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Resume 

The thesis "Strategic Aspects of Hotel Business Management in Georgia" 

consists of an introduction, a literature review, three chapters and a conclusion. 

The introduction substantiates the relevance of the topic, this is manifested 

in increasing the competitiveness of the hotel business in Georgia, which in turn 

requires fundamental changes in management. Therefore, it was necessary to 

develop and implement modern approaches to management. In the context of the 

globalization of the tourist services market for enterprises operating in a 

competitive environment, it is extremely important to look for methods and 

techniques to improve the quality of services. The dynamic development of the 

industry also depends not only on increasing the number of hotels, but also on 

improving their operations and maintaining a competitive position. 

Specific forms of hotel management have been evaluated, allowing making 

an alternative choice; Management improvement models and recommendations 

for local small and medium-sized hotels have been provided, giving them a 

competitive advantage in the market. 

The aim of the study is to identify modern trends in the development of the 

hotel business in Georgia, as well as choosing a strategy to manage the competitive 

advantage of small and medium-sized hotels. Research objectives: Research of the 

hotel services market in a competitive environment: a. Study of theoretical 

foundations, b. Analysis of trends and factors, c. Assessment of the specifics of the 

formation and management of resources. 

Models for improving management and recommendations for local small 

and medium-sized hotels have been proposed, which gives them a competitive 

advantage in the market. 

In the first chapter of the thesis – “Theoretical methodological foundations 

of the study of the hotel services market in the context of creating competitive 

relations”, the hotel services market has been analyzed, the main elements of the 

market have been highlighted: demand, supply, buyer, seller’s price, etc. Two 

factors for the development of the hotel business have been discussed: material and 

technical and personnel. The convergence of the range of hotel services and the 

various service packages created based on it, which the hotels offer to their 

customers, has been revealed. 

In the second chapter of the thesis – “The current state of the hotel services 

market and development trends in Georgia”, theoretical and methodological 

developments of foreign science in terms of the hotel services market have been 

analyzed. The main attention has been paid to the specifics of the formation of 

enterprise resources and their management, affecting the development of the 

organization. A comparative analysis of entrepreneurial activity in the hotel 

business in Georgia and European countries has been carried out. 
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In the third chapter of the thesis – “Models of improving hotel 

management in the Georgian market and aspects of strategic planning” discusses 

three main management models, as well as their pros and cons. Benchmarking, its 

five models and tools have been analyzed. The research was carried out using the 

methods of comparative analysis. 56 hotels have been interviewed and the 

questionnaire has been analyzed. The object of research and objects of comparison 

have been selected. The stages of research have been described. 

Conclusion. The results of the research have been analyzed and practical 

recommendations have been presented. 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. საქართველომ, ტურისტულად მიმზიდველი 

ქვეყნის სტატუსის მოსაპოვებლად მსოფლიო გლობალიზაციისა და 

ინტეგრაციის პროცესში აქტიური ჩართვა დაიწყო ოცდამეერთე საუკუნის 

პირველი ათწლეულიდან. ქვეყანაში თანდათანობით გაიზარდა, როგორც 

დასვენების, გაჯანსაღების, შემეცნების, სპორტული და საქმიანი მიზნებით 

უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსულთა რაოდენობა, ასევე ადგილობრივი 

ტურისტების აქტივობაც. საქართველოსადმი ინტერესის გაზრდამ 

გამოიწვია ინვესტიციების მოზიდვა და ბრენდული სასტუმროების გახსნა, 

რაც უსაფრთხო ბიზნესის წარმოების ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. 

სასტუმრო ბიზნესი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რეგიონების 

ტურისტული მიმზიდველობის ჩამოყალიბებაზე. 

რეგიონებში ტურიზმისა და სასტუმრო ბიზნესის გონივრული 

განვითარება არის, როგორც სავალუტო შემოსავლების წყარო, ისე 

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის 

ამაღლების საშუალება; ის წარმოადგენს ერთგვარ კატალიზატორს 

ინფრასტრუქტურისა და ისეთი დარგების განვითარებისთვის, როგორიცაა 

მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა. 

ჩვენი ქვეყნის მეწარმეებში სასტუმრო ბიზნესი სულ უფრო 

პოპულარული ხდება, იზრდება კონკურენცია ადგილობრივ ბაზარზე. 

ამასთანავე, უკანასკნელ წლებში (2020 წლამდე, ე.ი. კოვიდ-პანდემიამდე) 

ზოგიერთი მცირე და საშუალო სასტუმროს კონკურენტუნარიანობა 

დაქვეითდა. ასეთი მდგომარეობა თავს იჩენს მაშინ, როდესაც არ არსებობს 
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ბიზნესის მართვის სრულყოფილი, გრძელვადიანი ხედვა და ინოვაციებზე 

ორიენტირებული სტრატეგია. 

ბიზნესი არა მარტო ფინანსურად უნდა იზრდებოდეს, არამედ 

ორგანიზაციულადაც ვითარდებოდეს. მეწარმის მიზანია ბიზნეს-

პროცესების მართვის სრულყოფა, მისი ინოვაციური გადაწყობა და ამ გზით 

შედეგების მაქსიმიზაცია. ამიტომ, ბიზნეს-პროცესების სწორი დაგეგმვა, 

აწყობა და მართვა მეტად აქტუალური თემაა. 

სასტუმრო ბიზნესის თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ მისი 

წარმოებული პროდუქცია მომსახურებაა, რომლის წინასწარი დათვლა და 

გაზომვა შეუძლებელია. სასტუმრო მომსახურების შეფასება 

მიწოდებისთანავე ხორციელდება.  

სასტუმრო მომსხურების დონის ამაღლებისთვის მომგებიანი და 

წარმტებული ბიზნესისთვის საჭიროა ბიზნეს პროცესების წარმართვა. 

მოძველებული სტერეოტიპების ნაცვლად, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებული მართვის მოდელებით.  

ნებისმიერი ბიზნესის მთავარი მიზანია იყოს მომგებიანი. სასტუმროს 

მომგებიანობა კი დიდწილად დამოკიდებულია ეფექტიან მართვაზე. 

წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია საქართველოს სასტუმრო 

ბიზნესის თანამედროვე მდგომარეობა, მართვის სრულყოფის მოდელები 

და სტრატეგიულ დაგეგმვაში ინოვაციური მიდგომები. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოში 

სასტუმრო ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციების 

გამოვლენა, მცირე და საშუალო სასტუმროების კონკურენტული 

უპირატესობისთვის მართვის სტრატეგიის შერჩევა. კვლევის ამოცანებია: 

 კონკურენტულ გარემოში სასტუმრო მომსახურების ბაზრის 

კვლევის თეორიული საფუძვლების შესწავლა; 

 საქართველოში სასტუმრო მომსახურების ბაზრის განვითარების 

ფაქტორებისა და ტენდენციების ანალიზი; 

 განთავსების საწარმოების რესურსების ფორმირებისა და მართვის 

სპეციფიკის შეფასება; 
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 საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების სასტუმრო 

ბიზნესში სამეწარმეო საქმიანობის კომპარატიული ანალიზი; 

 საქართველოს ბაზარზე მცირე დ საშუალო სასტუმროების 

კონკურენტული უპირატესობისთვის მართვის მოდელებისა და 

გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმვის მიმართულებების შერჩევა; 

 სასტუმრო მომსახურების ადგილობრივ ბაზარზე ეფექტიანი 

ოპოზიციონერებისთვის დამატებითი სერვისების მნიშვნელობის წარმოჩენა 

და შეთავაზება. 

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტია საქართველოს 

სასტუმრო მომსახურების ბაზარი და სასტუმრო ბიზნესი, საგანი კი- მცირე 

და საშუალო სასტუმროების ბიზნესის მართვის სტრატეგიები 

კონკურენტული უპირატესობისთვის. 

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. დღესდღეობით, საკუთრივ 

სასტუმროში ბიზნეს-პროცესების მენეჯმენტის (მხედველობაში გვაქვს 

ოპერაციული მენეჯმენტი) შესახებ მწირია ქართველ მეცნიერთა 

ფუნდამენტური კვლევები და ნაშრომები, რომელთა შორის აღსანიშნავია 

უცხოელი ავტორების ნაშრომები: ბრაიმერი რ.ა; ვოლკოვი უ.ფ; ეფიმოვა ო.პ; 

ლაიკო, სიზიხ ნ.ვ; მ. დ. ოლსენი და ა. როპერი; სოროკინა ა.ვ; ლუისი რ; 

მერკულოვა ე.უ. 

კვლევის მეთოდები. კვლევა ჩატარებულია სამეცნიერო წყაროების 

შესწავლით, გამოყენებულია სტატისტიკური ანალიზის, შედარებითი 

ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები, კითხვარები.  

დაკვირვების მეთოდი ნაშრომში მრავალჯერ არის გამოყენებული. 

