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Summary 

Teona Grishikashvili's dissertation Thesis “Effectiveness of Marketing Strategies 

in the Georgian Wine Market” consists of an introduction, literature review, three 

chapters, and a conclusion. 

The introduction substantiates the relevance of the topic, which is reflected in the 

fact that the properly selected strategy of the enterprise is a prerequisite for its long-

term successful and effective operation, as well as the possibility of economic growth 

and maximum use and realization of available resources. Today, a strategy is the basis 

of enterprise management, which ensures sustainable economic development of the 

enterprise, as well as increases the competitiveness of its goods and services. Given the 

highly competitive and ever-changing market, the changing regulation of different 

sectors by the government, and the constant search for new ways to meet the needs of 

customers, it is important for the successful operation of the company to develop not 

only internal but also long-term development strategy. 

Based on the logic of the research, the structure and content of the dissertation are 

as follows: 

The first chapter of the thesis, “The impact of marketing tools on the financial 

and economic perfomance of the company”, consists of three subsections. 

In the first paragraph, “Marketing tools and connection to the activities of the 

organization”, the author notes that marketing has a special place among the business 

processes of the organization, creates an organizational-economic mechanism. 

According to the author, the special role of marketing lies in the fact that by defining 

the further development orientation of the market, it is a source of information for the 

development of all functional strategies. The business processes that represent 

management are given in this section, assessing the marketing results of different levels 

of company variability. 

In the second paragraph, “ Evaluation of marketing indicators in the Georgian 

wine market,” the author notes that marketing objectives, goals, and principles will 

receive additional specificity depending on the stage of the crisis and the level of 

stability of the system. In addition to the general operational adaptation of the marketing 

strategy, it is necessary to review the used as well as the marketing complex as a whole. 

If the task of marketing in stable systems is to manage the demand for a manufactured 

product, the value of the brand, and the value to the customer, in an unstable and crisis 

situation marketing must manage a new object - the assets of the organization. 

In the third paragraph, “ Evaluate the effectiveness of the company in terms of 

marketing and financial performance“, the author notes that in times of volatility, the 

company's top management uses financial indicators that confirm the success of the 

organization over time. When managing finances, company owners and managers are 

forced to turn to specialist marketers to facilitate long-term promising decisions and 

substantiate the legitimacy of the company’s cash flows. Elements of marketing 

activities literally become the financial management tools of an organization in the long 

run. 

In the second chapter of the thesis, „Key aspects of using market marketing 

strategies“ the author discusses strategic marketing research methods and key modern 

directions, as he believes that strategic marketing is a marketing philosophy that is 

reflected in the organization. The need not only for production but also for demand 

management. In the same chapter, the author describes the basic strategies of the 

market, including those studied by such scientists as F. Kotler, m. Porter (Competitive 

Strategies), a. Thompson et al. J. Strickland (types of behavioral strategies), growth and 

segmentation strategies, and more. In the same chapter, the author presents the matrix 
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of commodity and market growth 

In the third chapter of the thesis, ”Strategic marketing management in the 

management of volatile systems”, the author discusses the strategic management of 

marketing tools based on indicators of marketing and financial results; Is an authoring 

algorithm developed to manage marketing decisions in volatile systems management 

and an authoritative methodology for evaluating the effectiveness of marketing tools. 

In the same chapter, he discusses the impact of algorithm and methodology on the 

financial performance of the organization. Also thesis, Strategic Marketing 

Development for JSC Askaneli Brothers, the author presents a strategic marketing plan 

created for one of the leading Georgian winemaking companies. 

The thesis conclusion provides generalized research results, conclusions, 

methodological, and applied recommendations. 

The paper is 124 pages and includes an introduction, literature review, three 

chapters, a conclusion, and a list of sources used. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. კომპანიისთვის სწორად შერჩეული სტრატეგია, 

ისევე როგორც ეკონომიკური ზრდის და არსებული რესურსების მაქსიმალუ-

რი გამოყენებისა და რეალიზების შესაძლებლობა, გრძელვადიანი, 

წარმატებული და ეფექტური მუშაობის საწინდარია. 

კომპანიის მართვის საფუძველს წარმოადგენს სტრატეგია, რომელიც 

უზრუნველყოფს მისი საქონლისა და მომსახურების კონკურენტუნარია-

ნობის მატებას, შესაბამისად, მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას. 

კონკურენტუნარიანი და მუდმივად ცვალებადი ბაზრის, მომხმარებ-

ლების მოთხოვნების დაკმაყოფილების ახალი გზების ძიების პირობებში 

მნიშვნელოვანია, კომპანია ყურადღებას აქცევდეს არა მხოლოდ უკვე არსე-

ბულ შიდა მდგომარეობას, არამედ შეიმუშავებდეს გრძელვადიანი განვითა-

რების სტრატეგიას, რაც უზრუნველყოფს მის წარმატებულ საქმიანობას. 

ბუნებრივია, რომ არ არსებობს ყველა კომპანიისთვის საერთო, სტან-

დარტული სტრატეგია. თითოეული ორგანიზაცია უნიკალურია, შესაბამი-

სად, თითოეული ეკონომიკური სუბიექტისთვის სტრატეგიის შემუშავების 

პროცესი – ინდივიდუალური, რადგან აღნიშნული დამოკიდებულია ბიზნე-

სის შინაარსზე, ბაზარზე კომპანიის პოზიციებზე, მისი განვითარების 

ტემპზე, პოტენციალზე, კონკურენტების ტაქტიკაზე, წარმოებული საქონ-

ლის ან მომსახურების მახასიათებლებზე, ეკონომიკის მდგომარეობასა და 

კულტურულ გარემოზე, სამართლებრივ რეგულირებასა და სხვა ფაქტო-
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რებზე. თუმცა არსებობს ზოგადი, ფორმალური პრინციპები სტრატეგიის 

არჩევისა და განხორციელებისთვის. 

 კომპანიის ზოგადი სტრატეგიის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენ-

ტია მარკეტინგული სტრატეგია, რომელიც აღწერს, თუ როგორ უნდა გამო-

იყენოს ორგანიზაციამ საკუთარი რესურსები გაყიდვების ზრდასთან, მოგე-

ბის მიღებასა და ბაზრის წილთან დაკავშირებული გრძელვადიანი მიზნების 

მისაღწევად. 

მარკეტინგული სტრატეგია განსაზღვრავს სამუშაოს ზოგად მიმართუ-

ლებას მარკეტინგული მიზნების მისაღწევად. მიზნები საკმაოდ სპეციფი-

კური და გაზომვადია. სტრატეგია კი აღწერითი ხასიათის. 

იგი მოიცავს საბაზისო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც განსაზღვრავს 

მარკეტინგული საშუალებების ერთობლიობას, მათ შორის საქონლისა და 

მომსახურების ასორტიმენტის ფორმირებისა და ადაპტირების (განახლების), 

ფასის წარმოქმნის, კომუნიკაციებისა და განაწილების (გასაღების, გაყიდვის) 

ინსტრუმენტებს. მარკეტინგული სტრატეგიის შერჩევა დამოკიდებულია 

ბაზარზე ორგანიზაციის პოზიციებზე, პოტენციალსა და ტრადიციებზე, 

ასევე საქონლის სპეციფიკასა და ბაზრის კონიუნქტურაზე. 

ნაშრომის კვლევის მიზანს წარმოადგენს ქართული ღვინის ბაზარზე 

მოქმედი სს „ასკანელი ძმების“ კომპანიისთვის ეფექტიანი მარკეტინგული 

სტრატეგიის შემუშავება. დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია 

შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა: 

1. მარკეტინგული სტრატეგიის თეორიული საფუძვლების, კვლევის 

მეთოდებისა და ძირითადი მიმართულებების, სტრატეგიებისა და 

ტიპების, მათი გამოყენებისა და განხორციელების მახასიათებლების 

შესწავლა და ანალიზი; 

2. კონკურენტული გარემოს შესწავლა და შეფასება, ბაზარზე არსებული 

კომპანიების ფინანსური-ეკონომიკური მაჩვენებლების გაანალიზება; 

3. სს „ასკანელი ძმების“ მარკეტინგული საქმიანობის შეფასება, ხარვეზე-

ბის გამოვლენა; 

4. მიღებული მონაცემების საფუძველზე სს „ასკანელი ძმების“ მარკეტინ-
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გული სტრატეგიის განსაზღვრა, ეფექტიანი სტრატეგიული მარკეტინ-

გისა და მარკეტინგული აქტივობების კომპლექსის შემუშავება; 

 კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანს წარმოადგენს მარკეტინგის 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესი ღვინის საწარმოო კომპანიაში. კვლევის 

ობიექტია კომპანიები სს „ასკანელი ძმები“ და „თელიანი ველი“. მათი 

შერჩევის მიზეზი შემდეგია: ორ ათეულ წელზე მეტია, ქართული ღვინოები 

წარმატებულად იყიდება როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოში. ამის 

ერთ-ერთი მიზეზია ქართული ბაზრის ინტენსიური მისწრაფება ლაბორა-

ტორიული მეთოდით გამოკვლეული და დიაგნოსტიკური ტესტე-ბით 

შეფასებული ღვინოების გაყიდვებისკენ. მთელი ამ დროის განმავლობაში 

არა ერთი ვინოთეკა და საფირმო მაღაზია გაიხსნა ქართული ღვინოების 

პოპულარიზაციისა და გაყიდვისათვის. მეორე მხრივ, მკაცრი კონკურენცია, 

ფასისმიერი ომები, სახელმწიფოს მხრიდან შესყიდვებზე დაწესებული გარ-

კვეული რეგულაციები მერყევს ხდის ქართული ღვინის ბაზრის პოზიციებს.  

