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Abstract 
Nino Lomaia’s Thesis “Forming Strategies of International Companies in 

Terms of Internationalization” consists of an introduction and three chapters. 
The introduction of the topic is justified by the introduction of a topic of 

interest to public and private business structures, such as the influence of 
international factors on the formation of a company’s development strategy and 
the results of the analysis of these influences. This interest extends to the world 
economy, in terms of growing dependence on individual states, and therefore 
aims to study the experience of foreign enterprises operating in the country. 

We have reason to note that for most companies in the 1980s and 1990s 
there was a particularly intense period of trans-nationalization of economic 
activity, which could become one of the most important factors driving scientific 
and technological progress. This trend is likely to be more distinct in the third 
decade, which is likely to lead to the gradual integration of individual companies 
into one giant corporation. 

The international division of labor in the growing role of the economy, 
therefore, the economic development of world experience and international 
factors in Georgian foreign enterprises in economic activity is necessary in order 
to determine the most efficient use of scientific and technological achievements 
of the self; As well as new forms of commercial relations. 

A primitive copy of the experience of developed and new industrial 
countries of foreign industrial countries or their simple transplant in Georgian 
conditions is unacceptable. In addition, the internal logic of the characteristic 
development of strategic transnational entrepreneurial forces gives us the 
opportunity to find the main directions and principles of the crisis in the country's 
economy. 

In other words, the study of world experience is especially important for 
improving the functioning of Georgian enterprises and organizations, which is a 
preliminary study of the possibilities and the active involvement of experience in 
economic activity, especially in foreign economies. The topic of the research is 
of particular importance, given the characteristics of the dynamic state of the 
world market. 

Since changes are occurring especially quickly not only in the world, but 
also in the domestic, national and regional markets, there is no point in making 
“vital plans”. In addition, planning, as a preliminary understanding of events, 
only partially reflects the real situation in the future. The more horizontal 
planning measures, the greater the difference between current and future business 
activities. 

In the first chapter of the work “Forecasting Development as the Most 
Important Characteristic of the Company's Internal Essence and an Objective 
Basis for Planning its Activities,” the author points out that integration processes 
influence the development of the global economy, the international and internal 
business environment; describes the process of internationalization and examines 
its impact on the business, as well as on the activities of an international 
company. 

In the second chapter of the work “Methodological Foundations of an 
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overall Assessment at the Macro and Micro Levels of International Business. 
Classification of Types of business", the author emphasizes that the development 
of a development company is inherent in its essence and objective bases for 
planning production activities; in the same chapter, the author examines the 
methodological foundations of the overall assessment at the macro and micro 
levels of international business and classifies types of business. In addition, the 
company develops strategies for a flexible organizational structure and explains 
it as a tool for solving the problem of adaptation to the external environment. 

In the third chapter of the work “Development Strategy of Flexible 
Organizational Structures of a Company as a Way to Solve the Problem of 
Adaptation to the Environment”, the author discusses the mission and objectives 
of SAMSUNG in the Georgian market; analyzes the market and competition, 
discusses the business strategy in the Georgian market. 

In the conclusion summarizes the research results, conclusions, methodological 
and applied recommendations. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა იმაში გამოიხატება, რომ საქართველოს სახელმწიფო 

და კერძო სამეწარმეო სტრუქტურებისათვის უდავო ინტერესს წარმოადგენს 

მსოფლიოს საზოგადოების ფარგლებში და ცალკეული სახელმწიფოების 

ერთმანეთზე მზარდი დამოკიდებულების პირობებში, კომპანიების განვითა-

რების სტრატეგიის ფორმირებაზე საერთშორისო ფაქტორების გავლენების 

ანალიზი და ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედი სხვა ქვეყნების საწარმოების 

ფუნქციონირების გამოცდილების შესწავლა.სრული საფუძველი გვაქვს იმის 

დეკლარირებისათვის, რომ უმეტესი ქვეყნების კომპანიებისთვის 1980-90-

იანი წლები იყო ეკონომიკური საქმიანობის ტრანსნაციონალიზაციის განსა-

კუთრებით ინტენსიური პერიოდი, რომელიც გვევლინებოდა სამეცნიერო–

ტექნიკური პროგრესის მამოძრავებელი ძალების ერთერთ ყველაზე მნიშვნე-

ლოვან ფაქტორად. როგორც ჩანს, მესამე ათსწლეულში ამ ტენდენციას ექნება 

კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოხატული ხასიათი, რის შედეგადაც ალბათ 

დაიწყება ცალკეული კომპანიების ეტაპობრივი ინტეგრაცია ერთ გიგანტურ 

კორპორაციაში.  