იგი შეწყვილებულია შედარება-შეჯერების მეთოდთან. მაგალითად: 

1. ნაშრომის პირველი თავის პირველ პარაგრაფში (გვ. 33-37) 

ახსნილია და გაანალიწირებულია სასტუმრო მომსახურების ბაზარი და 

ბაზართან დაკავშირებული ცნება „კონკურენტუნარიანობა”, 

გამოყენებულია ავტორების: ი. ვოლკოვის, ტ. ფაუერსის, ჯ.ფ ჯანეტის და 

ჰ.დ. ჯენესეის ნაშრომები, მათი ფუნდამენტალური დასკვნები. ფ. 
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კოტლერისა პ. დრუკერის განმარტებებში ახსნილია სიტყვა „hospitality”-ს 

ეთიმოლოგია (გვ. 45-46); 

2. დაკვირვების მეთოდით წარმოდგენილია სასტუმრო მომსახურება 

და სერვისის მდგომარეობა. (გვ.51-53); 

3. ნაშრომის პირველი თავის მეორე პარაგრაფი (გვ. 54-57) ეთმობა 

სასტუმროს რესურსების ფორმირების საკითხს. ჩამოყალიბებულია და 

კლასიფიცირებულია რესურსები, გაანალიზებულია და თითოეული 

რესურსის გამოყენება და მნიშვნელობა სასტუმროს გამართული 

მუშაობისთვის; 

4. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია მსოფლიო ბაზრის 

პირობების, ტენდენციების და პრობლემების საფუძვლიანი შესწავლის 

აუცილებლობაზე, იმისთვის რომ სწორად პროგნოზირდეს ადგილობრივი 

ბაზრის განვითარება საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

განხილულია გლობალური ბაზრის ტენდენციები და გაანალიზებულია 

თანმდევი პრობლემები. (გვ 64-67); 

5. ანალიზის მეთოდით წარმოდგენილია მსოფლიო 

სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრია, როგორც რთული სოციალურ-

ეკონომიკურ სისტემა. მსოფლიო კრიზისების ფონზე შეფასებულია 

საქართველოს რეალობაში არსებული პრობლემები და თანმდევი 

ეკონომიკური ვარდნები (გვ.84-85); 

6. დაკვირვების და შედარების მეთოდით დადგენილია (გვ. 92-97) ის 

გამოწვევები, რომლის წინაშე დგას სასტუმრო ინდუსტრია. მსოფლიო 

სტატისტიკაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია თანამედროვე 

ტენდენციები სასტუმრო ბიზნესის განვითარებაში. წარმოჩენილია ის 

მენეჯმენტი, რომელსაც გვთავაზობენ საერთაშორისო ბრენდები. 

შეფასებულია სასტუმრო სერვისი და მართვის მდგომარეობა 

საქართველოში; 

7. დაკვირვების მეთოდით არის ამორჩეული (გვ.130-131) საშუალო 

დონის დაბალბიუჯეტური სასტუმრო, რომლის კონკურენტუნრიანობის 

ამაღლების მისაღწევად აღებულია იგივე სეგმენტის წარმატებული 
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სასტუმროს მოდელი და გაანალიზებულია იმ ქმედების აუცილებლობა, 

რომელიც საჭირო იქნება წარმატების მისაღწევად; 

8. შედარების მეთოდად გამოყენებულია ბენჩმარკინგის 

ინსტრუმენტი, რომელიც ნათლად ავლენს და სრულ სურათს იძლევა 

კვლევის საგნის ნაკლოვანებებზე გვიჩვენებს სად არის ხარვეზი და რისი 

კორექტირება არის აუცილებელი. (გვ 132-134). 

კვლევის მეთოდოლოგია და საინფორმაციო ბაზა. სადისერტაციო 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლია სასტუმრო ბიზნესის 

ფუნქციონირებისა და მდგრადი განვითარების შესახებ სხვადასხვა 

მეცნიერების ფუნდამენტური ნაშრომები. კვლევის პროცესში 

გამოყენებულია ბიზნეს პროცესების ანალიზისადმი სისტემური მიდგომა, 

სასტუმრო მომსახურების სფეროში არსებული ექსპერიმენტული და 

თეორიული მოვლენების სინთეზი და მათი ეფექტიანი განვითარება. 

კვლევისას  გამოყენებული იქნა სტატისტიკური ანალიზის, 

შედარებითი ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები, კითხვარები. 

ზემოაღნიშნული მეთოდების გამოყენებამ შესაძლებელი გახადა 

სადისერტაციო ნაშრომში დასახული მიზნის მიღწევის უზრუნველყოფა, 

კვლევის საბოლოო შედეგების, დასკვნებისა და წინადადებების 

საიმედოობა და ვალიდობა. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლეები: 

 გაანალიზებულია კონკურენტული გარემოს პირობებში სასტუმრო 

მომსხურების ბაზრის შესწავლის თანამედროვე მეთოდოლოგია, რაც 

საფუძველი იქნება მომავალი კვლევებისთვის; 

 შესწავლილია და სისტემატიზებულია სასტუმრო მომსახურების 

ბაზრის განვითარების ფაქტორები და ტენდენციები, რაც 

მნიშვნელოვანია მომავალი მდგომარეობის ხედვის 

ჩამოყალიბებისთვის; 

 განხილულია თანამედროვე პირობებში განთავსების საწარმოების 

რესურსების ფორმირება და შეფასებულია მათი მართვის 
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სპეციფიური ფორმები, რაც ალტერნატიული არჩევანის საშუალებას 

იძლევა; 

  შედარებულია საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სასტუმრო 

ბიზნესში მეწარმეობის განვითარების თავისებურებანი, რაც სხვების 

წარმატებული საქმიანობის გათვალისწინების შესაძლებლობას 

იძლევა; 

 შემოთავაზებულია ადგილობრივი მცირე და საშუალო 

სასტუმროებისთვის მართვის მოდელები და რეკომენდაციები, რაც 

განაპირობებს ბაზარზე მათ კონკურენტულ უპირატესობას და 

ეფექტიან პოზიციონირებას. 

ნაშრომის პრაქტიკული დანიშნულება. იგი დახმარებას გაუწევს,  

როგორც  სტუდენტებს, ასევე, პრაქტიკოს მენეჯერებს, რომლებიც ეძებენ 

ალტერნატიულ გზებს სასტუმროს წარმატებული ოპერირებისთვის.  

ნაშრომის აპრობაცია. საკვლევ თემაზე კომისიას მოხსენდა ორი 

კოლოკვიუმი.  

ნაშრომის პუბლიკაციები. საკვლევ თემაზე გამოქვეყნებულია ორი 

სტატია ქართულ ენაზე(2021წ). ერთი სტატია საერთასორისო ჟურნალში 

ინგლისურ ენაზე(2021წ), სამ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ 

კონფერენციაზე გაკეთებულია  მოხსენებაც(2019.2020,2021წწ). 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება შესავლის, 

სამი თავის, დასკვნის, შვიდი ცხრილის, რვა ნახაზის, ორმოცდაჩვიდმეტი 

გამოყენებული ლიტერატურისგან, ათი ინტერნეტ წყაროსგან და 

დანართისგან მისი მოცულობა არის 154 ნაბეჭდი გვერდი. 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

თავი 1. სასტუმრო მომსახურების ბაზრის კვლევის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები კონკურენტუნარიანი ურთიერთობების 

შექმნის პირობებში  

1.1 კონკურენტუნარიან გარემოში სასტუმრო მომსახურების ბაზრის 

შესწავლის თეორიული საკითხები  
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1.2. სასტუმრო მომსახურების რესურსების ეფექტიანი მართვის 

მეთოდოლოგია 

1.3. განთავსების საწარმოების განვითარების ძირითადი პრინციპები და 

პირობები  

თავი 2. სასტუმრო მომსახურების ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა და 

განვითარების ტენდენციები საქართველოში  

2.1. სასტუმრო მომსახურების ბაზრის განვითარების  ფაქტორები, ანალიზი, 

ტენდენციები  

2.2. თანამედროვე პირობებში განთავსების საწარმოების რესურსების 

ფორმირება, განვითარება და მართვის სპეციფიკა  

2.3. სასტუმრო ბიზნესში სამეწარმეო საქმანობის განვითარება  

საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში (კომპარატიული ანალიზი) 

თავი 3. საქართველოს ბაზარზე განთავსების საწარმოთა მართვის 

სრულყოფის მოდელები და სტრატეგიული დაგეგმვის ასპექტები 

3.1. განთავსების საწარმოებში მართვის მოდელები  

და ორგანიზაციული სტრუქტურა  

3.2. ბენჩმარკინგის მიდგომების შემუშავება სასტუმროს მომსახურების 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით  

3.3. დამატებითი სერვისების გაფართოების სტრატეგია, როგორც  

სასტუმრო ბიზნესის ეკონომიკური მდგრადობის პირობა  

სადისერტაციო ნაშრომი „სასტუმრო ბიზნესის ადმინისტრირების 

სტრატეგიული ასპექტები საქართველოში“ ეხება სასტუმრო ინდუსტრიას. 