 ქართული კომპანიებისათვის დღეს ძალზე მნიშვნელოვანია კონკუ-

რენტული გარემოს ადეკვატურად შეფასება, რათა სწორად განისაზღვროს 

მომხმარებლის პოტენციური მოტივაცია ქართულ და უცხოურ ალკოჰოლურ 

პროდუქციასთან მიმართებით. შესაბამისად, საკუთარი საქმიანობის და 

პროდუქციის ძლიერი და სუსტი მხარეების გათვალისწინებით განსაზ-

ღვროს ბაზარზე საკუთარი პოზიციები და შეიმუშაოს ახალი სტრატეგია. 

საკითხის შესწავლის მდგომარეობა. ნაშრომზე მუშაობის პროცესში 

მარკეტინგის პრობლემების, სტრატეგიული მენეჯმენტის, ეკონომიკის, 

გამოვიყენეთ ისეთი უცხოური და ადგილობრივი ავტორების დარგობრივი 

კვლევები და მონოგრაფიები, როგორებიც არიან, მაგალითად, დოილ პ., ბესტ 

რ., ანსოფ ი., კოტლერ ფ., პორტერ მ. ე. და სხვა, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ 

სტრატეგია წარმოადგენს გადაწყვეტილებების ერთობლიობას საწარმოს 

რესურსების განაწილებისა და სამიზნე ბაზრებზე გრძელვადიანი 

კონკურენტული უპირატესობების მიღწევის მიზნით.  

ქართველ ავტორთა გარკვეული ჯგუფი მიიჩნევს, რომ სტრატეგია 

კორპორატიულ პრაქტიკაში წარმოადგენს ინტეგრირებულ კონცეფციას, 
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რომლის ამოცანაა, უზრუნველყოს გრძელვადიანი სტაბილურობა კონკურენ-

ტებთან აქტიური ურთიერთქმედების გზით, მათი შესაძლებლობების და 

წარმოქმნილი საფრთხეების გათვალისწინებით.  

კომპანიის სტრატეგია, როგორც წესი, მოიცავს გააზრებულ და 

მიზანმიმართულ ქმედებებსა და რეაგირების გზებს გაუთვალისწინებელ 

გარემოებებზე. კომპანია გრძელვადიან პერსპექტივაში განსაზღვრავს თავის 

მოქმედებებს ბაზართან, საქონლის ასორტიმენტთან, ფასწარმოქმნასთან, 

საქონელბრუნვასა და ბაზარზე პროდუქციის პოპულარიზაციასთან მიმარ-

თებით. ასევე შეიმუშავებს მარკეტინგულ სტრატეგიებს მოთხოვნის კუთხით 

არსებული სხვადასხვა პირობის შესაბამისად. განსაზღვრავს და აყალიბებს 

საკუთარი განვითარების გლობალურ მიმართულებებს. 

თითოეული კომპანია თავისუფალია საკუთარი სტრატეგიის აირჩე-

ვაში. ასევე საკუთარი საქმიანობის დივერსიფიცირება შესაძლებელია ურთი-

ერთდაკავშირებულ ან ერთმანეთისგან განსხვავებულ ინდუსტრიებში 

საწარმოების შექმნით, სტრატეგიული ალიანსებით, სხვა კომპანიების 

შეძენით ან საქმიანობის ახალი მიმართულებების გახსნით. ზოგიერთი 

კომპანია მოქმედებს დანახარჯების კუთხით ლიდერობის სტრატეგიის ფარ-

გლებში, ნაწილი ფოკუსირებულია მომხმარებლებისთვის უფრო მიმზიდ-

ველი საქონლის მრავალი მახასიათებლის სხვადასხვა კომბინაციაზე, 

ნაწილი ირჩევს მუშაობას მომხმარებელთა ვიწრო სეგმენტის საჭიროებების 

დაკმაყოფილებაზე. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. ჩატარებული კვლევის შედეგად: 

1. განსაზღვრულია მარკეტინგის მიზანი და პრინციპები სტაბილური 

და არასტაბილური მართვის პირობებში. არასტაბილურობის ორი 

მდგომარეობისთვის: არასტაბილურობა და კრიზისი, დამატებულია 

მესამე - „გადაულახავი კრიზისის“ მდგომარეობა, რაც იძლევა 

მარკეტინგის პრინციპების, მიზნებისა და ამოცანების დაზუსტების 

და შევსების შესაძლებლობას; 

2. დადგენილია მარკეტინგული და ფინანსური მაჩვენებლების ურთი-

ერთკავშირი არასტაბილურ პირობებში მყოფი კომპანიისთვის, შემო-
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თავაზებულია მაჩვენებლის ჯაჭვი, რომლის ფარგლებში მონაცემთა 

ოპერირების გზით შესაძლებელია მარკეტინგული ინსტრუმენტების 

კორექტირება. კორელაციის კოეფიციენტების გამოთვლისა და 

საექსპერტო შეფასების საფუძველზე დასაბუთებულია მარკეტინგის 

ზეგავლენა არასტაბილურ ფინანსურ მაჩვენებლებზე; 

3. შემუშვებულია მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღების ალ-

გორითმი მართვის ანტიკრიზისული და საარბიტრაჟო ტიპებისათ-

ვის, სადაც უფრო თვალსაჩინოდ ვლინდება მარკეტინგული ინ-

სტრუმენტების გავლენა არასტაბილური სისტემის მართვაზე. 

ალგორითმის დამახასიათებელი თავისებურებაა კონკრეტული 

ანტიკრიზისული ნაბიჯების გამოყოფა,რაც დაკავშირებულია სარე-

სურსო და სამართლებრივი შეზღუდვების განსაზღვრასთან, მარკე-

ტინგული რისკების გამოყოფასთან, გადაწყვეტილებებისა და 

ისტრუმენტების კომპანიის ფულად ნაკადებზე ზეგავლენასთან. 

აღნიშნული მიდგომა ამცირებს განუსაზღვრელობის ხარისხს და 

ამაღლებს მარკეტინგის ეფექტიანობას გარე და შიდა გარემოს 

არასტაბილურობის პირობებში; 

4. შემუშავებულია კრიზის დროს მარკეტინგული ინსტრუმენტების 

ეფექტიანობის შეფასების მეთოდიკა. გამიჯნულია წინსწრები და 

შემაჯამებელი მაჩვენებლები, რაც იძლევა კომპანიის მდგომარეობის 

გაუმჯობესება-გაუარესების სწრაფი შეფასების შესაძლებლობას. 

აღნიშნული მეთოდიკის გამოყენება შესაძლებელია არასტაბილუ-

რობის ნებისმიერი ტიპის დროს, ნებისმიერი დარგის კომპანიაში. 

 სადისერტაციო ნაშრომის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძ-

ვლებს წარმოადგენს დიალექტიკური, ისტორიული, აბსტრაქტულ-ლოგი-

კური და სხვა სახის მეცნიერული მეთოდები; სისტემური სიტუაციური და 

სცენარული მიდგომები, ფაქტორული და შედარებითი ანალიზი. პროექ-

ტული მეთოდი, ემპირიული განზოგადებები, სტატისტიკური და გამოთ-

ვლითი მონაცემების ვირტუალიზაცია ცხრილებით და გრაფიკებით.  

კვლევის თეორიულ ბაზას წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი 
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მეცნიერ-მკვლევარებისა და პრაქტიკოსების პუბლიკაციები, მათ შორის 

მონოგრაფიები, პერიოდულ ლიტერატურაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 

სტატიები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების მასა-

ლათა კრებულები, მსგავს და მომიჯნავე თემატიკაზე დაცული სადოქტორო 

დისერტაციები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ვორქშოფების მეცნიერული 

და მეთოდოლოგიური მასალები, ნორმატიული ხასიათის ლიტერატურა. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს შეადგენს დიალექტიკური 

მეთოდი, რომელიც გამოვიყენეთ დისერტაციაში საკვლევი სფეროებისთვის 

დამახასიათებელი კანონზომიერებების განზოგადებისთვის.  

შემეცნების დიალექტიკური მეთოდის გამოყენების პროცესში მოშ-

ველიებულია ამ მეთოდისთვის მკაფიოდ სახასიათო ინსტრუმენტები, 

რომელთაგან უმთავრესია დიალექტიკური ლოგიკა. კვლევისა და 

მსჯელობის პროცესში სწორედ მასზე დაყრდნობით ჩამოყალიბდა ის 

პრინციპები და მიდგომები, რომლებიც მისაღები გახდა როგორც კვლევის 

ანალიზური, ისე სინთეზური ნაწილების მომზადებისას. 

აქედან გამომდინარე, კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ ისტორიზმის, 

რეალობის ასახვის, სხვადასხვამხრივი შესწავლის, დეტერმინიზმის, 

მცირედან დიდისაკენ და დიდიდან მცირესკენ მოძრაობის, ანუ დედუქციის 

და ინდუქციის მეთოდები. გარდა ამისა, გამოყენებულია რაოდენობრივი 

მეთოდები, სტატისტიკური მასალის დაჯგუფება-განზოგადებისა და 

მახასიათებელი ნიშან-თვისებების კავშირის პრინციპები.  