რადგან შრომის საერთაშორის განაწილებაში მონაწილეობა სულ უფრო 

მზარდ როლს თამაშობს საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებაში, ამდენად 

სამეურნეო განვითრების მსოფლიოს გამოცდილების შესწავლა და საერ-

თშორისო ფაქტორების გავლენა ქართული წარმოებების საგარეო ეკონმიკურ 
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საქმიანობაზე აუცილებელია იმისათვის, რომ გამოვლინდეს სამეცნიერო–

ტექნიკური მიღწევების ეფექტურად გამოყენების გზები და კომექციული 

კავშირების ახალი ფორმები. 

განვითრებულიდა ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების კომპანიათა 

საგარეო ეკონომიკური კავშირების გამოცდილება არ შეიძლება უბრალოდ 

ტრანსპლანტირებულიქნას ქართულ პირობებში. ამასთან ერთად განვითა-

რების სტრატეგიის ტრანსნაციონალური საწარმოო ძალებისათვის დამახასი-

ათებელი შინაგანი ლოგიკა იძლევა ქვეყნის ეკონომიკაში არსებული კრი-

ზისიდან გამოსავლის ძიების ძირითდმიმართულებებსა და პრინციპებს. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მსოფლიოს გამოცდილების შესწავლა 

განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოს საწარმოების და ორგანიზა-

ციების ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლებისათვის, რაც შესაძლებ-

ლობების წინასწარი შესწავლით და შემდგომში მოცემული გამოცდილების 

სამეურნეო საქმიანობაში აქტიურად ჩართვის გზით ხდება, განსაკუთრებით 

- საგარეო ეკონომიკურ კავშირებში. კვლევების თემა იძენს განსაკუთრებულ 

აქტუალობას, თუ გავითვალისწინებთ მსოფლიოს ბაზრის დინამიკური 

მდგომარეობის განსაკუთრებულ მახასიათებლებს.  

ვინაიდან ცვლილებები განსაკუთრებით სწრაფად ხდება არა მარტო 

მსოფლიოს, არამედშიდა, ეროვნულ და რეგიონულ ბაზრებზეც, ჩვენი 

შეხედულებით, ამჟამად არა აქვს აზრი ეგრეთ წოდებული დეტალიზირე-

ბული „სასიცოცხლო გეგმების“ შედგენას. გარდა ამისა, დაგეგმვა, როგორც 

მოვლენების და გამოვლინების წინასწარი გააზრება, მხოლოდ ნაწილობ-

რივად ასახავს მომავალში რეალურად არსებულ სიტუაციას. რაც უფრო 

შორსაა დასაგეგმი ღონისძიებების ჰორიზონტი, მით დიდი შეიძლება 

აღმოჩნდეს განსხვავება აწმყოსა და მომავალში შესაძლებელ საქმიან 

აქტივობას შორის. სამეწარმეო საქმიანობის დეტალიზებული სასიცოცხლო 

მიზნების ნაცვლად შემოვიდა ახალი ცნებები, ისეთები, როგორიცაა ბიზნე-

სის ფილოსოფია, კომპანიის სახის პერსპექტიული ხედვა, ღირებულებების 

სისტემა და მისია, რომლებიც მნიშვნელოვანწილად განსაზრვრავენ კომპა-

ნიის საქმიანობის ახალ სახეს გრძელვადიან პერიოდში. სტრატეგიული 
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მიზნების შემუშავებისა და მათი განხორციელების სტრატეგიის საფუძ-

ველზე, ხორციელდება პრინციპი: „შეუძლებელია მიაღწიო იმას, რაც არ 

შეგიძლია წარმოიდგინო, მაგრამ ყველაფერი, რაც შეგიძლია წარმოიდგინო - 

სავსებით მიღწევადია.“ 

კვლევის მიზნები და ამოცანები. სადისერტაციო კვლევების მიზანს 

წარმოადგენს ეკონომიკის რეალური სექტორის ლიბერალიზაციის პირობებ-

ში ინტეგრირებული სამეურნეო სტრუქტურების შექმნის მსოფლიო გამოც-

დილების და საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის შესწავლა, 

ანალიზი და განზოგადება; შესაბამისად, ამის საფუძველზე სამეცნიერო–

მეთოდური რეკომენდაციების შემუშავება, რომლებიც ქართულ საწარმოებს 

მისცემსსაშუალებას, აირჩიონ მსოფლიოს ბაზრებზე გასვლის საკუთრი 

სტრატეგიები.  