ის არის მომსახურების სექტორის განუყოფელი ნაწილი და მჭიდრო 

კავშირშია სარესტორნო ბიზნესთან, ვაჭრობასთან, ტრანსპორტთან, 

ბანკებთან და სადაზღვევო სამსახურთან და მომსხურების სხვა 

სფეროებთან. 
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მზარდი კონკურენცია სასტუმრო მომსახურების ბაზრის სუბიექტებს 

იძულებულს ხდის სექტორში არსებული პრობლემები უფრო 

ორგანიზებულად და მიზანმიმართულად გადაჭრან.  

ტურისტული სერვისების ბაზრის გლობალიზაციის პირობებში 

კონკურენტულ გარემოში მოქმედი განთავსების საწარმოებისთვის 

უმნიშვნელოვანესია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მეთოდებისა 

და ხერხების ძიება. სასტუმრო ინდუსტრია, რომელიც წარმოადგენს 

ტურიზმის ინფრასტრუქტურის მთავარ და მნიშვნელოვან კომპონენტს 

მრავალ ფუნქციური და კომპლექსური სისტემაა. ის ამ სექტორში მომუშავე 

პირებს ავალდებულებს შექმნან კომფორტული საცხოვრებელი პირობები. 

სადისერტაციო ნაშრომის შესავალში განმარტებულია თემის აქტუალობა, 

დასაბუთებულია კვლევის მიზნები და ამოცანები, კვლევის სფერო, 

ობიექტი და საგანი, კვლევის მეთოდები. ჩამოყალიბებულია მეცნიერული 

სიახლე და მისი პრაქტიკული დანიშნულება. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში განხილულია როგორც ქართველი 

მეცნიერების პუბლიკაციები, ასევე უცხოელი მეცნიერების ფუნდამენტურ 

ნაშრომებზე დაყრდნობით გაანალიზებულია ქართულ რეალობაში 

არსებული მცირე და საშუალო სიდიდის სასტუმროების მუშაობის 

თავისებურებები.  

ნაშრომის პირველი თავი: სასტუმრო მომსახურების ბაზრის კვლევის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები კონკურენტული 

ურთიერთობების პირობებისთვის შედგება სამი ქვეთავისგან. 

პირველ ქვეთავში „კონკურენტუნარიან გარემოში სასტუმრო 

მომსახურების ბაზრის შესწავლის თეორიული საკითხები“ - 

წარმოდგენილია სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ისტორია. 

გაანალიზებულია სასტუმრო მომსახურების ბაზარი, სადაც გამოყენებულია 

უცხოელი მეცნიერების შეფასებები. მათი განმარტებების 

ურთიერთდამოკიდებულების საფუძველზე ჩამოყალიბებული გვაქვს 

სასტუმრო მომსახურების ბაზრის ერთგვარი განმარტება: სასტუმრო 

მომსახურების ბაზარი არის კონკურენტულ გარემოში მყიდველებსა და 
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სასტუმროს სერვისების მწარმოებლებს შორის ურთიერთქმედების სისტემა, 

სადაც მწარმოებლები იზრუნებენ დროებით იყოლიონ მომხმარებლები 

სასტუმროს გარკვეულ ნომრებში, რომელიც თავის მხრივ აკმაყოფილებს 

სასტუმროს სტანდარტებს, მომხმარებლების გემოვნებას და ეყრდნობა 

ბაზრის ფასებს. 

გამოკვეთილი გვაქვს ბაზრის კვლევის ძირითადი ელემენტები: 

მოთხოვნა, შეთავაზებები, გამყიდველი, მყიდველი, მომსახურება, ფასი, 

მოთხოვნა-მიწოდების თანაფარდობა. ჩამოთვილი და განმარტებული 

გვაქვს სასტუმრო მომსახურების ბაზრის დამახასიათებელი ნიშნები:  

1. სასტუმრო მომსახურების ბაზრის განვითარება დიდ წილად 

დამოკიდებულია ტურიზმის სექტორის განვითარებაზე; 

2. სასტუმროები ძირითადად კლასიფიცირდება სამიზნე ბაზრით, 

ანუ სასტუმრო მომსახურების მიწოდება ხდება კლიენტების ტიპების 

დიფერენციაციის საფუძველზე; 

3. სასტუმრო მომსახურების ბაზრის კიდევ ერთი მახასიათებელია 

მისი კაპიტალის ინტენსიურობა; 

4. სასტუმრო მომსახურების ბაზრის განვითარება დამოკიდებულია 

რეგიონული და გლობალური ბაზრის პირობებში მიმდინარე პროცესებზე; 

პირველი თავის მეორე ქვეთავში - „სასტუმრო მომსახურების 

რესურსების ეფექტიანი მართვის მეთოდოლოგია ” განხილულია სასტუმრო 

ბიზნესის განვითარების ორი ძირითადი ფაქტორი. პირველი-მატერიალურ-

ტექნიკური ფაქტორი (შენობა, ნომრები, ინტერიერი, დიზაინი, ტექნიკური 

აღჭურვილობა) და მეორე- ადამიანური რესურსი (თავაზიანობა და 

გულწრფელობა, პერსონალის პროფესიონალიზმი, სტუმრების 

პრობლემების გადაჭრის სისწრაფე, მენეჯერული უნარები და აშ). 

ამ თავში ვრცლად განვიხილავთ რესურსებს. ჩვენი აზრით, 

სასტუმრო მომსახურების ბაზრის ორგანიზებისთვის საჭირო 

ინტეგრირებული რესურსები მოიცავენ "კლასიკურ" რესურსებს 

(ადამიანური, მატერიალური, ტექნიკური და ფინანსური), თანამედროვე 

მკვლევარების მიერ გამოყოფილ რესურსებს (ორგანიზაციული, 
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მენეჯერული, ტექნოლოგიური, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო), ასევე 

ტერიტორიულ და რეპუტაციის რესურსებს. რესურსებიდან გამომდინარე 

განვიხილავთ მიკრო და მაკრო გარემოს. 

პირველი თავის მესამე ქვეთავში -განთავსების საწარმოების 

განვითარების ძირითადი პრინციპები და პირობები-განვიხილავთ 

სასტუმრო მომსახურების ასორტიმენტის კონვერგენციას. კონვერგენტზე 

ორიენტირებული სასტუმრო კომპანია, გარდა, განთავსებისა და კვებით 

მომსახურებისა, მომხმარებელს სთავაზობს სასტუმრო მომსახურების 

"პაკეტის" სხვა და სხვა ვარიანტს. ასეთი ”პაკეტები” მიზნად ისახავენ 

გარკვეული სერვისების დაფარვას მთლიანი დროის განმავლობაში. 

განხილულია სასტუმრო ინდუსტრია, როგორც გლობალური ტურისტული 

მომსახურების ბაზრის კომპონენტი, რომელსაც შეუძლია მოახდინოს 

მულტიპლიკატორული ეფექტი ეროვნული ეკონომიკის სხვადასხვა 

(ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი, კვების მრეწველობა, კულტურა და ა.შ) 

სექტორზე. ჩვენ ვთვლით, რომ სასტუმროს საწარმო არის ცოცხალი 

ორგანიზმი,    შექმნილია როგორც სპეციალურად სტრუქტურირებული და 

კოორდინირებული სისტემა, რომელიც გარემოსთან არის დაკავშირებული 

და ურთიერთქმედებს მასთან რესურსების საშუალებით. 

მეორე თავი „სასტრუმრო მომსახურების ბაზრის თანამედროვე 

მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები საქართველოში“ შედგება 

სამი ქვეთავისგან. 