ლიტერატურის მიმოხილვის, მე-2 და მე-3 თავებში გამოყენებულია 

უარყოფის, აბსტრაქტულიდან კონკრეტულზე გადასვლის, ანალიზისა და 

სინთეზის დიალექტიკური მეთოდები; ხოლო დისერტაციის პირველ და მე-

2 თავებში გამოვიყენეთ ისტორიული და ლოგიკურ კავშირთა დიალექ-

ტიკური პრინციპები.  

 დიალექტიკური მეთოდის ფარგლებში შევარჩიეთ შემდეგი მიდგომები: 

 სისტემური მიდგომა, რომელიც წარმოადგენს თეორიული და პრაქ-

ტიკული ცოდნის მეცნიერულ-სოციალურ მიმართულებას. მის 

ფარგლებში ობიექტი სისტემის შესწავლის საფუძვლად გვევლინება; 



 

10 

 ინტეგრირებული მიდგომა, რაც ნიშნავს თეორიიდან პრაქტიკაზე 

გადასვლას. ჩვენს შემთხვევაში ეს მიდგომა გამოვიყენეთ შემდეგ-

ნაირად: დისერტაციის შესავალ ნაწილებში ცალკეული დასკვნები 

წარმოვადგინეთ ჰიპოთეზის სახით, შემდეგ კი პრაქტიკული სა-

ფუძველი დავუდეთ მათ კვლევის პროცესში მიღებული შედე-

გებით;  

 კომპლექსური მეთოდი, რომელიც კვლევის საწყის ეტაპზე გამოვი-

ყენეთ კვლევის ობიექტების ფუნქციურ მთლიანობაზე წარმოდ-

გენის შესაქმნელად;  

 მრავალფუნქციური მიდგომის გამოყენება საჭირო გახდა კვლევის 

თეორიულ და პრაქტიკულ ეტაპზე ლოგიკური ანალიზისა და 

ინტერვიუს მეთოდებთან ერთობლიობაში, რამაც საკვლევი ობიექ-

ტის სტერეომეტრიული ხედვის შესაძლებლობა მოგვცა;  

 ინფორმაციის კონტენტ-ანალიზი მოვიშველიეთ კვლევის პროცეს-

ში მოპოვებული თეორიულ-პრაქტიკული ინფორმაციის ანალიზის 

დროს; 

 მსხვილი კომპანიების მენეჯერების საექსპერტო გამოკითხვა 

გამოყენებული გვაქვს სადისერტაციო ნაშრომის მე-3 თავში. მენე-

ჯერების საექსპერტო გამოკითხვის შედეგად დაგროვდა რაოდენო-

ბრივი და თვისებრივი ხასიათის მონაცემები; 

 ემპირიული კვლევა (დაკვირვება, ექსპერიმენტი, გაზომვა, შედა-

რება) და შედარებითი ანალიზის მეთოდი, რომელიც ცნობილ 

ანალოგიების მეთოდს ეფუძნება, გამოვიყენეთ უკვე მოხსენიებულ 

ინდუქცია-დედუქციასთან შეხამების გზით. მათ მივმართეთ მე-2 

და მე-3 თავებზე მუშაობის პროცესში. 

 ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის პრაქტიკული 

გამოყენება შესაძლებელია მიკროდონეზე – ღვინის მწარმოებელ და გამსა-

ღებელ კომპანიებს შეუძლიათ კვლევის საბოლოო შედეგების გამოყენება 

საკუთარი კონკურენტუნარიანობის ზრდისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად;  
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 რეგიონულ და სახელმწიფო დონეზე – მმართველობით ორგანოებს, 

რომელთაც სურთ ქართული მეღვინეობისათვის ხელშემწყობი პოლიტიკის 

შემუშავება და ამისთვის ეძებენ საყრდენს მიკროდონეზე შექმნილ მარკე-

ტინგულ სტრატეგიებში; ორგანიზაციებს, რომლებიც დაინტერესებული 

არიან ქართული ღვინის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებით და 

კონკურენტუნარიანობის ზრდით. 

ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შესრულებულია 124 გვერდზე და 

შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, დასკვნისა და 

გამოყენებული ლიტერატურისაგან. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. მარკეტინგული ინსტრუმენტების გავლენა კომპანიის 

ფინანსურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე 

1.1. მარკეტინგული ინსტრუმენტები და მათი კავშირი ორგანიზაციის 

საქმიანობასთან 

1.2. მარკეტინგული მაჩვენებლების შეფასება ქართული ღვინის 

ბაზარზე 

1.3. კომპანიის ეფექტიანობის შეფასება მარკეტინგული  და ფინანსური 

მაჩვენებლებით 

თავი 2. საბაზრო მარკეტინგული სტრატეგიების გამოყენების ძირითა-

დი ასპექტები 

2.1. სტრატეგიული მარკეტინგის კვლევის მეთოდები და ძირითადი 

მიმართულებები 

2.2. საბაზისო სტრატეგიები 

თავი 3. სტრატეგიული მარკეტინგ-მენეჯმენტი არასტაბილური                

სისტემების მართვის პროცესში 

3.1. სტრატეგიული მართვა მარკეტინგული და ფინანსური 

ინდიკატორების მიხედვით 

3.2. მარკეტინგული გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმი 

არასტაბილური სისტემების მართვის პროცესში 
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3.3. მარკეტინგის ინსტრუმენტების ეფექტიანობის შეფასების მეთო-

დოლოგია 

3.4. მარკეტინგის ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი 

3.5. სტრატეგიული მარკეტინგი სს „ასკანელი ძმების“ მაგალითზე  

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

თავი 1. მარკეტინგული ინსტრუმენტების გავლენა კომპანიის 

ფინანსურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე  

1.1. მარკეტინგული ინსტრუმენტები და მათი კავშირი ორგანიზაციის 

საქმიანობასთან 

მარკეტინგი განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ორგანიზაციის ბიზნეს-

პროცესებს შორის, რადგან ბაზარზე ორიენტირების განსაზღვრით წარმოად-

გენს ინფორმაციის წყაროს ყველა სახის ფუნქციური სტრატეგიის შემუშავე-

ბისთვის.  

იმის გამო, რომ არცერთი ორგანიზაცია არ ფუნქციონირებს იზოლირე-

ბულ გარემოში, მასზე გავლენას ახდენს ბაზრის სხვა ობიექტების (კონკუ-

რენტები, სახელმწიფოები, მომწოდებლები და ა. შ.) გადაწყვეტილებათა 

შედეგები.  

ყველა მარკეტინგულ ქმედებას არ შეუძლია გავლენის მოხდენა 

ორგანიზაციის ეკონომიკური მდგომარეობის სტაბილურობაზე. ფინანსური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ეფექტის დამტკიცება შესაძლებელია 

მხოლოდ გაზომვადი და ეფექტური მარკეტინგული ინსტრუმენტების 

მეშვეობით. თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში, მარკეტინგული 

გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის მრავალი განმარტება არსებობს. მაგალი-

თად, კ. ლავლოკი, აღნიშნავს, რომ „ეფექტიანობის კონცეფცია გამოიყენება 

იმის დასადგენად, თუ რა ხარისხით შეუძლია ამა თუ იმ ორგანიზაციის 

საქმიანობას მოახდინოს წარმოების კონკრეტული მოცულობის უზრუნველ-

ყოფა ყველაზე დაბალი დანახარჯებით და როგორ უკავშირდება იგი მომხმა-

რებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას; წარმოადგენს რა გარე მაჩვენე-
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ბელს, რომლის გაზომვაც რთულია და მის გაზრდას დიდი დრო სჭირდება”. 

ჩვენი აზრით, ეფექტიანობის ეს განმარტება შესაფერისია ანტიკრიზი-

სული მართვის მიზნებისთვის, რადგან ის მოიცავს უმდაბალესი დანახარ-

ჯების პირობას, თუმცა მას ახასიათებს მცირე უზუსტობა. მარკეტინგის ეფექ-

ტიანობისა და შედეგობრიობის მიდგომების დაზუსტებისთვის მიზანშე-

წონილია არასტაბილურობის მართვის ეფექტიანობის თავისებურებათა 

სხვადასხვა სტადიაზე შესწავლა. 

 

1.2. მარკეტინგული მაჩვენებლების შეფასება ქართული ღვინის ბაზარზე 

სტაბილურ პირობებში თითოეულმა ორგანიზაციამ უნდა შეიმუშაოს 

მარკეტინგული მაჩვენებლების საკუთარი სისტემა, დარგის სპეციფიკის, 

სასიცოცხლო ციკლის სტადიის, ქვეყნის თავისებურებებისა და განვითა-

რების სტრატეგიის გათვალისწინებით. 

ძირითად შემთხვევებში მარკეტინგული მაჩვენებლების სისტემა 

მოიცავს ორ დონეს – სტრატეგიულს და ტაქტიკურს. კრიზისების და არას-

ტაბილურობის განვითარების ტურბულენტური ხასიათის გამო ხდება 

უკუგების ხანგრძლივი პერიოდის მქონე პროექტებში ინვესტიციების კლება 

და ყურადღების გრძელვადიანი სტრატეგიული გადაწყვეტილებებიდან 

მოკლევადიან ქმედებებზე გადატანა. აღნიშნული იწვევს იმას, რომ 

მარკეტინგული მაჩვენებლების ტაქტიკური დონე მნიშნველოვან ხასიათს 

იძენს გამოთვლებისთვის, გარდა ამისა, თავს იჩენს ფინანსურ შედეგებზე 

გავლენის შეფასების აუცილებლობაც. აღნიშნულ პირობებში ორ წელზე 

მეტი ვადით მარკეტინგის გეგმების შემუშავება არ არის მიზანშეწონილი. 

