გარკვეულ მომენტამდე მანამ, სანამ 

შესაძლებლობები არ ამოიწურება. რესურსებზე ხარჯების შემდგომი ზრდა 

იწვევს ეფექტიანობის შემცირებას და წარმოების დაცემას. სწორედ ამ 

პერიოდში ხდება სისტემის თვისებრივი გარდაქმნა - ერთბაშად იქმნება 

უფრო რთული სისტემა, რომლის წარმატებული მართვა განაპირობებს 

წარმოების ეფექტიანობის ამაღლებას. ყველაზე სასურველი სცენარის 

მიხედვით, ყველა შემდგომ კრიზისულ მომენტში ორგანიზაცია პასუხობს 

უფრო რთულ სტრუქტურებზე თვითრეგულირებადი გადასვლებით. 

თვითორგანიზაცია რთული სისტემების უნარია და გულისხმობს შიდა 

სტრუქტურის თავისთავად მოწესრიგებას კავშირების გაძლიერებით და 

წარმოების პროცესის ელემენტებს შორის ახალი ქმედითი კავშირის 

დამყარებით. 
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1.2 კრიზისების ტიპოლოგია 

კრიზისების წარმოშობის მიზეზებისა და ტიპოლოგიის შესწავლის 

მიზანი მისი განეიტრალების ან შერბილების სათანადო ღონისძიებების 

შემუშავებისა და განხორციელებისათვის მომზადებაა. 

კრიზისის საფრთხის ელემენტის განხილვისას, პირველი 

დამახასიათებელი ნიშანი არის ის, თუ რაზე მოახდენს კრიზისი გავლენას. 

კრიზისმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ადამიანების ჯანმრთელობას და 

უსაფრთხოებას, მაგრამ ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს მთლიანად იმ 

სისტემის საქმიანობასთან, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის ლეგიტიმაციას. 

საფრთხის ელემენტის მეორე დამახასიათებელი ნიშანი შეიძლება 

განვსაზღვროთ იმის მიხედვით, თუ სად და რა დონეზე იჩენს თავს 

კონკრეტულად კრიზისი. ეს შეიძლება მოხდეს ადგილობრივ ან ეროვნულ 

დონეზე, საფრთხე შეუქმნას რამდენიმე გეოგრაფიულ ან პოლიტიკურ 

ერთეულს. 

ორგანიზაციული კრიზისი გამოვლინდება, როგორც შრომის 

დანაწილების და ინტეგრაციის, ფუნქციების გადანაწილების, ცალკეული 

ქვედანაყოფების (ადმინისტრაციული ერთეულების, რეგიონების, 

ფილიალების) საქმიანობის რეგლამენტაციის კრიზისები. 

ტექნოლოგიური კრიზისი წარმოიქმნება ტექნოლოგიაში ჩავარდნის 

შედეგად. საერთო სისტემებში არსებული პრობლემები, დანადგარების და 

კომპიუტერული სისტემების დაზიანება იწვევს ტექნოლოგიურ კრიზისს. 

კრიზისები შეიძლება იყოს მოსალოდნელი და მოულოდნელი. ეს 

უკანასკნელი იწვევს სტრესს, მოითხოვს ჩარევას და სათანადო ქმედებების 

განხორციელებას სისტემის გადარჩენის და მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად. 

ფინანსური კრიზისი, მაგალითად ჩნდება, როდესაც ბიზნესი კარგავს 

თავისი აქტივების ღირებულებას და კომპანიას არ შეუძლია დავალიანების 

გადახდა. როგორც წესი, ეს გამოწვეულია პროდუქტზე ან მომსახურებაზე 

მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ვარდნით. ამ შემთხვევებში, კომპანიამ უნდა 

გადაიტანოს სახსრები მოკლევადიანი ხარჯების დასაფარად. შემდეგ მათ 
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უნდა გააანალიზონ შემოსავლების წყაროები, მოიძიონ გრძელვადიანი 

შემოსავლის მიღების ახალი გზები, ასევე გაზარდონ მათი ზღვარი. 

პერსონალის კრიზისი ვითარდება მაშინ, როდესაც კომპანიასთან 

ასოცირებული თანამშრომელი ან პირი ჩართულია არაეთიკურ ან უკანონო 

ქმედებაში. იქნება ეს სამუშაო ადგილის ფარგლებში, თუ თანამშრომლის 

პირად ცხოვრებაში, ამ სიტუაციებმა შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის 

მიმართ სერიოზული უკმაყოფილება და აისახოს კომპანიის რეპუტაციაზე. 

მთლიანად ბიზნეს კრიზისი არის მოულოდნელი პრობლემა, 

რომელიც საფრთხეს უქმნის კომპანიის ან ორგანიზაციის სტაბილურობას. ეს 

პრობლემა შეიძლება წარმოიქმნას შინაგანად, ან გარე ფაქტორების 

გავლენით. 

1.3 კრიზისების თავისებურებები ორგანიზაციებში 

კრიზისი ასახავს თითოეული ორგანიზაციის განვითარების საკუთარ 

რიტმს, რომელიც ხშირად არ ემთხვევა სხვა ორგანიზაციების, ან საერთო 

ეკონომიკური განვითარების რიტმებს, მაგრამ აუცილებლად იმყოფება 

მათთან გარკვეულ კავშირში. წარმოებას საკუთარი ციკლები და კრიზისული 

განვითარების ეტაპები აქვს, რაც შესაძლოა განპირობებული იყოს შიდა, გარე, 

საერთო და სპეციფიკური ფაქტორებით. გარე ფაქტორები დამოკიდებულია 

ზოგად ეკონომიკურ ვითარებაზე, რომელშიც ფუნქციონირებს ორგანიზაცია. 

ყველა ორგანიზაცია განიცდის შიდა და გარე ფაქტორების გავლენას. 