პირველ ქვეთავში -სასტუმრო მომსახურების ბაზრის განვითარების 

ფაქტორები, ანალიზი და ტენდენციები - გაანალიზებულია უცხოელი 

მეცნიერების თეორიულ მეთოდოლოგიური ნაშრომები მომსახურების 

ბაზრის შესახებ. გლობალური ბაზრის შესახებ უცხოურ სამეცნიერო 

კვლევებში ყურადღება გამახვილებულია ეტაპობრივი ინტერნაციონალი–

ზაციის მოდელზე, რომელიც შემუშავებული აქვთ ეკონომისტებს J.W.Bilkey 

და G.Tesar , S. T. Cavusgil , K.J. Eriksson  

K.J. Eriksson- ისა და სხვა ეკონომისტების აზრით, საჭიროა მსოფლიო 

ბაზრის ინფორმაციის შესწავლა შემდეგ სფეროებთან კონტექსტში: (1) 
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ინფორმაცია სხვა ქვეყნებში ბიზნესის კეთების შესახებ, (2) ინფორმაცია სხვა 

ქვეყნების კანონმდებლობის შესახებ და (3) ინფორმაცია 

ინტერნაციონალიზაციის ტექნოლოგიის შესახებ. K.J. Eriksson-ის მიხედვით 

ინფორმაცია სხვა ქვეყნებში ბიზნესის კეთების შესახებ მოიცავს ისეთ 

ინფორმაციას, როგორიცაა ინფორმაცია მომწოდებლების, მომხმარებლების, 

კონკურენტების და ბაზრის შესახებ. სხვა ქვეყნის კანონების შესახებ 

ინფორმაციის არეალი მოიცავს სახელმწიფო პოლიტიკის, ბიუროკრატი–

ული ნორმებისა და კულტურის ცოდნას (რომელიც ფართოდ შეიცავს 

ინფორმაციას საქმიანი პრაქტიკის, სოციალური ფასეულობების, ნორმების 

შესახებ).ინფორმაცია ტექნოლოგიის ინტერნაციონალიზაციაზე აღწევს 

ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. კომპანიის ბიზნეს მექანიზმები ზოგადად, 

იძლევა ინფორმაციას იმაზე, თუ რა პროცედურები სრულდება საგარეო 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის უფლების მისაღებად. 

საბაზრო პროცესების შესწავლისას ფართო გამოხმაურება მიიღო 

მსოფლიო ბაზრის შესახებ ინფორმაციის ევოლუციის მოდელმა, რომელიც 

პროფესორ J.Kuada -მ (დანია) განავითარა. 

გლობალური ბაზრის კვლევის თეორიულ მიდგომებში ინფორმაციის 

შესაქმნელად J. Kuada გამოყოფს რიგ ცნებებს შესწავლილი ბაზრის შესახებ: 

ინდივიდუალური და კოლექტიური ინფორმაციის კონცეფცია, 

რაციონალური, ემოციური ინფორმაციის კონცეფცია, ნაგულისხმევი და 

ფორმულირებული ინფორმაციის კონცეფცია. 

სასტუმრო მომსახურების გლობალური ბაზარი წარმოადგენს 

სტაბილურ საბაზრო ურთიერთობათა განსაკუთრებულ არეალს, რომელიც 

სცდება ეროვნულ საზღვრებს და წარმოიქმნება ურთიერთობა მყიდველებსა 

და სასტუმროების მომსახურების გამყიდველებს შორის, ე.ი. ვიზიტორსა და 

სასტუმრო კომპანიებს შორის. 

სასტუმრო მომსახურების გლობალური ბაზრის ინსტიტუციური 

სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია სასტუმროებისა და განთავსების მსგავსი 

კოლექტიური საშუალებებისგან. WTO–ს განმარტებით (რომელიც 

სარეკომენდაციო ხასიათისაა), განთავსების საშუალება არის ნებისმიერი 

ობიექტი, რომელიც რეგულარულად ან პერიოდულად აძლევს ტურისტებს 
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ადგილებს ღამის გასათევად. WTO– მ შეიმუშავა საცხოვრებელი 

ობიექტების ინტეგრირებული კლასიფიკაცია, სადაც გამოყოფს კატეგორიას 

კლასებს და ჯგუფებს. 

მეორე თავის მეორე ქვეთავში-„თანამედროვე პირობებში 

განთავსების საწარმოების რესურსების ფორმირება, განვითარება და 

მართვის სპეციფიკა“ ყურადღება გამახვილებულია იმ ძალების შეფასებაზე , 

რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ ორგანიზაციის განვითარებაზე. პირველ 

რიგში გარე გარემოს განხილვისას უნდა გაანალიზდეს პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და სოციალურ-ტექნოლოგიური პროცესები. 

ორგანიზაციული გარემო კომპანიისთვის „დაფუძნების გარემოა “, 

რომელიც აწესებს წესებს და შეზღუდვებს, რაც გარკვეულ წილად ხელს 

უშლის განვითარებაში. ორგანიზაციის დაფუძნების გარემოზე 

ზემოქმედების უფრო ზუსტი განსაზღვრებისას გამოიყენება სპეციფიკური 

ანალიზი, როგორიცაა მაგალითად ისტორიული ანალიზი, სცენარები და 

ა.შ.

ბაზარზე კონკურენციიდან გამომდინარე ასევე აუცილებელია 

სისტემატიურად გადაიხედოს შიდა გარემოს ურთიერთკავშირი მაკრო 

გარემოსთან. მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის შიდა მდგომარეობის 

შეფასება, კომპანიის რესურსების მართვის ეფექტიანობის ანალიზი, მათი 

გამოყენებისა და აუდიტორიასთან (ინვესტორებთან, მენეჯმენტის, 

თანამშრომლების, პროფკავშირების ინტერესები) ურთიერთკავშირის 

პოტენციალის შეფასება, გარემოს უარყოფითი შედეგების დაძლევა და 

საწარმოს მიზნების განმტკიცება. 

ნებისმიერი ბიზნესის შექმნის მიზანია შემოსავლების გენერირება და, 

შესაბამისად, ბიზნესის საბაზრო ღირებულების გაზრდა.

განხილულია ბიზნესის საბაზრო ღირებულება, რომელიც ყალიბდება 

საბაზრო ორგანიზაციების სტრატეგიული მართვის ორ ეტაპზე: 

პირველ ეტაპი. ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების 

პროცესი, მენეჯმენტის მიერ რეპუტაციის პასუხისმგებლობის 

გათვალისწინებით, სათანადო მიზნების დადგენა. 
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 მეორე ეტაპი. სასტუმრო ბიზნესის სტრატეგიული მენეჯმენტის 

განხორციელება, რომელიც ორიენტირებულია ბიზნესის რეპუტაციის 

გაძლიერებაზე: 

ა. მართვის ვექტორი მიმართულია შიდა გარემოზე, გულისხმობს 

სტუმარმასპინძლობის განწყობისა და ატმოსფეროს შექმნას, 

კლიენტებისთვის უბალდო სერვისის მიწოდებას, პოზიტიური 

მიკროკლიმატის, მოტივაციის შექმნასა და დანერგვას მომსახურე 

პერსონალში; 

ბ. მართვის ვექტორი, რომელიც მიმართულია გარე გარემოზე 

გულისხმობს კონტრაქტორებთან პარტნიორობის დამყარებას, ბაზრის 

ორგანიზების უზრუნველყოფას, სასტუმრო მომსახურებაში მოზიდულ 

რესურსებს, რომელთა ხარისხი და რაოდენობა პირდაპირ დამოკიდებულია 

კომპანიის რეპუტაციაზე. პოზიტიური იმიჯის შექმნა მედიასთან და 

კონტაქტების შენარჩუნება, სამთავრობო ორგანიზაციებისა და 

საზოგადოებრივი გაერთიანებების საქველმოქმედო კამპანიებში 

მონაწილეობის მიღება, სოციალურ ქსელებში ჯგუფების შექმნა სასტუმროს 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, ხარისხისა და ობიექტურობის 

გასაზრდელად ხორციელდება; 

ამავე ნაწილში განვიხილავთ გლობალურ და ლოკალურ კრიზისებს, 

მათ გამომწვევ მიზეზებს და კრიზისიდან გამოსვლის ხერხებს.  

მეორე თავის მესამე ქვეთავში სასტუმრო ბიზნესში სამეწარმეო 

საქმანობის განვითარება საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში 

(კომპარატიული ანალიზი)- შედარებულია სასტუმრო ბიზნესის 

განვითარება ევროპაში და საქართველოში. 

ევროპა წარმოადგენს ზუსტად იმ გეოგრაფიულ ადგილს, სადაც 

სასტუმრო ბიზნესის ტრადიციებს საფუძველი ჩაეყარა. უნდა აღინიშნოს, 

რომ მოგვიანებით ამერიკულმა სასტუმრო კორპორაციებმა ხელი შეუწყვეს 

საერთაშორისო სასტუმრო ინდუსტრიის გლობალიზაციას. თავის მხრივ, 

ევროპულმა სასტუმრო ქსელებმა მიბაძეს ამერიკულ კომპანიებს ბიზნესის 

ინტერნაციონალიზაციაში. 
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ევროკავშირის ქვეყნებში დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ეროვნული 

სასტუმრო მეურნეობის განვითარებას და მის ინტეგრაციას ევროპულ 

ბაზარზე. წამყვანი ევროპული ქვეყნების (გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, 

ესპანეთი) ეკონომიკაში სასტუმრო ბიზნესი ითვლება ბიუჯეტის შევსების 

ერთ-ერთ დიდ წყაროდ.  

დღეისათვის, ევროკავშირის ქვეყნების კონკურენტუნარიანობა მსოფლიო 

ბაზარზე, როგორც სპეციფიკური ტიპის სერვისის ექსპორტიორი რჩება 

მაღალი. 