მმართველი პერსონალი უპირატესობას უნდა ანიჭებდეს მოკლევადიანი 

მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვას. აღნიშნულიდან გამომდინარე,  

ბრენდის ცნობადობის შეფასება, მაგალითად, წელიწადში ორჯერ შედეგების 

მიღების პირობებში არ არის მიზანშეწონილი კრიზისის არც ერთ, გარდა 

მოლოდინისა და კრიზისის ფორმირების სტადიებისა. ამასთან, მსგავსი 

კვლევები საკმაოდ ძვირადღირებულია და ხშირად ხდება როგორც 

ტოპმენეჯმენტის, ისე მარკეტინგის სპეციალისტების კრიტიკის სამიზნე. 
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მეორე მხრივ, გრძელვადიანი ხედვის და მთლიანობაში ორგანიზაციის 

შემდგომ განვითარებაზე მარკეტინგის მიმდინარე შედეგების გავლენის 

პროგნოზის არარსებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ორგანიზაციაში კრიზისის 

„მეორე ტალღა“. შესაბამისად, საჭიროა განხორციელების სხვადასხვა 

ციკლის მქონე მარკეტინგული გადაწყვეტილებების კომპლექსის შედგენა. 

მარკეტინგული მაჩვენებლების გამოსათვლელად აუცილებელია ისეთი 

თავისებურებების გათვალისწინება, რომლებსაც აწყდება მენეჯმენტი 

მართვის სხვადასხვა სახეობის ფარგლებში: ორდინალური, ანტიკრიზისუ-

ლი და საარბიტრაჟო.  

ნაშრომში გამოვიყენებთ მარკეტინგული რენტაბელობის ორ მაჩვენე-

ბელს: გაყიდვების მარკეტინგულ რენტაბელობას (marketing  turn on sales - 

MROS) და მარკეტინგული ინვესტიციების რენტაბელობას (marketing return 

on investments - MROI). დეტალურად განხილულია ნაშრომში. 

 

1.3. კომპანიის ეფექტიანობის შეფასება მარკეტინგული და ფინანსური 

მაჩვენებლებით 

არასტაბილურობის პირობებში კომპანიის ტოპ მენეჯმენტი ოპერირებს 

ფინანსური მაჩვენებლებით, რომლებიც ადასტურებენ ორგანიზაციის საქმი-

ანობის წარმატებას დროის გარკვეულ მონაკვეთში. ფინანსების მართვისას 

კომპანიის მფლობელები და მენეჯერები იძულებული ხდებიან, მიმართონ 

სპეციალისტებს მარკეტინგის სფეროში, რათა გაიადვილონ გრძელვადიან 

პერსპექტივაში გადაწყვეტილების მიღება და დაასაბუთონ საკუთარი ორგა-

ნიზაციის ფულადი ნაკადების გაანგარიშება.  მარკეტინგული საქმიანობის 

ელემენტები გრძელვადიან პერსპექტივაში ფაქტობრივად  ორგანიზაციის 

ფინანსების მართვის ინსტრუმენტები ხდება.  

კომპანიის საქმიანი აქტივობის ანალიზი და სხვადასხვა კვლევები 

ადასტურებს მდგრად ურთიერთკავშირს მარკეტინგის გამოყენების ხარისხსა 

და ფინანსურ მაჩვენებლებს შორის. ერთ-ერთი ასეთი მიდგომა ვაჩვენეთ 

სადისერტაციო კვლევაში.  

კერძოდ, კომპანიები, რომლებიც აქტიურად იყენებენ მარკეტინგულ ინ-
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სტრუმენტებს, ღებულობენ შედარებით მაღალ (2,2-ჯერ) ხვედრით შემოსა-

ვალს და აღწევენ მოგების უფრო მაღალ (3,9-ჯერ) დონეს იმ კომპანიებთან 

შედარებით, რომლებიც არ შეიმუშავებენ მარკეტინგულ  სტრატეგიებს და 

კომპლექსურად არ იყენებენ მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს. კვლევებმა 

აჩვენა, რომ ინსტრუმენტების გამოყენების ხარისხი მჭიდროდ არის დაკავ-

შირებული კომპანიის საქმიანობის ფინანსურ მაჩვენებლებთან. ასე, ს. ფინკის 

შეფასებით, კომპანიები, რომლებიც არ შეიმუშავებენ მარკეტინგულ 

კომპლექსს, გამოირჩევიან ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის უარესი 

მაჩვენებლებით. 

ორგანიზაციის მდგომარეობის სპეციფიკიდან და არასტაბილური 

სისტემების მართვის სახეობიდან (ანტიკრიზისული ან საარბიტრაჟო) 

გამომდინარე, გამოყოფენ თავისებურებებს, რომლებიც თავს იჩენენ 

კომპანიის ეფექტიანობის მარკეტინგული მაჩვენებლების გაანგარიშებისას. 

 

თავი 2. საბაზრო მარკეტინგული სტრატეგიების გამოყენების 

ძირითადი ასპექტები 

2.1. სტრატეგიული მარკეტინგის კვლევის მეთოდები და ძირითადი 

სტრატეგიული მარკეტინგის არსებული განმარტებები ასახავს მეცნიერების 

განსხვავებულ ხედვას თანამედროვე ორგანიზაციაში მისი როლისა და 

შინაარსის შესახებ.  

სტრატეგიული მარკეტინგი არის მარკეტინგული ფილოსოფიის გან-

ხორციელების ფორმა, რომელიც გამოიხატება ორგანიზაციის მიზანმი-მარ-

თულ საქმიანობაში კონკურენტული უპირატესობის მისაღწევად, რომლის 

მთავარი იდეა ისაა, რომ საჭიროა არა მხოლოდ წარმოების, არამედ 

მოთხოვნის მართვაც.  

სხვადასხვა ავტორის მიერ შექმნილი „სტრატეგიული მარკეტინგის" 

კონცეფციის განმარტებების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს, დავადგინოთ: 

1. სტრატეგიული მარკეტინგი არის ორგანიზაციის სტრატეგიული მართვის 

სისტემა, რომელიც ბაზარზეა ორიენტირებული; 
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2. სტრატეგიული მარკეტინგი კომპანიის მენეჯერებისა და თანამშრომ-

ლების ყურადღებას ამახვილებს მომხმარებელთა საჭიროებების 

ანალიზზე მათი მომსახურების დონის გასაუმჯობესებლად; 

3. სტრატეგიული მარკეტინგი გარკვეულ მნიშვნელობას ანიჭებს კომპანიის 

კონკურენტუნარიანობის ანალიზს მისი კონკურენტული უპირატესო-

ბების მისაღწევად; 

4. წარმოადგენს საჭიროებების სისტემატური და უწყვეტი ანალიზის პრო-

ცესს კომპანიის მდგრადი კონკურენტული უპირატესობის მისაღწევად; 

5. განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ახალი საქონლის შემუშავებისა და 

განვითარების მარკეტინგული შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას. 

 

2.2.   საბაზისო სტრატეგიები 

        საბაზისო სტრატეგიები წარმოადგენს ორგანიზაციის ინდივიდუალური 

სტრატეგიის შემუშავების საფუძველს. ინდივიდუალური სტრატეგიის 

ფორმირება, მისი დატვირთვა კონკრეტული შინაარსით ხდება შემდეგი 

მოქმედებების განხორციელების პროცესში: 

 შეფარდება საქონლის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპებთან, მოთხოვნასთან, 

გამოყენებულ ტექნოლოგიებთან და ა. შ.; 

 სტრატეგიული ამოცანების ჩამოყალიბება, რომელთა გადაწყვეტა 

მოხდება მიზნების მიღწევის პროცესში; 

 ამოცანების შესრულების ეტაპების განსაზღვრა, მათი შესრულების 

ვადების განსაზღვრა; 

 საჭირო რესურსების დადგენა. 

         საბაზისო მარკეტინგული სტრატეგიებია: შეზღუდული ზრდა, ზრდა, 

შეკუმშვა, შეხამება. 

ფ. კოტლერი ახარისხებს კომპანიებს სამიზნე ბაზარზე მათი როლის 

მიხედვით: „ლიდერი“, „ლიდერობის კანდიდატი“, „მიმდევარი“ ან „ორიენ-

ტირებული ნიშებზე“ (იკავებს გარკვეულ ნიშას). როლიდან გამომდინარე, 

კომპანია ქმნის ქცევის საკუთარ სტილს ბაზარზე.   ფ. კოტლერის ნაშრომების 

მიხედვით არსებობს კომპანიების შემდეგი ტიპები: „ლიდერი“, „ლიდერობის 
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პრეტენდენტი“, „მიმდევარი“, „ნიშებზე ორიენტირებული“. 