კრიზისულ პერიოდში საქართველოში ბევრი კომპანია აღმოჩნდა ნგრევის და 

განადგურების ზღვარზე. ზოგი მათგანი დიდი ხნის მანძილზე უწევდა 

წინააღმდეგობას კრიზისულ მოვლენებს, სხვები კი ცდილობდნენ ეს 

სიტუაცია გამოეყენებინათ თავიანთ სასარგებლოდ. ამგვარი სხვადასხვაობა 

მრავალი ფაქტორით აიხსნება: ანტიკრიზისული პოტენციალი, პროფესიული 

მართვა, კონკრეტული ვითარება, გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობა და 

ეფექტური რისკი. ყველა მათგანი არის შიდა ფაქტორი, რომლებიც 

ეწინააღმდეგება გარე ფაქტორებს და იყენებენ მათ გასანეიტრალებლად. 
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თავი 2 ანტიკრიზისული მართვის პროცესები და სტრატეგია 

2.1 ანტიკრიზისული მართვა და სტრატეგიული დაგეგმვა 

საგანგებო სიტუაციების მართვა ყურადღებას ამახვილებს ადრეულ 

ეტაპზე საფრთხის აღმოფხვრაზე. კატასტროფის მართვა მიმართულია 

საფრთხის გადაჭრისკენ, რომელიც კონტროლიდანაა გამოსული, ხოლო 

კრიზისების მართვა ეხება საფრთხეს, რომელმაც გადააჭარბა საგანგებო 

სიტუაციებზე ორგანიზაციის ქმედითი რეაგირების შესაძლებლობებს და 

ჯერ არ გარდაქმნილა კატასტროფად. 

ამ ღონისძიებების ხანგრძლივობის მიუხედავად, ძირითადი ბირთვის 

მდგრადობა და ეფექტიანობა ეყრდნობა ოთხ შიდაორგანიზაციულ და 

ორგანიზაციათა შორის ელემენტს, როგორიცაა: კოორდინაცია, კომუნიკაცია, 

კოლაბორაცია და თანამშრომლობა. 

კრიზისის მართვის ციკლი სტანდარტულად ეტაპებად იყოფა. ეს 

ეტაპებია: პრევენცია (საფრთხის შეფასება, რისკების ანალიზი, 

შესასუსტებელი სტრატეგიები); მომზადება (საგანგებო დაგეგმვა, განათლება, 

ტრენინგი); რეაგირება (კომუნიკაციები, საგანგებო სამუშაოები, რესურსების 

განაწილება) და აღდგენა (დეტალური ანგარიშები, აღდგენა, შესწავლა). 

2.2 კრიზისის მართვის მოდელები 

ამ ნაწილში განვიხილავთ ანტიკრიზისული მართვის მოდელებს და 

მიზნად ვისახავთ მათი შესწავლის საფუძველზე ავაგოთ ანტიკრიზისული 

მართვის მოდელი სამშენებლო დეველოპერული კომპანიების 

ორგანიზაციული სისტემებისთვის. 

ამ მიზნით ნაშრომში განხილულია ანტიკრიზისული მართვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრაქტიკაში აპრობირებული მოდელები: 

- გონსალეს-ჰერეროსა და პრატის მოდელი 

- კრიზისული მდგომარეობის შეფასების და მართვის მოდელები 

- პროაქტიული და რეაქტიული კრიზისის მართვის მოდელი 
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- სცენარზე დაფუძნებული და შესაძლებლობებზე დაფუძნებული 

მოდელები 

- კრიზისის მართვის ფინკისეული მოდელი 

- კრიზისის მართვის მიტროფისეული ხუთსაფეხურიანი მოდელი 

- კრიზისის მართვის ბარნეტისეული მოდელი 

- კრიზისის მართვის მიმართებითი მოდელი 

კრიზისების მართვის მოდელის შექმნის პროცესი უნდა დაემყაროს 

ისეთ ახალ მეთოდებს, საზომებს და კომუნიკაციის ტიპებს, რომლებიც 

არამარტო კრიზისის დაძლევის საშუალებას მისცემს ორგანიზაციას, არამედ 

თავიდან ააცილებს შემდგომში მის განმეორებას. 

2.3 ანტიკრიზისული მართვის თავისებურებები 

კრიზისების წარმოშობის მიზეზები, მათი მასშტაბი, გარემო, სადაც 

კრიზისები მიმდინარეობს, ცხადია, განსხვავდება. ამიტომაც გასაგებია, რომ 

მათი მართვისადმი მიდგომაც, სისტემაც, ფუნქციებიც და მექანიზმებიც 

განსხვავებული უნდა იყოს, რაც თავის მხრივ, უნდა აისახოს მართვის 

სტილში. 

საბოლოოდ, კრიზისის პერიოდებში და მართვის პროცესში გაჩენილი 

პრობლემების მიხედვით გამოყოფენ ანტიკრიზისული მართვის ფუნქციათა 

სფეროებს. კერძოდ, ესენია: 

1. წინასაკრიზისო მართვა; 

2. უშუალოდ კრიზისის მიმდინარეობის დროს მართვა; 

3. კრიზისის დამთავრების პერიოდში მართვა; 

4. უმართავი სიტუაციების ნორმალიზაცია და სტაბილურობის 

უზრუნველყოფა; 

5. გამოუყენებელი რესურსების და შესაძლო დანაკარგების 

მინიმიზაცია; 

6. გადაწყვეტილებების მიღების არდაყოვნება. 

2.4 ანტიკრიზისული მართვის გეგმა 

კრიზისების მართვის გეგმის შედგენა მოიცავს მისი მომზადების, 

განვითარების, ტესტირებისა და ტრენინგის ჩატარების პროცედურებს. 
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აქედან გამომდინარე, კრიზისის მართვის გეგმის შედგენა უნდა 

მოიცავდეს შემდეგ ეტაპებს: 

1. აუცილებელია კრიზისების ყველა შესაძლო ტიპის ამოცნობა და 

შეფასება. 