სადისერტაციო კვლევების ძირითად ქვემიზნების რიცხვს მიეკუთნება: 

• ბიზნესის გარემოცვის მახასიათებლების ანალიზი;  

• მისი ცვლილების ძირითადი ტენდენციების ფორმირება და გამოვ-

ლენა;  

• თამანედროვე კომპანიის შინაგანი ბუნების მახასიათებლების არსის 

გახსნა და ამის საფუძველზე საერთაშორისო კორპორაციების 

განვითრების ყველაზე ეფექტური მიმართულებების ამორჩევა; 

• საქართველოს ეკონომიკის პირველადი რგოლის ფორმირებაში 

ორგანიზაციული ფაქტორების მნიშვნელობის გათვალისწინებით, 

გარე ბაზრებზე ოპერაციების განმახორციელებელი საწარმოების 

საქმიანი აქტივობის განვითარების კომპლექსური სტრატეგული 

მოთოდიკის შემუშავება.  

სავარაუდოდ პრობლემებზე ორიენტირებული სისტემა ითვალისწი-

ნებს მიზნების ერთგვარ რანჟირებას მიზანთა ხის აგების პრინციპით; 

აგრეთვე კომპანიის სტრატეგიული ზრდისათვის ურთიერთდაკავშირე-

ბული ამოცანების ფორმირებას. სადისერტაციო ნაშრომში ურთიერთდა-

კავშირებული ამოცანების კომპლექსის გადაწყვეტა შეიძლება დავყოთ სამ 

შედარებით დამოუკიდებელ ბლოკად: 
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სამეცნიერო და თეორიულ ასპექტებში უნდა: 

– ვაჩვენოთ მსოფლიოს ეკონომიკის განვითარების ძირითადი ფაქტო-

რები და ტენდენციები და მათი გავლენა საერთაშორისო ბიზნესზე; 

– მათ საფუძველზე მოვახდინოთ საერთაშორისო კომპანიების სტრა-

ტეგიის ფორმირებაში ძირითდი თეორიული დებულებების 

ფორმულირება და დასაბუთება; 

– მოვახდინოთ საქმიანი გარემოს მახასიათებლების შესწავლა და 

შეფასება, როგორც კომპანიის განვითარების სტრატეგიული დაგეგ-

მვის პროცესის პირველი ეტაპი; 

– გამოვავლინოთ წინააღმდეგობებიბიზნესის ინტერნაციონალიზაცი-

ის პროცესში, რომელიც დაკავშირებულია ქართული ეკონომიკის 

სპეციფიკასთან. 

მეთოდოლოგიურ ასპექტში უნდა შემუშავდეს დებულებები, რომ-

ლებიც საშუალებას იძლევიან: 

– კომპანიის განვითარების პროცესში თვალი მივადევნოთ მსოფლიოს 

ბაზრებზე კონიუნქტურის ცვლილებების დინამიკას და მოვახდინოთ 

მათ საქმიანობაში ძირითდი წინააღმდეგობების ფორმულირება;  

– გავაანალიზოთ სახალხო მეურნეობის კონკრეტულ დარგში საერთა-

შორისო ბიზნესში არსებული პირობების ცვლილებების ტენდენ-

ციები; 

– მოვახდინოთ თანამედროვე ბიზნესის სახეობების კლასიფიცირება; 

– შევაფასოთ ცალკეული კომპანიების საერთაშორისო ბიზნესის განვი-

თარების დონე; 

– განვახორციელოთ მსოფლიოს ბაზრებზე კომპანიების მდგომარე-

ობის სტრატეგიული ანალიზი; 

– მოვახდინოთ ურთიერთდაკავშირებული მიზნების კომპლექსის და 

ცალკეული საერთაშორისო კომპანიების სტრატეგიული განვითარე-

ბის ცალკეულ ეტაპებზე სამუშაოების შინაარსის ფორმულირება; 

სამეცნიერო-გამოყენებით ასპექტში უნდა: 

– შევაფასოთ მსოფლიოს ეკონომიკის განვითარების ძირითდი ტენ-
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დენციების და მსოფლიო სამეურნეო კავშირების გავლენით საერ-

თაშორისო კომპანიებშიორგანიზაციის რეალური მდგომარეობა და 

ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდიკა;  