მ. პორტერმა თავის წიგნში „კონკურენტული სტრატეგია“ კონკურენ-

ტული უპირატესობების მიღწევაზე ორიენტირებული ყველა სტრატეგია 

დაყო სამ ძირითად სტრატეგიულ მიდგომად დანახარჯების კუთხით, 

აბსოლუტურ ლიდერობას და დიფერენცირებაზე ფოკუსირებას. ამასთან, 

პორტერი მიუთითებს და განსაკუთრებულად გამოყოფს რისკის ორ 

სახეობას: 1) არასწორი სტრატეგიის არჩევის ან ხელშეწყობის რისკი; 2) 

სტრატეგიით უზრუნველყოფილი კონკურენტული უპირატესობის განად-

გურების რისკი დარგის ევოლუციის შედეგად. 

მნიშვნელოვანია ამ რისკების ნათლად დანახვა, რათა სამ ვარიანტს 

შორის საუკეთესოს შერჩევა მოხდეს. 

      ცნობილი წიგნის „სტრატეგიული მენეჯმენტი“ ავტორები ა. ა. ტომპსონი 

და ა. ჯ. სტრიკლენდი სთავაზობენ კომპანიებს შემდეგ სტრატეგიებს: 

შეტევითი, თავდაცვითი და ვერტიკალური ინტეგრაციის სტრატეგიები. 

მატრიცის იდეა ისაა, რომ უნდა არსებობდეს ურთიერთკავშირი კომპანიის 

არსებულ და მომავალ საქონელსა და იმ ბაზრებს შორის, რომლებზეც იგი 

ეწევა საქმიანობას. ამრიგად, კომპანიის სტრატეგია უნდა განისაზღვროს სამი 

ძირითადი ფაქტორით:1) არსებული ვითარება, 2) ზრდის ვექტორი, 3) 

კონკურენტული უპირატესობა. 

 
 

თავი 3. სტრატეგიული მარკეტინგ-მენეჯმენტი 

არასტაბილური სისტემების მართვის  პროცესში 

3.1. სტრატეგიული მართვა მარკეტინგული და ფინანსური  

ინდიკატორების მიხედვით 

ახალი პერიოდისთვის მარკეტინგული გეგმისა და ბიუჯეტის შედგე-

ნისას ხდება გასულ წლებში მარკეტინგზე გაწეული დანახარჯების შეფარ-

დება გაყიდვების სფეროში მიღებულ შედეგებთან. გასული მაჩვენებლებისა 

და წლის განმავლობაში ბაზარზე მომხდარი ცვლილებების გათვალისწი-

ნებით, მარკეტოლოგი განსაზღვრავს იმ მიზნებსა და ამოცანებს, რომელთა 

მოგვარება საჭიროა მიმდინარე წელს მმართველობის ტიპის თავისებურებე-
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ბის გათვალისწინებით (ორდინალური, ანტიკრიზისული ან საარბიტრაჟო).  

ღვინის მწარმოებელმა ქართულმა კომპანიებმა გარე გარემოში 

ქაოტური პროცესების წარმოქმნისა და გაღრმავებისას აღმოაჩინეს, რომ 

საქმიანობის პროგნოზირებისთვის მარკეტინგის განყოფილება საჭიროებს 

გარე გარემოს არასტაბილურობის თითქმის ყოველკვირეულ ანალიზს. 

საშუალო დონის არასტაბილურობის შემთხვევაში შესაძლებელია 

განვითარების პროგნოზების შემუშავება გარე გარემოს მდგომარეობის 

შესახებ რეტროსპექტიული ცოდნის ექსტრაპოლაციის საფუძველზე. 

გარდა ამისა, ღვინის კომპანიების ტოპმენეჯმენტის გამოკითხვით 

დადგინდა, რომ გარე გარემოს არასტაბილურობის მატებასა და ქაოსური 

მდგომარეობის გაძლიერებასთან ერთად, ყველანაირი პროგნოზირება 

კომპანიებში ხორციელდებოდა ჯგუფური საექსპერტო შეფასებების 

საფუძველზე. დამატებით აუცილებელი ხდებოდა გარე გარემოს ახალი 

ფაქტორების წარმოქმნის ალბათობის გათვალისწინებაც, რომლებსაც ბიზნეს 

აქტივობაზე ნეგატიური გავლენის მოხდენა შეეძლოთ.  

შიდა და გარე გარემოდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზი ხელს 

უწყობდა ექსპერტების მიერ ბიზნესის წარმართვის პირობების სავარაუდო 

ცვლილებების ობიექტურ შეფასებას, ეხმარებოდა კომპანიების მენეჯმენტს 

კრიზისული ვითარების ნიშნების დროულად შემჩნევაში და საჭირო 

ზომების წინასწარ მიღებაში. ჩვეული სტრატეგიული ინსტრუმენტების, 

მაგალითად, SWOT-ანალიზის გამოყენება, საკმაოდ პრობლემური გახდა, 

რადგან შეუძლებელი იყო წარმოქმნილი რეალობის სხვადასხვა ხარისხის 

ყველა ფაქტორის გათვალისწინება. ამასთან, არასტაბილურ სისტემაზე და 

საპროგნოზო მაჩვენებლებზე გარე ფაქტორების გავლენის შეფასებაზე 

სრულად უარის თქმა ზრდიდა არასწორი გადაწყვეტილებების მიღების 

ალბათობას. ასე მაგალითად, ღვინის ბაზარზე მოქმედ ქართულ კომპანიებს 

შეეძლოთ, არ გაეთვალისწინებინათ ისეთი გარე პოლიტიკური ფაქტორები, 

როგორებიცაა 2008 წლამდე საქართველოის მხრიდან ქართული ღვინის-

თავის ბაზრის ჩაკეტვა, 2008 წლის ომისშემდგომი და 2008-2009 წლების 

მსოფლიო ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისი. აღნიშნული მაგალითები 
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კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რამდენად მნიშვნელოვანია გარე გარემოს 

მარკეტინგული ანალიზი არასტაბილურობის პირობებში გაურკვევლობის 

ხარისხის მინიმიზაციისთვის. მსგავსი ანალიზი შესაძლებელს ხდის 

ფულადი ნაკადების მოძრაობის რამდენიმე ვარიანტის ზუსტ გამოთვლას და 

შემოსავლის გაზრდის მოდელის დაპროექტებას გარე გარემოს სხვადასხვა 

ფაქტორის ცვლილების პირობებში. 

 

3.2. მარკეტინგული გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმი 

არასტაბილური სისტემების მართვის პროცესში 

ანტიკრიზისული ან საარბიტრაჟო ტიპის მართვის პირობებში 

მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღების ალგორითმი (დიაგრამა 1) 

განსხვავდება სტაბილური სისტემების ორდინარული მმართველობისთვის 

დამახასიათებელი ანალოგიური ალგორითმისგან, რადგან მოიცავს 

დამატებითი ეტაპებისა და საქმიანობის რამდენიმე პრიორიტეტულ 

მიმართულებას და მოიცავს მარკეტინგული ინსტრუმენტების არჩევისა და 

შეფასების 12 თანმიმდევრულ ნაბიჯს, რომლებიც დაყოფილია სამ 

განცალკევებულ ბლოკად: I - მომზადება; II - შემუშავება და არჩევა; III 

ბლოკი - შეფასება. პირველი ბლოკის ფარგლებში საჭიროა პირველი ხუთი 

ნაბიჯის თანმიმდევრული განხორციელება. 

მესამე ეტაპზე ხდება კონკრეტულ ორგანიზაციაში გამომჟღავნებული 

არასტაბილურობის სტადიისთვის დამახასიათებელი თვისებების დეტალუ-

რი აღწერა: დესტაბილიზაციის მიზეზები, არასტაბილურობის ხანგრძლივო-

ბის შეფასება, სასიცოცხლო ციკლის დახასიათება. აღნიშნული მონაცემები-

დან გამომდინარე, შესაძლებელი გახდება სტაბილიზაციის და მართვის 

ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიმართულებით მაღალი დონის სტრატეგიის 

შემუშავება. 

მეოთხე ეტაპზე, გამომდინარე შერჩეული სტრატეგიიდან, ხდება მარკე-

ტინგის მიზნების და ამოცანების განსაზღვრა.  

მეხუთე ეტაპზე ანტიკრიზისული და საარბიტრაჟო ტიპის მართვის 

მიზნებისთვის საჭიროა შესაძლო შეზღუდვების წინასწარ განსაზღვრა, 
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მაგალითად ისეთების, როგორებიცაა განხორციელების ვადები, 

სამართლებრივი შესაძლებლობები, საბაზრო ტენდენციებით ნაკარნახევი 

სარესურსო და სხვა სახის შეზღუდვები. 

დიაგრამა 1. ანტიკრიზისული ან საარბიტრაჟო ტიპის მართველობის პირობებში 

მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღების ალგორითმი  

 
 

1 ბლოკის პირველ ხუთ ეტაპზე მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, 

მე-2 ბლოკში უნდა მოხდეს შემდეგი ნაბიჯების თანამიმდევრული განხორ-

ციელება მე-6-დან მე-10-მდე. მეშვიდე ეტაპზე რეკომენდებულია მოსალოდ-

ნელი მარკეტინგული და საიმიჯო რისკების შეფასება, რაც შესაძლებელს 

გახდის შედეგების წინასწარ პროგნოზირებას და ახალ სიტუაციასთან 

ადაპტაციის ქმედებებისთვის კუპონის მომზადებას. 