2. უნდა განისაზღვროს თითოეული ტიპის კრიზისის გავლენა 

ბიზნესზე. 

3. გათვალისწინებული უნდა იყოს ის ქმედებები, რომლებიც 

გატარდება თითოეული ტიპის კრიზისის დასაძლევად. 

4. საჭიროა გადაწყდეს, ვინ იქნება ჩართული თითოეული სცენარის 

შემთხვევაში მისაღებ ქმედებებში. 

5. უნდა შედგეს ანტიკრიზისული გეგმა თითოეული ტიპის 

კრიზისისათვის. 

6. უნდა განხორციელდეს გეგმასთან დაკავშირებული 

თანამშრომლების სწავლება. 

7. გეგმები უნდა განახლდეს რეგულარულად და საჭიროების 

მიხედვით. 

2.5 კრიზისის დაძლევის მართვადი და უმართავი პროცესები 

სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაში მიმდინარე პროცესები შეიძლება 

დაიყოს ორ ჯგუფად: მართვადი და უმართავი. მართვადია ის პროცესები, 

რომლებიც ემორჩილებიან ცვლილებას მასზე ზემოქმედების დროს. 

უმართავია, როცა ამა თუ იმ მიზეზით მისი შეცვლა შეუძლებელია, რადგან 

ისინი საკუთარი კანონებით და პრინციპებით ვითარდებიან. 

კრიზისების გამომომწვევ პრობლემათა ერთობლიობას ოთხ ჯგუფად 

ყოფენ. ეს ჯგუფებია: 

1. კრიზისისწინა სიტუაციის შეცნობის პრობლემა. 

2. ორგანიზაციის საქმიანობის საკვანძო სიტუაციების ორგანიზების 

პრობლემა, რაც წარმოქმნის ანტიკრიზისული მართვის 

მეთოდოლოგიურ სირთულეს. 

3. მართვის ტექნოლოგიების შერჩევის პრობლემა მოიცავს ყველაზე 

გავრცელებული კრიზისების პროგნოზირების და კრიზისულ 
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მდგომარეობაში სოციალურ-ეკონომიკური ქცევის ვარიანტების 

შემუშავებას, აუცილებელი ინფორმაციის მოძიებას, კრიზისული 

სიტუაციის ანალიზსა და შეფასებას, ინოვაციური სტრატეგიების 

შემუშავებას და ორგანიზაციის კრიზისიდან გამოსვლისათვის 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებას, რაშიც  

მოიაზრება ისეთი ანტიკრიზისული ღონისძიებები, როგორიცაა 

ინვესტიციების მოზიდვა, ეფექტური მარკეტინგი, საწარმოს 

გაკოტრების რეჟიმში დროულად გადაყვანა მისი 

რესტრუქტურიზაციის მიზნით და სხვა. 

4. კონფლიქტების გამოვლენა, მართვა და პერსონალის სწორად 

შერჩევა ასევე განეკუთვნება პრობლემების ჯგუფს. მისი სწორად 

მართვა ხშირად გადამწყვეტია კრიზისიდან გამოსასვლელად. 

ჩვენ სავსებით ვეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ანტიკრიზისული 

მართვა წარმოადგენს მართვის რთულ და სპეციფიკურ სახეობას, 

რომლისთვისაც დამახასიათებელია როგორც საერთოდ მართვისათვის 

მისაღები, ასევე, სპეციფიკური, მხოლოდ მისთვის აუცილებები ნიშნები. 

თავი 3. ანტიკრიზისული მართვა საქართველოს სამშენებლო 

სექტორში 

3.1 საქართველოს სამშენებლო სექტორის ანალიზი კრიზისამდე 

და კრიზისის შემდგომ პერიოდში 

სამშენებლო სექტორი 57%-ით გაიზარდა 2014-2017 წლებში, რაც 

ეკონომიკაში ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპია. ეკონომიკისთვის ეს ერთი 

მხრივ ნიშნავს დამატებით სამუშაო ადგილებს, გაზრდილ შემოსავლებს. 

თუმცა დიდი დისბალანსია მშენებლობების პროპორციებში. კერძოდ, 

გაცემული ნებართვების და განხორციელებული სამშენებლო პროექტების 

80% ქ. თბილისსა და ბათუმზე მოდის. თბილისში კ2 კოეფიციენტის ზრდის 

ნებართვების კლებამ 2018 წლის პირველ ორ კვარტალში სამშენებლო 

დეველოპერულ სექტორში მცირე კლება გამოიწვია და სამშენებლო 
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სექტორის წილი მთლიან ეკონომიკაში 2017 წლის 9.2%-დან 8.6%-მდე 

შემცირდა. 

COVID-19-ით გამოწვეულ კრიზისამდე მშენებლობაში დასაქმებული 

იყო მთლიანად დასაქმებულთა 9.6%, საშუალო ნომინალური ხელფასი კი 

1,461 ლარი იყო (ჩამორჩებოდა მხოლოდ საფინანსო სექტორს). მშენებლობა 

ხელფასების ზრდის სწრაფი ტემპით ხასიათდებოდა - 2018 წელს საშუალო 

ნომინალური ხელფასი ორჯერ აღემატებოდა 2010 წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს. 

სამშენებლო დეველოპერულ სფეროში არსებული სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზი ასახულია ცხრილებში და დიაგრამებში. 

გაანალიზებულია საქართველოს მთავრობის ღონისძიებები პანდემიის 

დაწყებისა და მსვლელობის პერიოდში. კრიტიკულადაა განხილული გალტ 

& თაგარტის, თიბისი კაპიტალის, PwC-ის და სხვა ავტორიტეტული 

კომპანიების კვლევები აღნიშნულ სექტორში.  