მსოფლიოში სასტუმრო ბიზნესის განვითარება ძირითადად სამი 

ეტაპისგან შედგება: 

 სტრატეგიული პრობლემების ანალიზი; 

 მომავალი მდგომარეობის ანალიზი; 

 მიზნების დასახვა; 

სასტუმრო მომსახურების თავისებურება გამოიხატება მოსახურების 

მაღალ მოქნილობაში სერვისის ფასების შეთავაზებებთან მიმართებით, 

ხოლო მომსახურების დიდი არჩევანი გამომდინარეობს მაღალი 

კონკურენციის, არსებული მიწოდებისა და მოთხოვნის პირობებიდან. 

სასტუმროთა კლასიფიკაცია კი ამომავალი წერტილია ბაზარზე სასტუმროს 

პოზიციონირებისთვის . სასტუმროების კლასიფიკაცია საშუალებას იძლევა 

განისაზღვროს კონკრეტულ სასტუმროში გაწეული მომსახურებების 

ძირითადი მახასიათებლები. 

სტუმარმასპინძლობის განვითარებას დიდი ადგილი უჭირავს 

საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. საქართველოში პირველი 

საერთაშორისო სასტუმრო 1988 წელს გუდაურში გაიხსნა. გასულ საუკუნის 

მიწურულს მისი გახსნა სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. 

რამდენიმე წელიწადში იგივე ავსტრიულმა კომპანიამ ააშენა თბილისში 

საერთაშორისო სასტუმრო, რომელიც 1997 წელს შეუერთდა სტარვუდის 

სასტუმროების ქსელს და დაერქვა „შერატონ მეტეხი პალასი“. ამ ორი 

სასტუმროს დაფუძნებამ საქართველოში გამოიწვია ტურიზმის 
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ინდუსტრიისადმი დიდი ინტერესი, როგორც ინვესტორებში, ასევე 

ადგილობრივ ბიზნესმენებში. 

ამჟამად, საქართველოში ტურისტული და, განსაკუთრებით, 

სასტუმრო ბიზნესი საკმაოდ დიდი სირთულეების წინაშე დგას. 

მსოფლიოში სასტუმრო ბიზნესი, ისევე როგორც სხვა ბიზნესები, 

ჩართულია მიმდინარე გლობალურ ცვლილებებში და მისი, 

ეფექტიანობისთვის საჭიროა რიგი პირობების გათვალისწინება და დახვეწა 

კერძოდ ეს ეხება: 

 სერვისის ხარისხის დონის ამაღლებას; 

 გარემოს და ინფრასტრუქტურას; 

 უსაფრთხოების ხარისხს; 

 კმაყოფილების დონეს; 

 კვალიფიკაციური კადრების მოზიდვას. 

მესამე თავი - “საქართველოს ბაზარზე განთავსების საწარმოთა 

მართვის სრულყოფის მოდელები და სტრატეგიული დაგეგმვის ასპექტები“ 

შედგება სამი ქვეთავისგან. 

მესამე თავის პირველ ქვეთავში - “სასტუმროს საწარმოებში მართვის 

მოდელები და ორგანიზაციული სტრუქტურა“ განვიხილავთ 

ორგანიზაციული სტრუქტურის ძირითად სამ მოდელს, ესენია: ხაზოვანი, 

ფუნქციურ-ორგანიზაციული და ხაზოვან ფუნქციური. 

ნაშრომში გაანალიზებულია თითოეული მოდელის უპირატესობები და 

ნაკლოვანებები.  

მენეჯმენტის ხაზოვანი სტრუქტურა უმარტივესი სტრუქტურაა 

აგებულებით და უშუალოდ, პირდაპირ გავლენას ახდენს მართვის 

ობიექტზე, ანუ სასტუმროს პერსონალზე (შემსრულებელზე) და ბიზნეს 

პროცესებზე მიმართულების (ხაზის) მენეჯერის მხრიდან, რომელიც 

ხელმძღვანელობს სასტუმროს გარკვეულ განყოფილებას (სანომრო ფონდი, 

რესტორნები და ბარები, კონგრეს-ცენტრი და საბანკეტო მომსახურება, 

ჯანმრთელობის კლუბი და ა.შ.). მენეჯმენტის ხაზოვან სტრუქტურაში 

ერთპიროვნული მენეჯმენტის პრინციპია, ანუ დეპარტამენტის ყველა 



19 

შემსრულებელი ემორჩილება ერთ პირს - ხაზის მენეჯერს, რომელიც წყვეტს 

თავის სფეროში არსებულ საკითხებს. 

მენეჯმენტის ხაზოვანი 

სტრუქტურის უპირატესობებია 

მენეჯმენტის ხაზოვანი სტრუქტურის 

ნაკლოვანებები 

ბრძანებების ერთიანობა და სიზუსტე; 

ხელმძღვანელის პირადი 

პასუხისმგებლობა მისი დანაყოფის 

საქმიანობის საბოლოო შედეგებზე. 

მენეჯერის გადამზადების მიმართ გაზრდილი 

მოთხოვნები, როგორიცაა ეფექტიანი მართვის 

უზრუნველყოფა ყველა მიმართულების მენეჯმენტის 

ფუნქციაში; 

შემსრულებლების მოქმედებების 

თანამიმდევრულობა; 

გადაწყვეტილებების დაგეგმვის და მომზადების 

არარსებობა; 

გამარტივებული მართვა  

(1 საკომუნიკაციო  არხი); 

კონცენტრირება მართველ ელიტაზე; 

მკაფიოდ გამოხატული 

პასუხისმგებლობა; ეფექტიანი 

გადაწყვეტილების მიღება; 

ინფორმაციით გადატვირთვა დაქვემდებარებულ, 

ზემდგომ და მასთან დაკავშირებულ სტრუქტურებთან 

კონტაქტისას; 

 

მენეჯმენტის ხაზოვანი სტრუქტურა ძირითადად გამოიყენება მცირე 

ზომის სასტუმროებში. 

მენეჯმენტის ფუნქციურ-ორგანიზაციული სტრუქტურა იწვევს 

შრომის ეფექტიანობის ზრდას, ამაღლებას ურთიერთქმედების დონესა და 

კოორდინაციას თითოეულ დეპარტამენტში. 

საშუალო ზომის სასტუმროები ხშირად მიმართავენ ფუნქციურ-

ორგანიზაციული მართვის სტრუქტურას. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული 

ფუნქციების განხორციელება ევალებათ სპეციალისტებს, რომლებიც, 

როგორც წესი, გაერთიანებულნი არიან სტრუქტურულ სპეციალიზებულ 

ქვედანაყოფებში. 

მენეჯმენტის ფუნქციურ- 

ორგანიზაციული სტრუქტურის 

უპირატესობა 

მენეჯმენტის ფუნქციურ-ორგანიზაციული 

სტრუქტურის ნაკლოვანებები 

სპეციფიკური ფუნქციების 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 

სპეციალისტების მაღალი კომპეტენცია; 

ცალკეული დეპარტამენტების გადაჭარბებული 

ინტერესი საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების 

განხორციელებაში; 

ხაზოვანი მენეჯერების განთავისუფლება 

ზოგიერთი სპეციალური საკითხის 

გადაჭრისგან; 

სხვადასხვა ფუნქციურ სერვისებს შორის მუდმივი 

კავშირის შენარჩუნების სირთულეები; 

სასტუმროში მიმდინარე მოვლენებისა და მენეჯმენტის გადაჭარბებული ცენტრალიზაციის 
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პროცესების სტანდარტიზაცია, ფორმალი 

ზაცია და პროგრამირება; 

ტენდენციების გამოვლინება; 

მართვის ფუნქციების შესრულებისას 

დუბლირების და პარალელიზმის 

აღმოფხვრა; 

გადაწყვეტილების მიღების პროცედურის 

ხანგრძლივობა; 

ამცირებს ფართო პროფილის 

სპეციალისტების საჭიროებას. 

სტატიკური ორგანიზაციული ფორმა, რომელიც 

ძნელად რეაგირებს მომხდარ ცვლილებებზე ან 

თვითონ რთულად ახორციელებს ცვლილებებს. 

 

მენეჯმენტის ხაზოვან-ფუნქციური (პერსონალის) სტრუქტურა 

აძლევს მთელ ძალაუფლებას მთავარი ხაზის მენეჯერს, რომელიც 

ხელმძღვანელობს გუნდს. კონკრეტული საკითხების შემუშავებისას და 

შესაბამისი გადაწყვეტილებების, პროგრამების, გეგმების მომზადებისას მას 

ეხმარება სპეციალური აპარატი, რომელიც ფუნქციური ერთეულებისგან 

შედგება (განყოფილებები, დეპარტამენტები, ბიუროები და ა.შ.). ამ 

შემთხვევაში, ქვედანაყოფის ფუნქციური სტრუქტურები ემორჩილებიან 

ძირითადი ხაზის მენეჯერს. ისინი თავიანთ გადაწყვეტილებებს 

ახორციელებენ ან მთავარი ხელმძღვანელის მეშვეობით, ან (თავიანთი 

უფლებამოსილების ფარგლებში) უშუალოდ განყოფილებების შესაბამისი 

ხელმძღვანელების მეშვეობით. ამრიგად, ხაზოვანი ფუნქციური 

სტრუქტურა ითვალისწინებს ხაზოვანი მენეჯერების ქვეშ მყოფ სპეციალურ 

დანაყოფებს. 