მერვე ეტაპზე მარკეტოლოგი საფინანსო განყოფილების დახმარებით 

აფასებს მარკეტინგული ინსტრუმენტების და გადაწყვეტილებების გავლენას 

ორგანიზაციის საფინანსო ნაკადებზე. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული 

გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად ზრდის ფულადი ნაკადების გადინებას, 

ხოლო საშუალოვადიან პერსპექტივაში მოკლებულია ფულადი ნაკადების 
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მატების უნარს, მისი განხორციელება არ არის მიზანშეწონილი. 

     მეცხრე ეტაპზე ხდება მარკეტინგული გადაწყვეტილებების და 

ინსტრუმენტების სიის შედგენა მათი რეალიზაციის მიხედვით საექსპერტო 

შეფასებებისა და იმის გამოკლებით, რაც წინა ეტაპებზე იქნა გამოყენებული. 

        ამგვარად, ქართული მეღვინეობის კომპანიებისათვის შეირჩა შემდეგი 

ეფექტიანი  მარკეტინგული ინსტრუმენტები:  

1. ბაზრის სხვა მონაწილეებთან ერთობლივი დარგობრივი კვლევების 

ჩატარება; 

2. ახალი, Big Data-ზე დაფუძნებული CRM-სისტემის დანერგვა; 

3. ტრანსფორმერი-ტარიფების შემუშავება (მასობრივი ბაზრიდან 

ინდივიდუალიზებულ საქონელზე გადასვლა); 

4. მობილური აპლიკაციების შექმნა, რომლებიც სთავაზობენ აბონენტებს 

უნიკალურ მომსახურებას, მათ შორის სარეკლამო პროექტების 

ფარგლებში; 

5. საკუთარი და digital-ინსტრუმენტების გამოყენება კომპანიასთან პირ-

ველი კონტაქტისა და საქონლის შესყიდვას შორის დროის მინიმიზა-

ციისთვის; 

6. საცალო გაყიდვის ქსელებში ორგანიზებულ აქციებში მონაწილეობის 

მიღება და საკუთარი აქციების უფრო ხშირი მოწყობა; 

7. კრეატიული იდეების მომსახურების და მედია-დაგეგმვის სააგენტო-

ების სამუშაოს ინტეგრაცია; 

8. სასაქონლო ხაზის ანალიზი საკვანძო საქონლის (მოგების დრაივე-

რები) წინსვლისა და „მომწიფების“ სტადიაზე მყოფი საქონლის 

წინსვლის  შემცირების მიზნით; 

9. 1000 მყიდველისათვის ღირებულების მაჩვენებლის შემცირება (cost 

per thousand - CPT) სამიზნე აუდიტორიის დაზუსტებით digital-

ინსტრუმენტების უფრო ზუსტი ტარგეტინგის საფუძველზე; 

10. სოციალურ ქსელებში მარკეტინგის აქტიური მართვა (social media 

marketing - SMM), მათ შორის ტექნიკური მხარდაჭერის ამოცანებისთვის; 
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11. ვირუსული მარკეტინგი (offline და online რეჟიმებში: საფირმო ინტერ-

ნეტ-პორტალების შექმნა, ინფორმაციის შემცველი არასტანდარტული 

მოწყობილობების გამოყენება და სხვა); 

12. Buzz-მარკეტინგი (teaser-კამპანიების გახორციელება, ქართული 

ღვინის დანერგვა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფიქციური „ბედნიერი 

მომხმარებლების“ გამოყენებით - „life placement“-ის გამოყენება); 

13. B2B სეგმენტისთვის გამოფენების აქტიური გამოყენება, საკუთარი 

ბიზნესღონისძიებების გამართვა; 

14. ფასწარმოქმნის ბაზის მართვა ლოიალობის ხარისხის თანახმად. 

       მეცხრე ეტაპზე ეფექტიანობის შეფასებისთვის განისაზღვრება ეფექტია-

ნობის მაჩვენებლები და დაგეგმილი რაოდენობრივი შეფასება თითოეული 

მარკეტინგული ინსტრუმენტისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციას არ 

გააჩნია შესაბამისი მაჩვენებლების გათვლის შესაძლებლობა, მაშინ ამ 

ინსტრუმენტის გამოყენებაზე აუცილებელია უარის თქმა. დაბოლოს,  მე-3 

ბლოკის ჩარჩოებში აუცილებელია მეთერთმეტე და მეთორმეტე ეტაპების 

განხორციელება, რომლებზეც მარკეტინგული ინსტრუმენტები ფასდება 

მათი ეფექტიანობისა და ორგანიზაციის სტაბილურობის საერთო სტრატე-

გიაზე ზეგავლენის მოხდენის თვალსაზრისით, მისი განხორციელების 

შედეგების მიხედვით.  

შემუშავებული ალგორითმის ბოლო ბლოკი საჭიროებს შემდგომ უფრო 

დეტალურ განხილვას, რადგან თანამედროვე ბიზნეს და სამეცნიერო 

ლიტერატურაში არ არის განხილული არასტაბილური სისტემებისთვის 

მაჩვენებლების სისტემის შეფასების და აწყობის მეთოდიკა. 

 

3.3. მარკეტინგის ინსტრუმენტების ეფექტიანობის შეფასების 

მეთოდოლოგია  

ნაშრომის პირველ და მეორე თავებში აღწერილი არასტაბილური 

სისტემების მართვის თავისებურებების გათვალისწინებით, ჩვენ შევძელით 

იმ არსებული მეთოდოლოგიური რეკომენდაციების ადაპტირება, რომლებიც 

გამოიყენება სტაბილურ ვითარებაში და შემოვიტანეთ მარკეტინგული 
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ინსტრუმენტების ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგია ანტიკრიზი-

სული და საარბიტრაჟო ტიპის მართვის საზღვრებში. 

საავტორო მეთოდოლოგიის თავისებურებას წარმოადგენს მაჩვენებლე-

ბის ორ ჯგუფად დაყოფა (წინმსწრები და შემაჯამებელი), რაც შესაძლებელს 

ხდის ორგანიზაციის მდგომარეობის გაუარესების ან გაუმჯობესების 

მიზეზების უფრო სწრაფ ანალიზს, ასევე მარკეტინგული მაჩვენებლების 

ბაზის შედგენის პრინციპების გათვალისწინებას, მათ შორის ადრეული 

დიაგნოსტიკის და რელევანტობის პრინციპი ორგანიზაციის მიზნებთან 

მიმართებით. შემოთავაზებული მეთოდოლოგიის გამოყენების შედეგს 

წარმოადგენს 5 ურთიერთდაკავშირებული ნაწილისგან შემდგარი შიდა 

დოკუმენტი. 

მეთოდოლოგიის არსი მდგომარეობს მარკეტინგული ინსტრუმენტების 

ეფექტიანობის შეფასების წინმსწრები და შემაჯამებელი შედეგის მაჩვენებ-

ლების გამიჯვნაში, რაც შესაძლებელს ხდის მის გამოყენებას არასტაბილუ-

რობის ნებისმიერ მდგომარეობაში, ორგანიზაციის საქმიანობის სპეციფიკის 

მიუხედავად. 

მეთოდოლოგიის პირველ ნაწილში ხდება ერთი ამოცანით და მარკე-

ტინგის განხორციელებადი ფუნქციით გაერთიანებული მაჩვენებლების 

დაჯგუფება, რომლის საფუძვლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაჩვენებ-

ლების დაბალანსებული სისტემის (BSS) უკვე არსებული სისტემა (იმ 

შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციაში უკვე მოხდა მისი დანერგვა). ეს შესაძლე-

ბელს გახდის სტრუქტურის შენარჩუნებას მარკეტინგის შეფასების სისტემის 

ფორმირების პირველ ეტაპზე და შემდგომში - მარკეტინგის ეფექტიანობის 

ანალიზს მაჩვენებელთა ჯგუფების მიხედვით. 

მეთოდოლოგიის მეორე ნაწილში აღწერილია გამოყენებული მარკე-

ტინგული კომპლექსის მარკეტინგული ინსტრუმენტები და მათი მეშვეობით 

განხორციელებული ამოცანები არასტაბილური სისტემის მართვის 

ეფექტიანობის ასამაღლებლად. მათ შორის მარკეტინგული ინსტრუმენტები, 

რომელთა გამოყენება ხდება სასაქონლო, ფასწარმოქმნის, განაწილების და 

საკომუნიკაციო პოლიტიკის ფარგლებში, რაც ქმნის მარკეტინგული 
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კომპლექსის ელემენტებს („4P“ მარკეტინგი - product, price, place, promotion). 

კონკრეტული ამოცანების აღწერა ამ ინსტრუმენტის გამოყენებასთან 

პარალელურად, შესაძლებელს გახდის უსარგებლო დანახარჯების თავიდან 

არიდებას  - მარკეტინგული ღონისძიებები არ ჩატარდება დამტკიცებული 

გეგმიდან მოწყვეტილად. იმ შემთხვევაში, თუ ახალი მარკეტინგული 

სტრატეგიის ფარგლებში არჩეული ინსტრუმენტი დასახულ ამოცანათაგან 

არც ერთს  არ წყვეტს, იგი უნდა გამოირიცხოს. 

მეთოდოლოგიის მესამე ნაწილში მაჩვენებლები იყოფა ორ ჯგუფად: 

წინმსწრებად და შემაჯამებლად, რაც ამარტივებს ორგანიზაციის სტაბილუ-

რობის პროცესის აღქმას, ეს ასახულია დიაგრამაზე 10. წინმსწრები მაჩვენებ-

ლების განვითარების ტენდენციის გააზრების საფუძველზე შესაძლებელია 

შემაჯამებელი მაჩვენებლების ტრენდის ოპერატიული პროგნოზირება. 