3.2 ანტიკრიზისული მართვის კვლევა სამშენებლო კომპანიებში 

საგნის თეორიულად შესწავლის შემდეგ მიზნად დავისახეთ 

პრაქტიკული კვლევის გეგმის შედგენა შემდეგი ლოგიკით და 

თანმიმდევრობით: თავდაპირველად, საჭიროდ ჩავთვალეთ პრაქტიკული 

კვლევა დაგვეწყო სამშენებლო დეველოპერული სექტორის ექსპერტებთან 

ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუებით, რის შედეგადაც 

შეგვექმნებოდა საწყისი წარმოდგენა სამშენებლო კომპანიების საქმიანობის 

ხელისშემშლელ ძირითად ფაქტორებზე კრიზისის პერიოდში. ამის შემდეგ, 

მივმართეთ პრაქტიკული კვლევის განსხვავებულ მეთოდს - გამოკითხვის 

მეთოდს, რომ დაგვედასტურებინა კრიზისის პერიოდში მართვის ყველა 

სუსტი სფერო(ებ)ი/მხარე(ებ)ი/ფაქტორ(ებ)ი. კვლევის ზემოთხსენებული ორი 

პრაქტიკული კვლევის საფუძველზე ავაგეთ „მიზეზთა ხე“, რაც თავის მხრივ, 

კვლევის მომდევნო აპრობირებული მეთოდია. საბოლოოდ, ეს 3 მეთოდი 

დაგვეხმარა შეგვექმნა ორგანიზაციული სისტემის ჩარჩო-მოდელი 

სამშენებლო დეველოპერული კომპანიებისთვის შესათავაზებლად. 
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ნაშრომის ამ ნაწილში დაწვრილებით არის გადმოცემული შერჩეული 

კვლევის მეთოდების გამოყენებული პროცედურები. 

კითხვარის შინაარსი მიზნად ისახავდა მიზეზობრივი ფაქტორების 

ხის და ორგანიზაციული სისტემის ჩარჩო-მოდელის აგებას, რომ შემდგომში 

სამშენებლო კომპანიებისთვის შეგვეთავაზებინა მათი უწყვეტი და მდგრადი 

განვითარების მიზნით. მიზეზობრივი ფაქტორების ხე მკაფიოდ აყალიბებს 

სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიებში ორგანიზაციულ კრიზისს, 

როგორც პრობლემას. დაწვრილებით ასახავს გამომწვევ ფაქტორებს 

(ორგანიზაციული მართვის ფაქტორი, ფინანსური ფაქტორი, კომუნიკაციის 

ფაქტორი, ტექნიკური ფაქტორი, დროის ფაქტორი, სამუშაო ძალის 

ფაქტორი). წარმოდგენილია კრიზისის გამომწვევი მიზეზების საფუძვლები 

თითოეული ფაქტორის მიხედვით. საბოლოოდ, ამ ანალიზის საფუძველზე 

დასახულია გადაჭრის გზები თითოეული ფაქტორის შესატყვისად. 

3.3 კრიზისის მართვის შემოთავაზებული განზოგადებული 

მოდელი სამშენებლო დეველოპერული სექტორისთვის 

კრიზისის მართვისას გავრცელებული შეცდომაა, რომ ორგანიზაციის 

ცალკეულ ელემენტებს იზოლირებულად განიხილავენ ხოლმე. 

ღონისძიებათა ამ წყვეტილი ნაკადის გამო, სტრატეგიის დასახვა, 

ხელისშემშლელი ფაქტორების შერჩევა და მათზე რეაგირება სასურველ 

შედეგებს არ იძლევა. ამ შემთხვევაში, ორგანიზაციას აკლია სისტემური 

ჩარჩო, რომელიც ასახავს ორგანიზაციას, როგორც ერთ მთლიანს. ასეთი 

ერთიანი ხედვა ხელმძღვანელებს ეხმარება მთავარი საფრთხეების თავიდან 

აცილებაში და ორგანიზაციის გადარჩენაში კრიზისების პერიოდებში. 

ორგანიზაციული სისტემის მოდელი წარმოჩენილია როგორც ჩარჩო, 

რომელიც ასახავს და მოიცავს ძირითად ცვლადებს, რაც გავლენას ახდენს 

ორგანიზაციის საქმიანობაზე. 

კრიზისის მართვა მრავალ ასპექტს მოიცავს, რაც დადგინდა 

პრაქტიკული კვლევით (გათვალისწინებულია ეკონომიკური, პოლიტიკური 

და სამართლებრივ-მარეგულირებელი გადაწყვეტილებები). ეს მოიცავს 
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ორგანიზაციულ და მენეჯერულ, ტექნოლოგიურ, ტექნიკურ, სოციალურ, 

კულტურულ, ეთიკურ, ფსიქოლოგიურ, გარემოს და ასპექტებს. 

ჩატარებული პრაქტიკული კვლევის შედეგად გადაწყდა სამშენებლო 

სექტორის ორგანიზაციებისთვის ისეთი მოდელის აგება, რომელიც 

ითვალისწინებს მართვის უმნიშვნელოვანეს რესურსებს, ელემენტებს და მათ 

განმსაზღვრელ ფაქტორებს. ესენია: 

I. ორგანიზაციის საქმიაობის რესურსები 

1. მიკრო- და მაკრო გარემო: 

- პოლიტიკური ფაქტორები; 

- ეკონომიკური ფაქტორები; 

- სოციალური ფაქტორები; 

- ტექნოლოგიური ფაქტორები. 

2. არსებული საფრთხეები: 

- სახელმწიფოს არათანმიმდევრული მხარდაჭერა; 

- მომხმარებლების დაბალი მსყიდველობითი უნარი; 

- დათხოვნილი მომუშავეები; 

- შეფერხებული ან შეწყვეტილი სამშენებლო პროექტები. 