– დავადგინოთ სტრატეგიული დაგეგმვის პრინციპები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მის მოქნილობასა და უწყვეტობას;  

– შევიმუშაოთ საერთაშორისო კომპანიის მართვის ორგანიზაციული 

სტრუქტურების აგების რეკომენდაციები; 

– შევიმუშაოთ შიდა და გარე ბაზრებზე საერთაშორისო კომპანიის 

საქმიანი აქტივობის ამაღლების სტრატეგია. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის ობიექტია - საერთაშორისო კომ-

პანიები; კვლევის საგანია - საზოგადოებრივ–ეკონომიკური ურთიერთობები, 

რომლებიც წარმოიქმნა მსოფლიოს ბაზრებზე საერთაშორისო კომპანიების 

საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის პროცესში. კვლევების ობიექტს 

წარმოადგენს მათი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობა. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა. ქართულ და უცხოურ ლიტერატურაში 

ეკონომიკური პროცესების ინტერნაციონალიზაციის და გლობალიზაციის 

თემა იკავებს სულ უფრო მეტ ადგილს. როგორც წესი, იგი შეისწავლება 

მრავალნაციონალურ და ტრანსნაციონალურ კომპანიებთან კავშირში, რომ-

ლებიც ერთდროულად წარმოადგენენ შედეგს, მთვარ მოქმედ პირსა და 

ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაციის გამტარებლებს. ეს სავსებით კანონზო-

მიერი მოვლენაა, რომლის საფუძველში დევს ეკონომიკების ურთიერთშეღ-

წევადობის პროცესი, რომელიც განსაკუთრებით დაჩქარდა ბოლო ათწლე-

ულის განმავლობაში, როცა განსხვავებული ბაზრები, კერძოდ კაპიტალის, 

ტექნოლოგიების, პროდუქციის და შრომის ბაზარი სულ უფრო ურთიერთ-

დამოკიდებული ხდებადა ინტეგრირდება ტრანსნაციონალური კორპორაცი-

ების მრავალფენიან ქსელში.  

მონოგრაფიებში და პრიოდული გამოცემის მრავალრიცხოვან სტატი-

ებში განიხილება მსოფლიო სამეურნეო საქმიანობის უმეტესად მსგავსი 

კონცეპტუალური საფუძვლები და ანალიზდება როგორც მთლიანობაში, 

ასევე ცალკეულ სფეროების საერთაშორისო ეკონომიკურ სიტემებთან მიმარ-
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თებაში. შესწავლის პროცესშია სხვადასხვა ქვეყნის ნაციონალურ ეკონომი-

კებზე გლობალიზაციის გავლენა და ამის შესაძლო შედეგები: ესაა ფინანსები, 

ტექნიკურ–ეკონომიკური, სოციალური, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და 

მათთან მჭიდროდ დაკავშირებული პოლიტიკური სფეროები. გლობალიზა-

ციისა და კომპანიების ინტერნაციონალიზაციისადმი ინტერესით გამოირ-

ჩევა როგორც ცნობილი უცხოელი, ასევე ქართველი მკვლევრებისა და მსხვი-

ლი მეწარმეების ფუნდამენტური ნაშორმები. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: 

1. შემუშავებულია საერთშორისო კომპანიების განვითრების პროცესის 

კომპლექსური მოდელი, რომელიც შედგება რამდენიმე ეტაპისაგან; 

2. გამოვლენილია ძირითადი წინააღმდეგობები, რომლებიც წარმოიქ-

მნება საერთაშორისო გარემოში შესვლის დროს და მათი გადაწყვე-

ტის მეთოდები. მათ მიეკუთნება: ა) გლობალურისა და ლოკალურის 

დიალექტიკა; ბ)სტანდარტიზაციისა და ადაპტაციის დიალექტიკა; 

3. შეთვაზებულია საერთაშორისო კომპანიის მართვის მოქნილი 

სტრუქტურის ფორმირების მეთოდოლოგია, რომელიც უზრუნველ-

ყოფს დინამიკურად ცვალებადი საქმიანი გარემოსადმი ადაპტაციას; 

გაკეთებულია იმ ფაქტორების დასაბუთების მცდელობა, რომელიც 

განსაზღვრავს ზეგავლენის ოტიმალურ ზომას, რაც საშუალებას იძ-

ლევა საქმიანობის დაგეგმვის პროცესი გავხადოთ უფრო 

გამჭვირვალე; 