ნეგატიური ან გეგმისგან ჩამორჩენილი წინმსწრები მაჩვენებლები გულისხ-

მობს შერჩეული მარკეტინგული ინსტრუმენტების გადასინჯვის აუცილებ-

ლობას, მაგალითად, სამომხმარებლო ბონუსების სისტემაა (ბრენდის ერთ-

გული მომხმარებლისთვის), რომელიც გავლენას ახდენს მათ ლოიალობაზე. 

ამ ნაწილში მარკეტინგის სპეციალისტს უკვე შეჰყავს ფაქტობრივი მნიშვნე-

ლობები. სტაბილიზაციის პროცესში ერთი და იმავე მარკეტინგული ინ-

სტრუმენტის რამდენჯერმე გამოყენებისას აუცილებელია აღინიშნოს თითო-

ეული განხორციელებული ღონისძიების მნიშვნელობა, ასევე მოცემული 

მარკეტინგული ინსტრუმენტის ეფექტიანობის საშუალო მნიშვნელობა. 

მეთოდოლოგიის მეოთხე ნაწილში აისახება თითოეული მარკეტინგუ-

ლი ინსტრუმენტის მნიშვნელობა ფაქტობრივი ეფექტიანობის შემდგომი 

შეფასებისთვის, ამასთან, საჭიროა დაგეგმილი მნიშვნელობების გადასინჯვა 

ახალი მონაცემების მიღების შემთხვევაში. რაოდენობრივი მაჩვენებლების 

განსაზღვრის შეუძლებლობა, მაგალითად მარკეტინგული კვლევების ინ-

სტრუმენტების გამოყენების შემთხვევაში, საჭიროებს ქმედებათა სტანდარ-

ტების განსაზღვრას (action standards), სადაც გაწერილი იქნება მომდევნო 

კონკრეტული მმართველობითი ნაბიჯები როგორც დადებითი, ისე 

უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში. 
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მეთოდოლოგიის მოცემულ მეოთხე ნაწილში ასევე მნიშვნელოვანია 

კრიტიკული გადახრების გამოყოფა შედეგიანობის მინიმალური ზღვრის 

დასადგენად. 

მეთოდოლოგიის ბოლო, მეხუთე ნაწილში ხდება მოცემული მაჩვენებ-

ლებისთვის ინფორმაციის მიღების რეალური წყაროების აღწერა, რის 

შედეგადაც ნებისმიერ სტეიკჰოლდერს და სხვა პირს შეეძლება მიღებული 

მეთოდოლოგიური დოკუმენტის ოპერატიულად შემოწმება ან განახლება.  

მსგავსი მეთოდოლოგიის გამოყენების შედეგს წარმოადგენს საჭირო 

მარკეტინგული ინფორმაციის შემცველი აგრეგირებული დოკუმენტი, 

რომლის დახმარებით კომპანიის ხელმძღვანელები შეძლებენ საკუთარი 

მარკეტინგული სტრუქტურების სამუშაოს ოპერატიულ გაანალიზებას. 

 

3.4. მარკეტინგის ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი 

ჩვენ განვიხილეთ და გავაანალიზეთ სს „ასკანელი ძმების“ მარკეტინგის 

ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც ვრცლად გვაქვს წარმოდგენილი 

ცხრილებში. დანაკარგები მარკეტინგზე მატულობს. ზრდის ტიპი  ბუნებ-

რივია და შეადგენს 8%-ს. იგი დაკავშირებულია დიზაინერების მომსახურე-

ბაზე, სარეკლამო პოლიგრაფიულ სამუშაოზე, საგამოფენო სივრცის ქირაზე 

და ა. შ. ფასების მატებასთან, საიდანაც შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

„ასკანელში“ არ შეინიშნება მარკეტინგული აქტივობის მატება. აღნიშნული 

ნათლად ჩანს კომპანიის მიერ გამოყენებული მარკეტინგული კომუნიკაცი-

ების სტრუქტურიდან. დანახარჯების სტრუქტურა წლიდან წლამდე არ 

იცვლება, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ მარკეტინგის განყოფილება 

მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვისას და მარკეტინგული ბიუჯეტის 

ფორმირებისას ხელმძღვანელობს გასული წლების სქემით. აღნიშნული 

დაკავშირებულია კომპანიის მიერ შერჩეული ლიდერის მარკეტინგულ 

სტრატეგიასთან. სწორედ აქედან გამომდინარეობს თავდაჯერებულობა 

ქმედებებისა და შერჩეული მარკეტინგული კომუნიკაციის სისწორეში. 
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3.5. სტრატეგიული მარკეტინგი  სს „ასკანელი ძმების“ მაგალითზე 

ქართული ღვინის ბაზრის, ტექნიკური და ეკონომიკური ინდიკატო-

რების და ფინანსური შედეგების, კონკურენტული გარემოს ანალიზის 

საფუძველზე, რომელშიც ფუნქციონირებს სს „ასკანელი ძმები“, კომპანიის-

თვის შევიმუშავეთ თავდაცვითი სტრატეგია. 

სტრატეგიული მიზნები ამ შემთხვევაში იქნება: ძველი სამარკო 

ღვინოების  გაყიდვების წილის შენარჩუნება 40%-ის დონეზე დამატებითი 

ინვესტიციების განხორციელების გზით. მომხმარებლის შეკავება. ახალი 

ღვინოებისთვის საბაზრო წილის გაზრდა 7%-მდე განვითარებაში 

ინვესტიციის განხორციელების, თანამშრომელთა შენარჩუნების და ახალი 

მომხმარებლების მოზიდვის გზით. 

თავდაცვითი სტრატეგია საშუალებას მისცემს კომპანიას, დაიცვას 

არსებული ლიდერის პოზიცია განსაკუთრებით კი გაზრდილი კონკურენ-

ციის და ძლიერი კონკურენტების არსებობის პირობებში კომპანიის სუსტი 

მხარეების გათვალისწინებით. სტრატეგიის განხორციელებისას შეგვიძლია 

გამოვიყენოთ კომპანიის უპირატესობები (საქონლის ხარისხი, წარმოების 

ტექნოლოგიურობა, დილერების ფართო ქსელი, კომპანიის სახელწოდების 

ცნობადობა, მარკების ისტორიულობა, ახალი ჯიშების სელექციის პატრი-

ოტული დატვირთვა და სხვა). ტრადიციული და უახლესი ასორტიმენ-

ტისთვის (გიდელი, გრანდ რეზერვ საფერავი, გრანდ რეზერვ ქარვისფერი 

ქვევრი, ქისი, მცვივანი და სხვა) ბაზრის წილის ზრდა ხელს შეუწყობს 

კომპანიის მოგების მატებას, რაც, თავის მხრივ, შესაძლებელს გახდის ახალი 

საქონლის შემუშავებაზე, არსებული საქონლის სრულყოფასა  და მარკეტინ-

გული აქტივობის მატებაზე გამოყოფილი სახსრების გაზრდას. 

სტრატეგიის ჩარჩოებში ჩამოყალიბდა კომპანიის: სასაქონლო პოლი-

ტიკა, მომხმარებელთა სეგმენტირება, ფასწარმოქმნის სტრატეგია, 

გაყიდვების სტრატეგია გარე ცვლილებების გათვალისწინებით, გასაღების 

არხების ფარგლებში განაწილების ტიპი,  ხელშეწყობის მეთოდები. 
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დ ა ს კ ვ ნ ა 

სადისერტაციო კვლევის შედეგად ჩამოვაყალიბეთ შემდეგი დასკვნე-

ბი და რეკომენდაციები: 

ორგანიზაციის არასტაბილურობა იწვევს ანტიკრიზისული მართვის, 

რიგ შემთხვევებში კი საარბიტრაჟო მართვის საჭიროებას. არასტაბილურობა 

ქმნის ქაოსს, რისი შედეგიცაა გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის შემცირება. 

კრიზისული ვითარება მარკეტინგის კუთხით გულისხმობს მის ნაკლებ 

კონკურენტუნარიანობას. აღნიშნული ვითარება იწყება ორგანიზაციის 

მუშაობის ისეთი ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესებით, როგორიცაა: 

რეალიზაცია, მოგება, იმიჯი და ა.შ. ამასთან, სტაბილურობის სხვადასხვა 

სტადიაზე კომპანია აწყდება განსხვავებულ კრიზისულ გამოვლინებებს - 

დაწყებული საქონელბრუნვის შემცირებიდან დამთავრებული აქციონერე-

ბის ნდობის დაკარგვით. 

 საქართველოს ღვინის კომპანიების პრაქტიკის თავისებურებების 

საფუძველზე დადგინდა მარკეტინგის სპეციფიკური მახასიათებლების 

განსაზღვრის საჭიროება. კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ თანამედროვე 

მარკეტოლოგი, რომელიც მუშაობს ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის, 

ასევე შიდა და გარე გარემოს არასტაბილურობის პირობებში უნდა ხელ-

მძღვანელობდეს დამატებითი მაჩვენებლებით. 