3. ორგანიზაციული სისტემის მიმართულებები: 

- სტრატეგია (მდგრადი განვითარება); 

- ღირებულებები (მიდგომები კრიზისის მართვისას); 

- მისია (კრიზისის ეფექტიანი მართვა); 

- ხედვა (დაგეგმვა საგანგებო მდგომარეობისთვის); 

- მიზნები (ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა სწორი 

კომუნიკაციის საშუალებით). 

II. ორგანიზაციის საქმიანობა/პროცესი 

1. ამოცანა: 

- პოტენციური კრიზისის შესახებ ყველა დეპარტამენტის აღჭურვა 

ღირებული, სრული და გამოსადეგი ცოდნით; 

- კრიზისის დროს ამოცანებისა და საქმიანობის გაწერა. 

2. ტექნოლოგია: 
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- დასახულია სამუშაოების ნაკადი (გაიდლაინები); 

- განსაზღვრულია ლიდერი; 

- კარგად იმართება ერთმანეთზე დამოკიდებულებები  (არსებობს 

იერარქიული სტრუქტურა); 

- შენობები და მოწყობილობები გამართულია. 

3. სტრუქტურა: 

- მარტივი იერარქიაა, შეესაბამება კრიზისის მართვისა და მისი 

დაძლევის მიზანს; 

- სწორადაა დაყოფილი დეპარტამენტებად (ოპერაციების, 

მარკეტინგის, ფინანსების, IT, კომუნიკაციების); 

- შექმნილია სპეციალური ჯგუფები პროექტის უფრო 

მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის და ისინი ასრულებენ 

გამაერთიანებელ როლს. 

4. ადამიანები: 

- გამოცდილები კრიზისის დროს მოლაპარაკების, 

თანამშრომლობის კარგი უნარებით; 

- დამხმარე პერსონალი სათანადო ცოდნით; 

- ორგანიზებული თანამშრომლები. 

5. პროცესი/ქვესისტემები: 

- ფინანსური მენეჯმენტი. მოლაპარაკებები შიდა და გარე 

მხარეებთან სათანადო რესურსების გამოყოფასა და 

ინვესტიციებზე; 

- ადამიანური რესურსების ანტიკრიზისული მართვა. თუ 

კრიზისის ნიშნები გაჩნდა: ეცნობოს პერსონალს ცვლილების 

მიზეზის შესახებ; დაწესდეს მოქმედებათა თანმიმდევრობა და 

კონტროლის ფორმები; ეცნობოთ ქცევების სასურველი მოდელის 

შესახებ; პანიკის თავიდან აცილება; კონსენსუსის მიღწევა; 

გასაუბრებების ჩატარება და ცვლილებების მიღებისათვის მზად 

მყოფი ჯგუფების აღრიცხვა. კრიზისისას ადამიანების 

დახმარების გეგმის შედგენა; ტრენინგების პროგრამა, სამუშაო 
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ჯგუფების განმტკიცება; განმარტებები კარიერული 

განვითარების პოტენციალზე. გაწერილი სამოტივაციო სისტემა 

(დადებითი და უარყოფითი შეფასებების სისტემა); კრიზისის 

პერიოდში ქცევისა და საქმიანობის აღიარება და დაფასება 

კრიზისის დასრულების შემდეგ; 

- კომუნიკაციის მართვა. ინფორმაციის დაგეგმვა და 

გადაწყვეტილებათა მიღება; 

- ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ინფორმაციის შეგროვების, 

დამუშავების, გადაცემის და შეფასების მწყობრი სისტემა. 

III. ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგები 

1. ორგანიზაციული კულტურა: 

- ადამიანები იქცევიან აღიარებული ღირებულებების შესაბამისად; 

- ქაოსი და კონფლიქტი იმართება გაწერილი მიმართულებების და 

ღირებულებების შესაბამისად; 

- კულტურა აერთიანებს ძალისხმევას; 

- კულტურა შეესაბამება კრიზისიდან გამოსვლის მასშტაბურ 

გეგმას. 

2. შედეგი (რაოდენობრივი მახასიათებლები): 

- ორგანიზაცია წარმატებით უმკლავდება რიგ მცირე და 

მსხვილმასშტაბიან კრიზისებს; 

- სხვა გაზომვადი წარმატებები კრიზისიდან გამოსვლის შემდეგ. 

3. საბოლოო შედეგი (ხარისხობრივი მახასიათებლები ანუ 

მდგრადობის უზრუნველსაყოფი გზები): 

- სირთულეების პროფესიულად გადაჭრა; 

- დაინტერესებული მხარეები ჯანსაღ ორგანიზაციას ღებულობენ 

შედეგად და აფასებენ; 

- კრიზისი დაიძლევა და ორგანიზაცია უკეთეს მედეგობას იძენს. 

მოდელი კომპანიის ხელმძღვანელებს დაეხმარება კრიტერიუმების 

სისტემის საფუძველზე კრიზისის სასიცოცხლო ციკლის ყოვლისმომცველ 

ანალიზში. 