4. დასაბუთებულია, რომ საგარეო ეკონომიკური კავშირები გამოდიან 

არა მარტო ახალი შესაძლებლობების წყაროს სახით,არამედ ერთ-

დროულად წარმოადგენენ მაკრო და მიკრო დონეზე მრავალი 

წინააღმდეგობების პირველად მიზეზს; 

5. განზოგადებისა და მრავალრიცხოვანი მცდელობების საფუძველზე 

გლობალიზაციის შინაარსის ფორმულირების საფუძველზე შეთავა-

ზებულია მისი განსაზღვრება ორ ასპექტში: ფართო ასპექტში იგი 

უნდა გვესმოდეს, როგორც „ინტერნაციონალიზაციის უმაღლესი 

სტადია“; უფრო ვიწრო გაგებით, მასში იგულისხმება ისეთი პრო-
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ცესების და მოვლენების ერთობლიობა, როგორიცაა პროდუქციის, 

მომსახურების, კაპიტალის, ტექნოლოგიების, ინფორმაციების და 

ადამიანების გადაადგილების ტრანს-საზღვრული ნაკადები;  

6. ნაჩვენებია გლობალიზაციის ისტორიული ფესვები, რომლებიც 

დადიან ინტერნაციონალიზაციის პროცესებამდე; დასაბუთებულია, 

რომ მოცემული პროცესის გზამკვლევს და მონაწილეს წარმოადგენს 

უკანასკნელ ათწლეულში სწრაფად განვითრებადი მონოპოლის-

ტური გაერთიანებები საერთაშორისო კომპანიების სახით (ტრანსნა-

ციონალიური და მრავალსაციონალური კომპანიები); 

7. დადგენილია, რომ ინტერნაციონალიზაციის პროცესი ვითრდება 

ორი მომართულებით – „სიღრმეში“ და „სიგანეში“. სიღრმისეული 

განვითრება განმარტებულია, როგორც საზღვარგარეთული პრო-

დუქციის, მომსახურების, ტექნოლოგიების, ინფორმაციის გამოყე-

ნების გაფართოების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს მოცემული 

ქვეყნის შიდა მოხმარების სფეროში, ხოლოგანივიგნვითრება განსაზ-

ღვრულია, როგორცმსოფლიო ბაზარზე ორიენტირებული ქვეყნების 

სიჭარბე და გლობალური ექსპანსიის მქონე ფირმები, რომლებიც 

დებენ ინვესტიციებს ვაჭრობაში და სხვა საგარეო გარიგებებში; 

8. ნაჩვენებია, რომ ქვეყნების ურთიერთდამოკიდებულების ზრდასთან 

ერთად მოცემული პროცესის მთავარ შედეგს წარმოადგენს ბაზრების 

სივრცითი და ინსტიტუციური ინტეგრაცია.  

გამოკვლევების ჩამოთვლილი ძირითადი შედეგების ერთობლიობამ, 

რომელიც შეადგენს მის სამეცნიერო სიახლეს, სადისერტაციო ნაშრომის 

ავტორს საშუალება მისცა ეჩვენებინა მრავალფეროვნების გამოვლინების და 

ობიექტური კანონზომიერებებისა ურთიერთკავშირები, რომლებიც დამახა-

სიათებელია ცალკეული საერთაშორისო კომპანიების განვითრების შინაგანი 

ბუნებისათვის და მისი არსის მახასიათებლებისათვის. 

კვლევის მეთოდოლოგია უზრუნველყოფს მის თეორიულ, მეთოდო-

ლოგიურ და პრაქტიკულ მნიშვნელობას, შედეგების ფართოდ გამოქვეყნების 

შესაძლებლობას (სტატიებისა და მონოგრაფიების ჩათვლით) ბაზირებულია 
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ეკონომიკური თეორიის კლასიკოსების კანონებსა და ნაშრომებზე, თანამედ-

როვე გამოკვლევების შედეგებზე, მთავრობის დადგენილებებზე, რომლებიც 

ეხება კვლევებში განხილულ პრობლემებს და სპეციალიზირებული ორგა-

ნიზაციების ინსტრუქციულ და მეთოდურ მასალებს.  