მენეჯმენტის ხაზოვან-ფუნქციური 

სტრუქტურის უპირატესობები: 

მენეჯმენტის ხაზოვან-ფუნქციური 

სტრუქტურის ნაკლოვანებები: 

სპეციალიზებულ კადრთან ერთად 

გადაწყვეტილებებისა და გეგმების უკეთ 

მომზადება; 

ჰორიზონტალურ დონეზე განყოფილებებს 

შორის მჭიდრო ურთიერთობისა და 

ურთიერთქმედების ნაკლებობა;  

მთავარი ხაზის მენეჯერის განთავისუფლება 

პრობლემის დეტალური ანალიზისგან; 

მკაფიო პასუხისმგებლობის არარსებობა, 

ვინაიდან გადაწყვეტილების მიმღები პირი, 

როგორც წესი, არ მონაწილეობს მის 

განხორციელებაში; 

კონსულტანტებისა და ექსპერტების მოზიდვის 

შესაძლებლობა. 

ვერტიკალური კავშირების ზედმეტად 

განვითარებული სისტემა, ანუ ტენდენცია 

გადაჭარბებული ცენტრალიზაციისკენ. 
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მაშასადამე, მენეჯმენტის ორგანიზაციული სტრუქტურის კონცეფცია 

(მენეჯმენტის ორგანიზაციული ფორმა) გულისხმობს საწარმოს მართვის 

სისტემის შიდა სტრუქტურას, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა 

ორგანიზაციულ ერთეულს სტრუქტურულ ერთეულებსა და მმართველ 

პირებს შორის კავშირს. ამ ორგანიზაციულ ერთეულებს შორის 

ურთიერთობების თანმიმდევრობას, აგრეთვე მათ ურთიერთობას 

მენეჯმენტის ობიექტთან. 

მესამე თავის მეორე ქვეთავი „ბენჩმარკინგის მიდგომების შემუშავება 

სასტუმრო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით“ განვმარტავთ 

ბენჩმარკინგის რაობას, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში: პროცესი, 

რომლის საშუალებით საწარმო (ფირმა) პერმანენტულად ახორციელებს 

თავისი მახასიათებლების შედარებას მსოფლიო მასშტაბის ბიზნესის 

ლიდერებთან და ახდენს თვითშეფასებას, საკუთარი ბიზნეს 

მახასიათებლების გასაუმჯობესებლად.  

განვიხილავთ ბენჩმარკინგის 5 მოდელს და ვაანლიზებთ თითოეულ 

მათგანს (ზოგადი, ფუნქციური, შიდა, კონკურენტული და სტრატეგიული). 

მაგალითები მოგვყავს საზღვარგარეთის ქვეყნებში ბენჩმარკინგის 

გამოყენების პოზიტიური გამოცდილებიდან და შედეგების რეალური 

ფაქტებიდან.  

თანამედროვე სასტუმრო მომსახურების ბაზარზე პრიორიტეტულს 

წარმოადგენს მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის 

შემუშავება. სტრატეგიის არჩევა ემყარება ძირითადი ფაქტორების ანალიზს, 

რომლებიც ახასიათებენ საწარმოს შიდა მდგომარეობას და გარე გარემოს. 

სტრატეგია უნდა პასუხობდეს შემდეგ კითხვას, რა ალტერნატიული 

ვარიანტები არსებობს საწარმოში არსებული რესურსების და 

შესაძლებლობების გამოყენების გასაუმჯობესებლად, გარე მიზნების 

გათვალისწინებითა და დასახული მიზნების მისაღწევად? სასტუმრო 

მომსახურების განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა 

ისეთი სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც კონკურენტებთან შედარებით 

მაღალ ხარისხის სერვისს უზრუნველყოფს. ამ თვალსაზრისით, 
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ბენჩმარკინგული მიდგომა არის საიმედო ინსტრუმენტი სასტუმრო 

მომსახურების ხარისხის ზრდის უზრუნველსაყოფად, რომელშიც მიზნის 

მიღწევის ამოცანები განისაზღვრება არა მიღწეულიდან, არამედ 

განვითარებული საწარმოების ინდიკატორების ანალიზის საფუძველზე. 

იმისთვის, რომ დეტალურად გაანალიზდეს სასტუმრო 

ინდუსტრიაში ბენჩმარკინგი, აუცილებელია გავითვალისწინოთ 

ბენჩმარკინგის ძირითადი ტიპები:  

1. შიდა ბენჩმარკინგი - სასტუმროს მუშაობის გასაუმჯობესებლად 

კომპანიის დეპარტამენტებს შორის მუშაობის შედარება; 

2. კონკურენტული ბენჩმარკინგი - საკუთარი კომპანიის 

საქმიანობის შედარება კონკურენტებთან;  

3. ფუნქციური ბენჩმარკინგი- კომპანიის მუშაობის გაუმჯობესება, 

სხვა მსგავსი კომპანიის გამოცდილების გამოყენებით; 

4. ზოგადი ბენჩმარკინგი - კომპანიის ყველა პრობლემისადმი 

მიზანმიმართული მიდგომა, ამოცანების განსაზღვრა და გამოვლენილი 

პრობლემების ეტაპობრივი გადაწყვეტა; 

5. სტრატეგიული ბენჩმარკინგი - ბიზნეს პროცესების 

გაუმჯობესება, ორგანიზაციის მაღალი დონის მქონე უცხოური კომპანიების 

საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე; 

დასახული მიზნიდან გამომდინარე, ბენჩმარკინგი იყოფა ორ 

ძირითად ნაწილად: შედარებითი და პროცესული ბენჩმარკინგი. 

შედარებითი ბენჩმარკინგი ეს არის ორგანიზაციის საქმიანობის 

საფუძველზე მიღებული შედეგების შეჯერებისა და ანალიზის პროცესი, 

შემდგომში ამ მონაცემების შედარება სასტუმრო ინდუსტრიის სხვა 

საწარმოების მაჩვენებლებთან, პრობლემების იდენტიფიცირებისა და 

სტრატეგიული პროგრამების შემუშავების მიზნით. მის საფუძველზე და 

სასტუმრო ბიზნესში ბენჩმარკინგის მიდგომის წარმატებით დანერგვისა და 

განხორციელების გათვალისწინებით, გამოვყოფთ სასტუმროს 

ფუნქციონირების ეფექტიანობის მაჩვენებლებს: ძირითადი ინდიკატორები, 
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რომლებიც განსაზღვრავენ სასტუმროს მართვისა და მუშაობის 

ეფექტიანობას და ხარისხს: 

 გაყიდული ოთახებიდან შემოსავალი (Room Revenue)  

  ხელმისაწვდომი ოთახების რაოდენობიდან შემოსავალი (RevPAR); 

  გაყიდვის საშუალო ტარიფი (ADR); 

  საშუალო შემოსავალი თითო სტუმარზე (RevPАС); 

 ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობა (Average Length of Stay);  

 გაყიდული ოთახების რაოდენობა (Room Sold);  

 დატვირთულობის პროცენტი (Occupancy %).  

 პერსონალის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორები. 

ყოველივე აღნიშნულის გაანალიზების საფუძველზე შესაძლებელია 

სასტუმროს ოპერირების ეფექტიანი მეთოდის შემუშავება, რომლის 

მიხედვითაც მოხდება სტუმრის საჭიროებების მაქსიმალური 

დაკმაყოფილება და ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღებაც. 

რადგანაც სასტუმრო ბიზნესის მთავარი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი 

სტუმრის მოზიდვა, ჩვენი კვლევის მიზანიც იყო გაგვერკვია რამდენად 

იყენებენ ბენჩმარკინგის ინსტრუმენტებს სტრატეგიულ მართვაში 

ადგილობრივი სასტუმროები, რომლებიც განეკუთვნებიან კერძო სექტორს. 

ამიტომ პირველ ეტაპზე ჩატარდა კვლევა საქრთველოში არსებულ 

სასტუმროებში. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 52 ადგილობრივმა და 4 

საერთაშორისო სასტუმრომ. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 

ბენჩმარკინგულ ინსტრუმენტებს იყენებენ მხოლოდ საერთაშორისო ბრენდ 

სასტუმროები ბაზარზე პოზიციონირების გასამყარებლად. რაც შეეხება 

ადგილობრივ სასტუმროებს მხოლოდ 19 სასტუმრო იცნობდა ამ ხერხს, 

ხოლო 27 სასტუმრომ გამოხტა დაინტერესება. დარჩენილმა 6 სასტუმრომ 

ინტერესიც არ გამოხატა.  