24 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

Covid 19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის შედეგად 

განვითარებულმა მოვლენებმა და გამოწვევებმა ცხადყო, რომ კომპანიებს არ 

ჰქონდათ საგანგებო მდგომარეობისათვის ზოგადი ტიპიური გეგმა, 

რომელიც წესით მათი სტრატეგიის ნაწილი უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, 

კრიზისს ყველა სამშენებლო დეველოპერული კომპანია მომზადებული არ 

შეხვდა. პრაქტიკული კვლევის მეთოდებით შევამოწმეთ, რომ ხშირ 

შემთხვევაში საგანგებო მდგომარეობისთვის გეგმის მონახაზიც არ 

არსებობდა. მართალია, ასეთი უცაბედი კრიზისი მთელი მსოფლიოსთვის 

გამოწვევა აღმოჩნდა, ზუსტად ასეთი ვითარების შესაბამისი არავის ჰქონდა, 

მაგრამ კვლევის შედეგად დადასტურდა და გამოვლინდა, რომ კრიზისის 

მართვისთვის გაწერილი თუნდაც მიახლოებითი გეგმების და 

პროტოკოლების უქონლობამ გართულებები გამოიწვია კომპანიების 

საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროში (მაგალითად, გართულდა დროული 

რეაგირება, პერსონალის მართვა, და სხვა). ამასთან ერთად, გაურკვევლობის 

ფაქტორმა განაპირობა ის, რომ კომპანიებმა დაიწყეს მოკლევადიანი (6-

თვიანი) გეგმების შედგენა. ამჯერად, პასუხი გაეცა თავდაპირველადვე 

დასახულ კვლევის საკითხებს, რაც ნაშრომის საწყის ნაწილში განვიხილეთ 

კრიზისის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

1. ნაშრომის საწყის ნაწილში განვიხილეთ კრიზისის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სისტემის (მათ შორის სოციალურ-

ეკონომიკური სისტემების) კრიზისის ბევრი, სხვადასხვა განმარტება 

არსებობს, რომელთა საერთო შინაარსი გამოიხატება იმაში, რომ ეს არის 

სისტემაში წინააღმდეგობის უკიდურესად გამწვავება, რაც საფრთხეს უქმნის 

მის სიცოცხლისუნარიანობას. სისტემაში კრიზისი განმარტებულია, როგორც 

სხვადასხვა მიზეზით წინააღმდეგობის გამწვავება სისტემის 

ფუნქციონირებასა და განვითარებას შორის, რაც საფრთხეს უქმნის სისტემის 

ფუნქციონირებას და მოითხოვს მის გარდაქმნას. 
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2. მოცემულია კრიზისების მრავალგანშტოებიანი კლასიფიკაცია 

გამოვლენის მასშტაბებისა და პრობლემატიზაციის მიხედვით. 

დასაბუთებულია, რომ კრიზისების წარმოშობის მიზეზებისა და 

ტიპოლოგიის შესწავლის მიზანი მისი თავიდან აცილების, ან შერბილების 

სათანადო ღონისძიებების დამუშავება და განხორციელებაა. კრიზისის 

ამოცნობა ამ პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, რისთვისაც 

მოხმობილია ერთერთი საინტერესო მიდგომა - „ლაკმუსის ცდის“ მეთოდი.  

3. მოცემულია ორგანიზაციის კრიზისების გამომწვევი ფაქტორები, 

როგორიცაა საქმიანი და სოციალურ-ფსიქოლოგიური კონფლიქტები, შრომის 

არაეფექტური ორგანიზაცია, პერსონალის არაპროფესიონალიზმი, 

ტექნოლოგიის მოძველება, შეცდომები ეკონომიკურ სტრატეგიაში, არასწორი 

მარკეტინგი. ცალკეა გამოყოფილი კრიზისების ფირმის დონეზე წარმოშობის 

ერთ-ერთი ფორმა - მესაკუთრეებსა და პერსონალის ინტერესების 

ურთიერთდაპირისპირება, რომელთა დაახლოება კრიზისული 

მდგომარეობიდან გამოსვლის რეალური შესაძლებლობაა.  

4. გამოკვეთილია კვლევის მთავარი მიზანი: კრიზისის ფაქტობრივი 

ცვლადების გამოყოფა, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია კომპანიების 

მედეგობისთვის რეკომენდაციების დამუშავება. ეს ფაქტორებია: ტექნიკური, 

სამუშაო ძალის, ორგანიზაციული, სამშენებლო მასალების, დროის, მანქანა-

დანადგარების, კომუნიკაციის, ფინანსური. 

5. სამშენებლო დეველოპერული კომპანიების კვლევამ კიდევ ერთხელ 

პრაქტიკულად დაადასტურა, რომ კომპანიებს გაუჭირდათ სწრაფი 

რეაგირება კრიზისის სამართავად, რადგან არ ჰქონდათ გაწერილი გეგმა 

ზოგადად საგანგებო მდგომარეობის სამართვად და არც სავარაუდო 

რისკების უმრავლესობა იყო გაანალიზებული ფორმალიზებულ 

დოკუმენტებში. 

6. ორგანიზაციული სტრუქტურა და კრიზისის მართვა კარგად 

გამოკვლეული სფეროებია. დადგენილია, რომ ზუსტად და მკაფიოდ 

გაწერილი ქმედებები და ბრძანებების თანმიმდევრობა გაუთვალისწინებელი 

მოვლენებისას რთული ამოცანაა.  



26 

7. განხილულია კრიზისის მართვის ზოგადი მახასიათებლები. 

კერძოდ, ქართველი და უცხოელი ავტორების მოსაზრებები კრიზისის 

დაძლევის მართვადი და უმართავი პროცესების და პრობლემების იმ 

ჯგუფების ანალიზი, რომელთა გადალახვაც ორგანიზაციების 

ხელმძღვანელებს კრიზისის დროს უხდებათ. 

8. შემოთავაზებულია ანტიკრიზისული მართვის სამსაფეხურიანი 

მოდელი, რომელიც ლოგიკურ გზამკვლევს ქმნის კრიზისების დაგეგმვის 

პროცესის შესასწავლად და განსახორციელებლად.  

9. დასაბუთებულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გრძნობს კრიზისული სიტუაციებისთვის 

მზადყოფნის მნიშვნელობას, ხშირად მაინც ვერ ხერხდება კრიზისის 

მართვის გეგმის დასრულება კრიზისების დაწყებამდე. იმისათვის, რომ 

ბიზნესი მზად იყოს მის გამოსაყენებლად ყველა მოულოდნელ მოვლენასთან 

გასამკლავებლად და გამოსასწორებლად, აუცილებელია ასეთი გეგმის 

დროულად შედგენა.  