 დასახული ამოცანების გადაწყვეტის პროცესში გამოიყენებულია: 

სისტემური პროგრამულ-მიზნობრივი მიდგომა (დისერტაციის მე-2 თავში), 

გრაფიკული და ლოგიკური ანალიზი (დისერტაციის პირველ, მე-2 და მე-3 

თავში), ეკონომიკურ-მათემატიკური ანალიზის და მოდელირების მეთო-

დები (დისერტაციის მე-2 და მე-3 თავებში), მათემატიკური სტატისტიკა, 

რომლიც რეალიზებულია დისერტაციაში პროგრამული საშუალებების 

გამოყენების გზით, - ანუ სახეზეა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ანალი-

ზის პრაქტიკულად ყველა მეთოდი.  

ჩვენი აზრით, თეორიულ და მეთოდოლოგიურ ბაზას, გამოკვლევის 

მეთოდებს და გამოყენებულ აპარატს ერთიანობაში შეუძლია დახმარების 

გაწევა საერთშორისო კომპანიების ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე 

პროცესების ბუნების, სოციალურ–ეკონომიკური არსის და მათი განვითა-

რების სტრატეგიის შესახებ მყარი მეცნიერული წარმოდგენის ჩამოყალი-

ბებაში და დამაჯერებლად ასახავს ცვლილებებს, რომელიც ხდება საერთშო-

რისო ბიზნესის სუბიექტების ორგანიზაციულ ფორმაში, სტრუქტურასა და 

ხასიათში.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ კვლე-

ვის შედეგები და ავტორისეული რეკომენდაციები დაეხმარება გარე ბაზარზე 

ორიენტირებულ ფირმებსა და საერთაშორისო კომპანიებს იმ ძირითადი 

ტრენდების გათვალისწინებაში, რომელიც ახასიათებს თანამედროვე 

გლობალიზებულ ბაზარს და გაითვალისწინონ რისკები, რომელიც თან 

ახლავს ქართული წარმოშობის საერთაშორისო კომპანიების ინტერნაციონა-

ლიზაციისა და მსოფლიო ეკონომიკურ სტრუქტურებში ინტეგრირების 

პროცესებს. გარდა ამისა, დისერტაციის ძირითადი დებულებები და კვლევის 

შედეგების გამოყენება შესაძლებელია ეკონომიკისა და ბიზნესის უმაღლესი 

საგანმანათლებლო სასწავლო კურსების სასწავლო მასალად.  
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სადისერტაციო კვლევის სტრუქტურა: ნაშრომი შედგება 144 გვერდზე 

კომპიუტერზე ნაბეჭდი ტექსტისაგან, რომელიც მოიცავს შესავალს, ლიტე-

რატურის მიმოხილვას, სამ თავს (რომელიც შედგება 8 პარაგრაფისგან), 

დასკვნას, გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას და დანართებს. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

თავი 1. მსოფლიო ეკონომიკის და საერთაშორისო ბიზნესის 

განვითრების თნამდეროვე ტენდენციები 

1.1. ინტეგრაციული პროცესების გავლენა მსოფლიო მეურნეობის 

განვითრებაზე, ბიზნესის საერთაშორისო და შიდა გარემოზე 

როგორც ცნობილია, პროცესები, რომლებიც ხდება კაცობრიობის 

სამეურნეო ცხოვრებაში, მსოფლიოს ეკონომიკის და საერთაშორისო 

ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები სულ უფრო 

მზარდ გავლენას ახდენს ცალკეული ქვეყნების ნაციონალურ ეკონომიკებზე 

და გარკვეული ფირმების პრაქტიკულ მუშაობაზე. თანამედროვე ეტაპზე 

ინტერნაციონალი-ზაციის, ინტეგრაციის და ჩვენი პლანეტის ქვეყნების 

ურთიერთდამოკიდე-ბულების დონე იმდენად მაღალია, რომ ამჟამად უკვე 

ძნელია წარმოვიდგინოთ არა მარტო ცალკეული ქვეყნების, არამედ 

ნებისმიერი მცირე ზომის ცალკეული კომპანიის დამოუკიდებლად 

არსებობის შესაძლებლობაც.  