 მარკეტინგის და არასტაბილურ სისტემებში მისი პრინციპების 

განმარტებისადმი არსებული მიდგომების მიმოხილვამ შესაძლებელი 

გახადა არასტაბილურობის პირობებში მარკეტინგის ძირითადი პრინ-

ციპების გამოყოფა. მათ რიცხვს განეკუთვნება ფასეულობის და კომპლექ-

სურობის ასევე სისტემურობის პრინციპი. მაგრამ კრიზისულ ვითარებაში 

მარკეტოლოგისთვის მხოლოდ აღნიშნულით ხელმძღვანელობა ვერ წყვეტს 

პრობლემას. მარკეტინგის დამატებითი 4 პრინციპი არასტაბილური სისტემე-

ბისთვის უნივერსალურია ორგანიზაციის ნებისმიერი მდგომარეობისთვის 

პირობებში. ასევე დამატებით წარმოდგენილ იქნა პრინციპები ორგანიზა-

ციის არამდგრადი ვითარებისთვის (პერსპექტიულობის პრინციპი) და დაუძ-

ლეველი კრიზისის მდგომარეობისთვის სწრაფი შედეგიანობის პრინციპი. 



 

28 

საქართველოს ღვინის ბაზრის რამდენიმე კომპანიის მაგალითზე 

ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა კორელაციური კავშირი მარკეტინგულ 

გადაწყვეტილებებსა და ორგანიზაციის ეფექტიანობასა და ფინანსურ 

შედეგიანობას შორის.  

სტაბილური მდგომარეობის პირობებში თანამედროვე ორგანიზა-

ციები მიმართავენ ბიზნესის მართვის კონცეფციას, რომლის ფარგლებში 

ყველა მმართველობითი გადაწყვეტილება ხელს უწყობს ორგანიზაციის 

ღირებულების ზრდას, რის გამოც მარკეტინგის ეფექტიანობის გამოსათ-

ვლელად პრიორიტეტულ მაჩვენებლებს წარმოადგენენ: დამატებითი 

საბაზრო (Market Value Added - MVA) და ეკონომიკური ღირებულება 

(Economic Value Added - EVA). 

არასტაბილური მდგომარეობის პირობებში მარკეტოლოგები აწყდებიან 

რენტაბელობის შემცირების და ფულადი ნაკადების არასტაბილურობის 

პრობლემას. მოცემული კონცეფციის ფარგლებში მნიშვნელოვანი აქცენტი 

კეთდება შედეგიანი მაჩვენებლების გამოყენებაზე, როგორიცაა გაყიდვებიდან 

მიღებული შემოსავალი, მომხმარებლების კმაყოფილება, ბაზრის წილი და ა.შ. 

დაუძლეველი კრიზისის პირობებში მარკეტინგული გადაწყვეტი-

ლებების ეფექტიანობის შეფასებისთვის პრიორიტეტულ მაჩვენებლებს 

წარმოადგენს ბრუნვის მაჩვენებლები, რომლებსაც შეუძლია ფულადი 

ნაკადების ბრუნვის პერიოდის შემცირება. ეფექტიანობის მაჩვენებლების 

გაანგარიშებისას, მარკეტოლოგს შეუძლია დაადგინოს ურთიერთკავშირი 

მარკეტინგული და ფინანსური საქმიანობას შორის, რაც შესაძლებელს ხდის 

შეირჩეს ეფექტიანი მარკეტინგული ინსტრუმენტები და პოზიტიურად 

აისახოს მისი განვითარების სტაბილურობაზე. 

ბაზრის მდგომარეობის და სამიზნე აუდიტორიის ანალიზის საფუძ-

ველზე დავადგინეთ რეკომენდაციები ტოპ მენეჯმენტისთვის სტრატეგი-

ული გადაწყვეტილებების დასაბუთების და ფინანსური ნაკადების 

ცვლილებების პროგნოზირების კუთხით. გარდა ამისა, მარკეტინგული 

საქმიანობა ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენების მეშვეობით, შესაძ-

ლებელია ორგანიზაციის ფინანსურ მაჩვენებლებზე დამოუკიდებლად გავ-
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ლენის მოხდენის, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია არასტაბილურობის პირობებ-

ში. აღნიშნული კავშირი დადასტურდა ქართული ღვინის ბაზრის ანალიზის 

საფუძველზე, რომელიც იმყოფება არასტაბილურ ვითარებაში. გამოვლინდა 

ურთიერთკავშირი რვა მარკეტინგულ და თერთმეტ ფინანსურ მაჩვენებლებს 

შორის. 

კვლევის მონაცემების საფუძველზე მოხდა მარკეტინგული და ფინან-

სური მაჩვენებლების ჯაჭვის ფორმირება, რომელიც ასახავს სტრატეგიული 

მარკეტინგული ინსტრუმენტების უშუალო გავლენას ტაქტიკურ მაჩვენებ-

ლებზე. ასევე ტაქტიკური მარკეტინგული ინსტრუმენტების გავლენას 

საბოლოო ფინანსურ მაჩვენებლებზე. მარკეტინგული ინსტრუმენტების 

მართვით შესაძლებელია გავლენის მოხდენა აღნიშნული ჯაჭვის ყველა 

ბლოკში არსებულ მაჩვენებლებზე.  

ანტიკრიზისული მართვის პირობებში გადაწყვეტილებების მიღების 

თეორიების შესწავლამ გამოავლინა არასტაბილური სისტემების მართვის 

პირობებში მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღების ალგორითმის შემუ-

შავების საჭიროება. იგი მოიცავს თორმეტ თანმიმდევრულ ეტაპს მარკეტინ-

გული ინსტრუმენტების შერჩევისა და შეფასებისთვის, რომლებიც დაყოფილია 

სამ ბლოკად. ორგანიზაციის მართვის სისტემაში მოცემული ალგორითმის 

დანერგვა რეკომენდებულია პროგრამულ-მიზნობრივი მიდგომის 

საფუძველზე, რომელიც ხასიათდება სისტემურობით. 

ალგორითმის გამოყენების ფარგლებში განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანია კოგნიტური მოდელირების გათვალისწინება. იგი შესაძლებელს 

ხდის ალგორითმის განზოგადოებულ ბლოკებს შიგნით ეტაპების ურთი-

ერთკავშირების დადგენის. 

ანტიკრიზისული ან საარბიტრაჟო მართვის ფარგლებში ფუნქციონი-

რებად ორგანიზაციას შეუძლია ალგორითმის გამოყენება საქმიანო-ბის 

სფეროს მიუხედავად. ის უზრუნველყოფს ბაზარზე გასვლის რისკების 

მინიმიზაციას, რადგან მისი მოქმედების მექანიზმი, შესაძლებელს ხდის 

რისკების შეფასებას მარკეტინგული გადაწყვეტილების მიღების თითოეულ 

ეტაპზე რესურსების კუთხით არსებული შეზღუდვების გათვალისწინებით. 
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არასტაბილურ პირობებში თითოეული მარკეტინგული ინსტრუმენტი 

უნდა ფასდებოდეს ეფექტიანობის თვალსაზრისით მარკეტინგული ქმედე-

ბების გეგმის შემდგომი კორექტირების და შეცდომების თავიდან აცილების 

მიზნით, რაც დაუშვებელია კრიზისულ პირობებში. სწორედ ამ მიზნით 

შევიმუშავეთ მარკეტინგული ინსტრუმენტების ეფექტიანობის შეფასების 

მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება არასტაბილური სისტემების 

მართვის პირობებში მარკეტინგული გადაწყვეტილების მიღების ალგორით-

მის მეთერთმეტე ეტაპზე. 

მეთოდოლოგია მოიცავს მარკეტინგული და ფინანსური მაჩვენებ-

ლების დადგენილ ჯაჭვს, შესაბამისად, მის ერთ-ერთ თავისებურებას 

წარმოადგენს მაჩვენებლების დაჯგუფება წინმსწრებ და შემაჯამებელ 

მაჩვენებლებად. ის ასევე ასრულებს კონტროლის ფუნქციას და ადგენს 

მონაცემების წყაროების არსებობის აუცილებლობას თითოეული მარკე-

ტინგული ინსტრუმენტისთვის. აღნიშნული მეთოდის გამოყენების შედეგს 

წარმოადგენს მარკეტინგული ინფორმაციის შემცველი საერთო დოკუმენტი, 

რომლის დახმარებითაც მენეჯმენტს შეუძლია მარკეტინგის განყოფილებე-

ბის მუშაობის ეფექტიანობის ანალიზის ოპერატიულად განხორციელება. 

შემოთავაზებული მეთოდოლოგია გამოიყენება ნებისმიერი არასტა-

ბილური ვითარების პირობებში და არ არის დამოკიდებული ორგანიზაციის 

საქმიანობის სპეციფიკაზე.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სამეცნიერო სტატიები: 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის 

პრობლემები, 1, იანვარი-მარტი, 2020, მარკეტინგი სოციალურ 

ქსელებში: თანამედროვე ტექნოლოგიები და პერსპექტივები, გვ 45. 

 ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა, 3-5, 2020, ქროს-მარკეტინგი, 

როგორც ტურისტული სფეროს ინოვაციური მარკეტინგის მენჯმენ-

ტის ელემენტები, გვ. 113. 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური 

რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

განათლება, 4 (31), 2020, მსოფლიო ღვინის ინდუსტრიისა და ღვინის 

ბაზრის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, გვ. 171. 

 

კონფერენციები: 

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი, საერთაშორისო სამეცნ-

იერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევბი“. 

 

 

 

 