10. დაწვრილებითაა განხილული კრიზისის მართვის გეგმის შედგენის 

თითოეული ნაბიჯი და სპეციფიკური მოთხოვნები, რომლებიც უკავშირდება 

კრიზისების ტიპების ამოცნობას, თითოეული ტიპის კრიზისის გავლენის 

შეფასებას ბიზნესზე, მათთან გასამკლავებელ ქმედებებს, აგრეთვე, მოქმედ 

პირებს, თანამშრომელთა სწავლებას და გეგმების მუდმივი განახლების 

აუცილებლობას. ამ თვალსაზრისით, ნაშრომის გაცნობა სასარგებლო იქნება 

კომპანიის ხელმძღვანელებისთვის.  

11. ორგანიზაციის კრიზისზე რეაგირების ხარისხის განსაზღვრის 

თვალსაჩინოებისთვის, შედგენილია არასასურველი მოვლენის ესკალაციის 

დასაძლევი სქემა.  

12. ცალკე ქვეთავი ეთმობა სწორი კომუნიკაციის მნიშვნელობას, 

როგორც ანტიკრიზისული მართვის გეგმის ნაწილს. ყურადღება 

გამახვილებულია ორგანიზაციათაშორისი და ორგანიზაციის შიდა 

კომუნიკაციის აუცილებლობაზე. მოდელის სახით შეთავაზებულია 

სპირალური კრიზისული კომუნიკაციის სქემა, სადაც გაანალიზებულია 
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კრიზისების დროს ეფექტური კომუნიკაციების 10 ძირითადი ნაბიჯი, 

რომლებიც შედგება კრიზისამდელი და კრიზისის პერიოდებისაგან 

დასაბუთებულია ანტიკრიზისული მართვის გეგმის მუდმივი სრულყოფის 

მნიშვნელობა და ამ მიზნით, შესაბამისი გზამკვლევების შექმნის 

აუცილებლობა და შინაარსი.  

13. საქართველოს სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიებში კრიზისის 

მართვის შესწავლა დაიგეგმა და წარიმართა 3 საფეხურად: - პირველ 

საფეხურზე ანონიმურობის დაცვით ჩატარდა ნახევრად 

სტრუქტურირებული ინტერვიუ სამშენებლო დეველოპერული დარგის 

გამოცდილ ექსპერტებთან წინასწარ დამუშავებული კითხვებით. ინტერვიუს 

ეს ტიპი შერჩეული იქნა იმ მიზნით, რომ ის იძლევა დამატებითი 

შეკითხვების დასმის შესაძლებლობას თვით ინტერვიუს მსვლელობისას. 

მოპოვებული იქნა მნიშვნელოვანი საწყისი ინფორმაცია კომპანიების 

მდგრადობის დონის და ხელისშემშლელი ფაქტორების გამოსავლენად. 

შედგა დაწვრილებითი კითხვარი კრიზისამდელი და კრიზისის პერიოდის 

მდგომარეობის შესასწავლად. - მეორე საფეხურზე 12 სამშენებლო 

დეველოპერული კომპანიიდან თითოეულში გამოიკითხა 5 ძირითადი 

დეპარტამენტის ზედა დონის მენეჯერი. ფაქტორების მიხედვით 

გამოვლინდა კრიზისის მართვის ძლიერი და სუსტი მხარეები. - მესამე 

საფეხურზე დამუშავებული მონაცემების განზოგადების საფუძველზე აიგო 

მიზეზობრივი ფაქტორების ხე. COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისი აისახა 

როგორც მთავარი პრობლემა, თითოეულ ფაქტორში გამოვლენილი 

მიზეზები, თავის მხრივ, აიხსნა კომპანიებში არსებული გამოწვევებით და 

შეთავაზებული იქნა პრობლემების გადაჭრის გზები თითოეული ფაქტორის 

მიხედვით. 

14. კვლევის შედეგად სამშენებლო დეველოპერული კომპანიებისთვის 

დამუშავებულია ორგანიზაციული სისტემის ჩარჩო-მოდელი, რომელიც 

კომპანიების ხელმძღვანელებს სთავაზობს მათი ხედვისთვის ერთიან დიდ 

სურათს საჭირო რესურსების, თვით საწარმოო პროცესის და რაოდენობრივი 

და თვისებრივი მიზნების და შედეგების შესახებ. გარდა ორგანიზაციული 
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სისტემის ჩარჩო-მოდელისა, დამუშავებულია კონკრეტული 

რეკომენდაციები კომპანიებისათვის შესათავაზებლად.  

მოცემულია რეკომენდაციები კრიზისის მართვის უმთავრესი 

ფაქტორების შესაბამისად: 

 ორგანიზაციული მართვის ფაქტორი 

- შემუშავდეს საგანგებო მდგომარეობის (კრიზისის) მართვის გეგმა, 

როგორც კომპანიის სტრატეგიული განვითარების ორგანული შემადგენელი 

ნაწილი; გათვალისწინებული იქნას საჭიროების შემთხვევაში კომპანიის 

სწრაფი გადაწყობის აუცილებლობა მოკლევადიანი გეგმების დამუშავების 

საშუალებით;  

- გადაიხედოს ორგანიზაციული სტრუქტურა მასში 

დეპარტამენტების და განყოფილებების უფრო ეფექტიანი კავშირების და 

უკუკავშირების ამოქმედების თვალსაზრისით;  

- პროცედურები ზუსტად იქნას გაწერილი ჩვეულ და კრიზისის 

პირობებში.  

 სამუშაო ძალის ფაქტორი 

- განწყობების და მორალის ასამაღლებლად შედგეს და გავრცელდეს 

მასტიმულირებელი გზავნილები მოქმედებების ზუსტი გეგმის მითითებით.  