ძირითადი კვლევა ჩატარებულია ბენჩმარკინგის ინსტრუმენტების 

გამოყენებით. ჩვენს მიერ ჩატარებული სასტუმრო ბაზრის კვლევის პირველ 

ეტაპზე განსაზღვრული იყო მიზანი, ამოცანები და პრინციპი, 

ინსტრუმენტები და ეტაპები. 
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კვლევის მიზანია: ბიზნესის გაუმჯობესება და 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ბიზნეს-პროცესებში საუკეთესო 

პრაქტიკის გამოყენება, სასტუმრო მომსახურების გაუმჯობესება, 

სტრატეგიული მიზნების მიღწევა, მოგების გაზრდა და მიმდინარე 

ცვლილებებზე სწრაფი რეაგირება. 

კვლევის ამოცანაა: კონკურენტული პოზიციის გამყარება და 

შედარებით სუსტი მხარეების დადგენა, მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა და 

მათი გაუმჯობესებების გაანალიზება; პრაქტიკის ”საუკეთესო მაგალითის” 

დადგენა; ბიზნეს პროცესების გაუმჯობესების ინოვაციური მიდგომების 

შემუშავება; მომსახურების დონის და ეფექტიანობის ასამაღლებლად ახალი 

მეთოდების შემუშავება. 

კვლევის პრინციპია: ინფორმაციის სანდოობა; ხარისხზე 

ფოკუსირდება; ბიზნეს- პროცესების მნიშვნელობა; მიზანდასახულობა 

ცვლილებების შეტანაში; ქმედებების გამჭვირვალობა; კონფიდენციალ–

ურობის უზრუნველყოფა; გამოყენებული ტექნოლოგიების პატივისცემა; 

კვლევის ინსტრუმენტებია: ურთიერთშეთანხმება ტექნოლოგიის, 

გამოცდილებისა და ინსტრუქციების შესახებ; დაკვირვება; 

კვლევის ეტაპებია: - განისაზღვრა ბენჩმარკინგის ობიექტი; 

დადგინდა ბენჩმარკინგის პარტნიორები შედარებისთვის; მოძიებულ და 

შესწავლილი იქნა სასტუმროს მუშაობის საუკეთესო მეთოდები; 

რეკომედაციები გაიცა ზედმეტად რთული ბიზნეს პროცესების 

გამარტივებისთვის. 

კვლევისთვის არჩეული იქნა კონკურენტული ბენჩმარკინგი. კვლევის 

პროცესში გათვალისწინებული იყო მომსახურების მიწოდების ხარისხი 

კონკურენტ სასტუმროებში, რომლებიც მიზნად ისახავენ მომხმარებელთა 

ლოიალურობის ამაღლებას. 

ბენჩმარკინგის ინსტრუმენტის ეფექტიანი გამოყენების 

მაგალითისთვის არჩეულია თბილისში, კერძოდ დიდუბეში ( რომელიც 

არაა ტურისტულად მიმზიდველი), სასტუმრო D’Plaza, და შედარებისთვის 

არჩეულია კონკურენტული 2 სასტუმრო (“Athletic” და “GSG”), რომლებიც 
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500 მეტრის რადიუსში მდებარეობენ. საუკეთესო გამოცდილების 

გადასაღებად არჩეულია ქალაქის ცენტრში სასტუმრო „მუზეუმი“, რომელიც 

წარმატებულად პოზიციონერებს ბაზარზე. 

კვლევის პირველ ეტაპზე ჩვენ ვეცადეთ გაგვეცა შემდეგ კითხვებზე 

პასუხი: რამდენად მომგებიანია სასტუმრო? აქვს თუ არა განვითარების 

პოტენციალი და პერსპექტივა. 

კვლევის მეორე ეტაპზე არსებული კითხვარის საფუძველზე არჩეულ 

იქნა კონკურენტი 2 სასტუმრო და შედარებითი ანალიზის საფუძველზე 

დადგინდა, რომ ერთი და იგივე დონის სასტუმროები მართვის 

სტრატეგიულ ინსტრუმენტებს ნაკლებად იყენებენ. 

კვლევის მესამე ეტაპზე ჩვენ ავიღეთ წარმატებული საშუალო ზომის 

სასტუმრო, რომელიც კარგად პოზიციონირებს ბაზარზე  

დასკვნა: როდესაც შევადარეთ სასტუმრო “D’Plaza” იგივე 

კატეგორიის, მაგრამ მოზრდილ სასტუმროსთან, ნათლად გამოიკვეთა რა 

ხარვეზების აღმოფხვრაა საჭირო სასურველი შედეგის მისაღწევად. 

გამოცდილების გამოყენების შედეგად, სასტუმრო “D’Plaza” შესძლებს 

სასტუმროებს “Athletic” და ”GSG” უფრო ძლიერი კონკურენცია გაუწიოს და 

არსებულ უბანში გახდეს ლიდერი სასტუმრო, რომელიც სტუმარს 

შესთავაზებს დაბალ ტარიფში უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურებას 

შემცირებული დანახარჯებით. და თუ სასტუმრო “D’Plaza” გამოიყენებს 

სასტუმრო “მუზეუმის“ საუკეთესო პრაქტიკას, დანერგავს და ადაპტირება, 

მისი წლიური მოგებაც დაახლოებით 30-35% ით გაიზრდება.  

მესამე თავის მესამე ქვეთავში „დამატებითი სერვისების 

გაფართოების სტრატეგია, როგორც სასტუმრო ბიზნესის ეკონომიკური 

მდგრადობის პირობა“ ჩვენ განვიხილეთ ქართულ ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად დამატებითი მომსახურების 

სახეები გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე.  

პირველ ეტაპზე ყურადღება გავამახვილეთ კვებაზე, კერძოდ დილის 

საუზმეების სახეებზე და წარმოვადგინეთ რეკომენდაციები, რა ტიპის 

საუზმე რომელ სასტუმროს შეესაბამება. 
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განვიხილავთ ისეთ დამატებით მომსახურებას, რომელშიც არ 

იგულისხმება ფასიანი მომსახურება. კლიენტის კმაყოფილების 

ასამაღლებლად სასტუმროები ცდლობენ ტექნოლოგიური ინოვაციები 

დანერგონ, რაც მომსახურების ხარისხს მაღლა სწევს. მაგ: 

1. სწრაფი განთავსება და ანაგარიშსწორება ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი სერვისია. განსაკუთრებით თუ ჯგუფის განთავსება ან 

რამდენიმე ინდივიდუალური კლიენტი ერთდროულად შედის 

სასტუმროში;  

2. ელექრონული გასაღები. ელექტრონული გასაღები 

უსაფრთხოების გარანტიაა, რადგან ყველა კარს აქვს მეხსიერება და 

ადვილად კონტროლდება, თუ როდის და რამდენჯერ გაიღო კარი; 

3. სეიფი, ყავის მადუღარა ოთახში, ძაფებისა და ნემსების ნაკრები, 

სააბაზანო ატრიბუტიკა, ხალათი და ჩუსტები, საკაბელო ტელევიზია, 

საწერი მაგიდა და ა.შ. 

სასტუმროებისთვის შეთავაზებულია სხვადასხვა სახის ფასიანი 

დამატებითი მომსახურება პოტენციური კლიენტისთვის. სარესტორნო 

მომსახურება მსოფლიო პრაქტიკაში სასტუმროების შემოსავლის 40%-ზე 

მეტს შეადგენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია კვებით მომსახურებაში 

გათვალისწინებული იყოს მრავალფეროვანი მენიუ (ქართული, ევროპული, 

ვეგანური, ქოშერი და ჰალალი). აქვე განვიხილავთ დამატებით 

მომსახურების ისეთ სახეებს( გართობა, ექსკურსიები, ჯირითი ცხენით, 

სპორტული აქტივობები, ანიმაცია, შოპინგი და ა.შ) რაც პოტენციური 

კლიენტის მოზიდვის საუკეთესო საშუალებაა. შემოთავაზებულია 

დამატებითი მომსახურების მიწოდების საშუალება, როგორც აუთსორსინგი 

და აქვე განვიხილავთ და მის დადებით და უარყოფით მხარეებს.  