განსხვავებული სამეურნეო ერთეულების საგარეო ეკონომიკური 

საქმიანობის განვითარების პროცესის ანალიზის დროს უნდა აღვნიშნოთ, 

რომ ჯერ კიდევ ექსპორტ–იმპორტის ოპერაციების ეტაპზე წარმოიქმნება არა 

მარტო ცალკეული ქვეყნების კონკრეტული ეკონომიკური, პოლიტიკური, 

სოციალურ–კულტურული და სხვა მახასიათებლების აღრიცხვის ჩატარების 

აუცილებლობა (მაგალითად ტრადიციბი და მოლაპარაკებების წარმოების 

მახასიატებლები, გარიგებების დადება, მათი შესრულება და სხვა), არამედ 

მთავარი, საერთშორისო ბიზნესის წარმოების გამოცდილების აღრიცხვა, 

როცა ხორციელდება ეკონომიკური, სავალუტო–საფინანსო და უფლებრივი 

ხასიათის საერთშორისო ურთიერთობების მთელი კომპლექსი.  
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მსოფლიოს ერთიანი სამეურნეო სივრცის ფორმირების პროცესი 

მრავალფეროვანი და წინააღმდეგობრივია. მას აქვს ორგვარი ბუნება. ერთის 

მხრივ, ხდება ეკონომიკური საქმიანობის გლობალიზაცია და უნიფიკაცია, 

რასაც მოქმედებაში მოყავს მრავალფეროვნების შემცირების ტენდენცია. 

მეორე მხრივ – მოქმედებენ ლოკალური ტენდენციები, რომლებიც ხელს 

უწყობენ კულტურების და ქცევის ნორმების მრავალფეროვნებას; აგრეთვე 

ხელს უწყობენ ცხოვრების დონეებისა და სტილის განსხვავებებს. ჩვენი 

წარმოდგენით, ამაში მდგომარეობს თანამედროვე ეკონომიკის პარადოქსი, 

რომელიც ერთდროულად ასტიმულირებს და აძლიერებს როგორც 

ინტეგრაციულ, ასევე დეზინტეგრაციულ პროცესებს.  

 
1.2. ინტერნაციონალიზაციის პროცესი და მისი გავლენა 

ტერიტორიაზე და საერთაშორისო კომპანიის საქმიანობაზე 

ეკონომიკის განვითარების ფაქტორებისა და ტენდენციების გამოკვლე-

ვითს შედეგად შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა იმის შესახებ, რომ ადგილი აქვს 

ბიზნესის მზარდ ინტერნაციონალიზაციას. ამჟამად უკვე მსოფლიოს 

ქვეყნების უმრავლესობა უარს ამბობს საკუთარი ნაციონალური ეკონომიკის 

ინტერესების აბსოლუტიზაციის პოლიტიკაზე და ერთვება გლობალურ 

ეკონომიკაში. ამავე დროს, ერთის მხრივ, ვითრდება საბაზრო პროცესები, რაც 

უპირველეს ყოვლისა ეხება სავალუტო–საფინანსო სისტემას, ხოლო მეორე 

მხრივ – ძლიერდება ოლიგარქიული ტენდენციები. ეს უკანასკნელი ყველაზე 

მეტად შესამჩნევია ტრანსნაციონალური და მრავალნაციონალური კომპანი-

ების და სამრეწველო–ფინანსური ჯგუფების შექმნის მაგალითზე. ცალკეუ-

ლი საწარმოები აღმოჩნდნენ ისეთ სიტუაციაში, რომელშიც წარმოების და 

გადანაწილების ქსელის მუდმივი განახლება დაჟინებული მოთხოვნა ხდება. 

ამასთან ერთად, გლობალიზაციას მივყავართ ნაციონალურ კულტურული 

ღირებულებების პრიორიტეტების გადანაწილებამდე. ასეთებს მიეკუთნება 

ჩვევებისა და რწმენების მთელი რიგი.  

არსებობს კიდევ ერთი მახასიათებელი, რომელიც დაკავშირებულია 

მსოფლიოს ეკონომიკის გლობალიზაციის საერთო ტენდენციასთან. საუბარი 
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ეხება პროცესების რთულ ურთიერთგავლენებს და ურთიერთქმედებებს. 

ერთის მხრივ, ხდება ბაზრების გლობალიზაცია, ხოლო მეორე მხრივ – 

პარალელურად წარმოიქმნება რეგიონული ეკონომიკური დაჯგუფებები. ეს 

მიმართულებები შესწავლილი და გათვალისწინებული უნდა იქნას ბიზნე-

სის წარმართვის დროს. მიუხედავად ამისა, გლობალიზაციის ტენდენცია 

გამოისახება ბევრად უფრო რელიეფურად. საუბარი ეხება ხარისხობრივად 

ახალ ეტაპს, რომელსაც მივყავართ ერთიანი გლობალური ბაზრის შექმნამდე.  