 ფინანსური ფაქტორი  

სამშენებლო და დეველოპერულმა კომპანიებმა თავიანთ საფინანსო 

სტრატეგიაში უნდა გაითვალისწინონ ამ ბიზნესის თავისებურება: კრიზისისა 

და ეკონომიკური დაღმავლობის პერიოდში, ფასების საერთო დონის 

კლებისას ჩნდება აქტივების (მაგალითად, მიწის ფართობის) იაფად შეძენის 

მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები. აუცილებელია თავისუფალი ფინანსური 

აქტივების ქონა. ამისათვის: 

- შეიქმნას თავისუფალი ფინანსური რესურსებზე მომუშავე 

სპეციალური გუნდი, რომელსაც დაევალება რეზერვების მართვა და 

ანგარიშებისა და რეკომენდაციების მომზადება მათი ზრდისა და 

გამოყენების შესახებ; ეს გუნდი შედგეს შიდა და გარე სპეციალისტებით 

(ფინანსისტები, ბანკირები, და სხვ). იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალურად ამ 

საკითხზე მომუშავე გუნდი ვერ შეიქმნა, სწორად უნდა შეირჩეს ერთი, ან 
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რამდენიმე სპეციალისტი ორგანიზაციაში, რომელიც შეითავსებს ამ 

ფუნქციასაც;  

- მომზადდეს გეგმა მოსალოდნელი მარცხისათვის, ანუ იმ 

დროისთვის, როცა შემცირდება ან შეწყდება შემოსავლები. შედგეს 

მოქმედებათა გეგმა და ჩატარდეს საჭირო გათვლები სამნაირი 

გარემოებისთვის (სცენარისთვის): კომპანიის მოსალოდნელი წლიური 

გეგმისთვის, 10%- იანი შემცირებისთვის და 30%-იანი შემცირებისთვის;  

- ხარჯვის ყოველი გადაწყვეტილებისას გათვალისწინებული იქნას 

მართლაც საჭიროა თუ არა მათი გაწევა და შესაბამისად მიიმართოს ფულადი 

რეზერვებისაკენ; დაისახოს მიზანი და ყველა დეპარტამენტის საქმიანობის 

მიმართვა მოხდეს თანხების მობილიზებისათვის;  

- გაძლიერდეს მოგების, ხარჯების, შემოსავლების, ფინანსური 

კოეფიციენტების კონტროლი;  

- კრიზისის ნიშნების გაჩენისთანავე თადარიგი იქნას დაჭერილი 

სესხების ასაღებად. 

 კომუნიკაციის ფაქტორი  

- მომზადდეს და შეთანხმდეს სწორი, გამართული გზავნილები 

არსებული და პოტენციური მომხმარებლებისათვის; 

- გადაიხედოს კომპანიის დეპარტამენტებს შორის კომუნიკაციის 

ახალი სქემა; 

- მკაფიოდ განისაზღვროს და მიეწოდოს სამოტივაციო გზავნილები 

თანამშრომლებს დაბნეულობის და უარყოფითი მოლოდინების (სამუშაოდან 

დათხოვნის, ანაზღაურების დაკლების) განსამარტავად.  

 დროის ფაქტორი  

- წინასწარ მომზადდეს სამოქმედო გეგმა საქმიანობის შეფერხების 

ან დროებით შეწყვეტის შოკის და გაურკვეველი მომავლის დასაძლევად. 

ტექნიკური ფაქტორი  

- გადაადგილების შეზღუდვის პირობებში უზრუნველყოფილი 

იქნას მომუშავეთა ტრანსპორტირება სახლიდან და სახლამდე;  

- მომხმარებლებისთვის უზრუნველყოფილი იქნას სამშენებლო 

მოედნების და გასაყიდი ბინების დათვალიერების მაქსიმალურად 
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რეალისტური ტურები ინოვაციური ტექნოლოგიების შესყიდვის და 

გამოყენების საშუალებით.  

ვთვლით, რომ საქართველოს სამშენებლო დეველოპერულმა 

კომპანიებმა მიმდინარე კრიზისის გამოწვევებს და სირთულეებს მეტ-

ნაკლები წარმატებით გაუძღვნენ. შემუშავებული რეკომენდაციები 

დაეხმარებათ არსებული ნაკლოვანებების შევსებაში. საერთო ჯამში, კი 

მიმდინარე კრიზისი მართვის ბევრი ინოვაციური მეთოდის დამუშავებაში 

და დანერგვაში დაეხმარება. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია: 

პუბლიკაციები: 

1. Tvaliashvili A., Chiabrishvili K., „Building Organizational System Framework 

Model for Crisis Management and Sustainability in Construction Sector of 

Georgia”, International Journal of Innovative Technologies in Economy, ISSN 

2414-1305, https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30062021/7546, 2(34), 2021. 

P.1-11; 

2. თვალიაშვილი ა., „პერსონალის ანტიკრიზისული მართვის 

ღონისძიებები”, სამეცნიერო ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა.  21 

საუკუნის აქტუალური პრობლემები. N4, 2020, გვ. 110-115; 

3. თვალიაშვილი ა., ჭიაბრიშვილი ქ., „მოულოდნელი კრიზისი, როგორც 

სერიოზული გამოწვევა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები - IV“ შრომების 

კრებული  I ნაწ, 2020წ. გვ.90-93; 

4. თვალიაშვილი ა., ცანავა ნ., „კრიზისი ორგანიზაციის პროექტებში: 

პრევენცია, შედეგების შერბილება და დაძლევა“. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები - III“  შრომების კრებული  I ნაწ, 2019წ. გვ.252-255;  

5. თვალიაშვილი ა., „ორგანიზაციული განვითარების პროექტის წარმატება: 

ცვლილებების აუცილებლობა და კრიზისებისადმი მდგრადობა“, 
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