დასკვნა 

საქართველოში სასტუმრო ბიზნესის ადმინისტრირების 

სტრატეგიული ასპექტების კვლევამ საშუალება მოგვცა გაგვეკეთებინა 

შემდეგი დასკვნები: 
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 საკვლევი თემის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხების შესწავლამ 

გამოავლინა სხვადასხვა მეცნიერების განსხვავებული 

კონცეპტუალური მოსაზრებები სასტუმრო მომსახურების 

კონკურენტული ბაზრის რაობის შინაარსზე. რომელთა განხილვამ 

საშუალება მოგვცა ჩამოგვეყალიბებინა სასტუმრო მომსახურების, 

როგორც მიზნობრივი ბაზრის ცნება, რომელიც მდგომარეობს 

შემდეგში: სასტუმრო მომსახურების კონკურენტული ბაზარი 

წარმოადგენს მყიდველებსა და სასტუმროს სერვისების მწარმოებლებს 

შორის ურთიერთქმედების სისტემას, სადაც მწარმოებლები ზრუნავენ 

მომხმარებლების დროებით განთავსებაზე სასტუმროს ნომრებში, 

რომლებმაც უნდა დააკმაყოფილონ სასტუმროს სტანდარტები, 

მომხმარებლების გემოვნება და დაეყრდნონ ბაზრის ფასებს.  

 განხილული და გაანალიზებულია განთავსების საწარმოების 

განვითარების ძირითადი ეტაპები: ა) მიზნობრივი ბაზრის წინასწარი 

შეფასება; ბ) მომსახურების ხარისხის სტანდარტიზაცია; გ) შენობა-

ნაგებობების მატერიალური აღჭურვილობა; დ) ფინანსური 

უზრუნველყოფა და კვალიფიციური პერსონალით დაკომპლექტება; 

 ადგილობრივი სასტუმრო მომსახურების განვითარების ანალიზმა 

მოითხოვა ევროპის სტუმარმასპინძლობის ბაზრის შესწავლა 

(დინამიკა, მოცულობა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა) და მისი 

განვითარების ტენდენციების გათვალისწინება, რამაც გამოავლინა 

საქართველოში სასტუმრო ბიზნესის ისეთი ხარვეზები, როგორიცაა: 

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის დაბალი დონე, სასტუმრო 

მომსახურების არაადეკვატური ღირებულება, არა კვალიფიცირებული 

პერსონალი; 

 რეკომენდირებულია ბაზარზე სასტუმრო პროდუქტის მუდმივი 

მონიტორინგი რომელიც მოიცავს, შემოსვლითი და გასვლითი 

ტურიზმის სფეროებში მოთხოვნის დონეს, სასტუმროს პროდუქტის 

ფორმირებასა და რეალიზაციას. 
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  სასტუმრო მომსახურების ბაზრის თავისებურება, მდგომარეობს 

იმაში, რომ მსოფლიო ეკონომიკის სხვა ბაზრებისგან განსხვავებით, 

შრომისა და კულტურულ-ისტორიული რესურსების როლი დიდია. 

ასევე მნიშვნელობა ენიჭება კონკრეტულ ტერიტორიას. სასტუმრო 

ინდუსტრიისთვის დამახასიათებელია არაერთგვაროვნება, ანუ 

კონკრეტული ტერიტორიისთვის ქმნის მიმზიდველ პროდუქტს, რაც 

წარმოშობს ტურისტულ მოტივაციას და აქტუალურს ხდის ამ 

ტერიტორიას. ის ფორმირდება ისეთი ფაქტორების საფუძველზე 

როგორიცაა გეოგრაფიული მდებარეობა, ისტორიულ-კულტურული 

პარამეტრები, ლანდშაფტი, ბიოკლიმატური და ეკოლოგიური 

მახასიათებლები.  

 საქართველოს ბაზარზე ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარების 

და საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი მიუთითებს დიდი 

ქალაქების სასტუმრო ინდუსტრიაში გაზრდილი კონკურენციის 

სტაბილურ ბუნებაზე. აუცილებელია იმ ძალების შეფასება, რომლებიც 

ზეგავლენას ახდენენ ორგანიზაციის განვითარებაზე. თანამედროვე 

ორგანიზაციების მენეჯმენტი უნდა იყოს პრობლემებზე 

ორიენტირებული და დაეყრდნოს რესურსების მენეჯმენტს, მოიძიოს 

რესურსები არა მხოლოდ გარე გარემოშიც, არამედ შიდა გარემოში 

ორგანიზაციული კულტურისა და ბიზნესის რეპუტაციის 

გასაუმჯოსებლად. ნებისმიერი ბიზნესის შექმნის მიზანია 

შემოსავლების გენერირება და, შესაბამისად, ბიზნესის საბაზრო 

ღირებულების გაზრდა.  

 საქართველოს ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნე–ბლად 

აქტუალურია მომხმარებლისთვის დამატებითი სერვისების 

შეთავაზება საწარმოს ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით. 

რეკომენდაციები მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროებისთვის: 

მომსახურების შესახებ მომხმარებელთა დადებითი განწყობის 

შესანარჩუნებლად საჭიროა: 
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1) მომხმარებელისგან მიღებული სერვისების შეფასება 

მომსახურების დამთავრებისთანავე: 

• მომხმარებელთა მომსახურების შედეგებზე მონაცემების 

დაგროვების და დამუშავების სისტემის შექმნა; 

• სამომხმარებლო მომსახურების უარყოფით ასპექტებზე დროული 

და ადეკვატური რეაგირება; 

• სასტუმრო-მომხმარებელთა სისტემაში კომუნიკაციის შენარჩუნება 

შიდა ინფორმაციის მონაცემთა ბაზების გამოყენებით. 

2) კლიენტში ინტერესის შენარჩუნება სამომავლოდ იგივე 

მომსახურების მიღების თაობაზე: 

• მიმზიდველი პროგრამის შემუშავება, ტურისტის 

წახალისებისთვის და კლიენტის მოზიდვისთვის; 

კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად აუცილებელია სასტუმროს 

მმართველმა რგოლმა იცოდეს: 

ა. რა არის სასტუმრო ოთახის თვითღირებულება; 

ბ. შედარება მოხდეს ბაზარზე არსებულ ტარიფსა და სასტუმროს 

ოთახის თვითღირებულებას შორის; 

გ. ვინ არის კონკურენტი და რა უპირატესობა აქვს მას; 

დ. რა რეალური ხარჯი აქვს სასტუმროს და სად არის შესაძლებლობა 

მისი გონივრული შემცირების; 

ე. ბენჩმარკნგის ინსტრუმენტების მეშვეობით შესაძლებელია მიკრო 

დ მაკრო გარემოს ანალიზი; 

დ. თანამედროვე ტექნოლოგების დანერგვა რის დაზოგვის 

საშუალებას იძლევა, ამაში კი ბენჩმარკინგის ინსტრუმენტების გამოყენებაა 

საჭირო; 

ე. კონკურენტული ბენჩმარკინგის ინსტრუმენტები საჭიროა სწორი 

რეკლამის დაგეგმვაში. 

იმისთვის, რომ სასტუმროს ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობა 

ქონდეს აუცილებელია: 

1. კვალიფიციური კადრი; 



30 

2. უკმაყოფილო სტუმრის გამოხმაურებაზე კორექტული რეაგირება; 

3. არსებული ხარვეზების დროულად და ოპერატიულად აღმოფხვრა; 

4. პარტნიორ კომპანიებთან გრძელვადიანი გარანტირებული 

ხელშეკრულებების დადება. 

უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად საჭიროა: 

1. კვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რაც მდგომარეობს 

სერთიფიცირებული პროდუქტის შესყიდვაში და ჰიგიენური ნორმების 

დაცვაში. განსაკუთრებით ეს ეხება რეგიონებში არსებულ სასტუმროებს. 

2. შენობების ადაპტირება შრომის უსაფრთხოების წესების 

შესაბამისად: 

ა. სახანძრო სისტემა (ცეცხლ ამქრები), გასასვლელებზე ნიშნულები, 

სახანძრო გახმოვანების სისტემა, სახანძრო კიბე, სასტუმროს საევაკუაციო 

გეგმა; 

ბ. შრომის უსაფრთხოების ზედამხედველობა; 

გ. წელიწადში ორჯერ შენობის ტექდათვალიერება; 

ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის 

ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა 

ორი კოლოკვიუმი და ორი სემინარი: 

1. კოლოკვიუმი I- სასტუმრო მომსახურების ბაზრის კვლევის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები კონკურენტუნარი–

ანი ურთიერთობების შექმნის პირობებში“ 

2. კოლოკვიუმი II- სასტუმრო მომსახურების ბაზრის თანამედროვე 

მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები საქართველოში 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია 

შემდეგ პუბლიკაციებში: 

1. ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე ტენდენციები 

სასტუმრო ინდუსტრიაში ჟურნალი „ეკონომიკა” №1-2, 2021 გვ 208-217 

ავტორი ნ. ოსიტაშვილი 
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2. ბენჩმარკინგის როლი სასტუმრო მენეჯმენტის სრულყოფაში 

ჟურნალი „ეკონომიკა“ №3-4, 2021 გვ 166-176 ავტორები: ნ. ოსიტაშვილი, 

ნ.ნადარეიშვილი 
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