ვეთანხმებით აზრს იმის შესახებ, რომ მსოფლიოს ბაზრების მდგომარე-

ობაზე უდიდეს გავლენას ახდენს ისეთი განსხვავებული დონეების მქონე 

გლობალური ფაქტორები, როგორიცაა: 

1. მსოფლიოს სოციალისტური სისტემის დაშლა, მრავალი ახალი სა-

ხელმწიფოს შექმნა, რომლებიც იწყებენ მსოფლიო სამეურნეო 

პროცესებში ჩართვას;  

2. აღმოსავლეთ ევროპაში და დსთ–ს ქვეყნებში არსებული პოლი-

ტიკური და ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ზოგიერთ რეგიონებ-

ში გადაიზარდა სამხედრო პოლიტიკურ კრიზისში (მაგალითად, ყო-

ფილი იუგოსლავია); 

3.  ტექნოლოგიური რევოლუცია; 

4. ენერგო– სანედლეულო და საწარმოო პრობლემების გამწვავება; 

5. მსოფლიოს ფინანსური და საკრედიტო სისტემის კრიზისი; 

6. გარემოს ეკოლოგიური პრობლემების გამწვავება. 

ყველა ეს ფაქტორი, საბოლოო ჯამში, ხელს უწყობს ნაციონალური 

მეურნეობების და მათი ეკონომიკური პოლიტიკის ურთიერთდამოკიდებუ-

ლების გაძლიერებას. ყოველი კონკრეტული ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური 

ურთიერთობების მოცულობა, ხასიათი და სტრუქტურა ასახავს ნაციონალუ-

რი მეურნეობის მსოფლიო ეკონომიკაში ჩართულების დონეს. სხვადასხვა 

ქვეყნების ეკონომიკების ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერება არ 

შეიძლება ინტერპრეტირებულ იქნას ერთმნიშვნელოვნად დადებითად ან 

უარყოფითად.  
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თავი 2. კომპანიის საქმიანი აქტივობის ამაღლების სტრატეგიის 

შემუშავების საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი 

2.1. განვითარების პროგნოზირებადობა, როგორც კომპანიის შინაგანი 

ბუნების არსებითი დახასიათება და მისი საქმიანობის დაგეგმვის 

ობიექტური საფუძველი 

არსებულ გამოცდილებასთან გაცნობა გვიჩვენებს, რომ დაგეგმვის გამო-

ყენება ქმნის შემდეგ მნიშვნელოვან უპირატესობებს:  

− შესაძლებელს ხდის მომავალში კეთილისმყოფელი პირობების 

მომზადებას; 

− განმარტავს წარმოქმნილ პრობლემებს; 

− ასტიმულირებს მომავალ საქმიანობაში მენეჯერების მიერ დასხუ-

ლი გადაწყვეტილებების შესრულებას; 

− აუმჯობესებს კომპანიის მოქმედებების კოორდინაციას; 

− ქმნის მენეჯერების საგანმანათლებლო მომზადების ამაღლების 

წინაპირობებს; 

− ადიდებს ფირმის აუცილებელი ინფრომაციული უზრუნველყოფის 

შესაძლებლობებს; 

− ხელს უწყობს რესურსების უფრო რაციონალურად გამოყენებას;  

− აუმჯობესებს კომპანიის ყველა სახეობის საქმიანობის კონტროლს. 

მენეჯმენტის ფუნქციის შესრულების და გადაწყვეტილებების მიღების 

დროს ხელმძღვანელი ასრულებს დაგეგმავას, როგორც მმართველობითი 

საქმიანობის ერთერთ სახეობას. ამდენად, დაგეგმვა წარმოადგენს კორპორა-

ტიული მენეჯმენტის შემადგენელ ნაწილს, მის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს 

ფუნქციას – წინასწარ ხედვას. საერთო წარმოდგენით, დაგეგმვა შეიძლება 

განვსაზღვროთ, როგორც კომპანიის მიზნების წინასწარ ხედვის უნარი, მისი 

საქმიანობის შედეგი და რესურსი, რომელიც საჭიროა გარკვეული მიზნების 

მისაღწევად.  

სტრატეგული საქმიანი დაგეგმვის არსი მდგომარეობს ხედვის ფორმი-

რებაში, კომპანიის მისიის და მიზების შემუშავებაში; ეს არის სპეციფიკური 

ფუნქციური სტრატეგიის შემუშავებისათვისჩადენილი მოქმედებები და 
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მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ხანგრძლივ პერსპექტივაში 

უზრუნველყოფენ კომპანიის გლობალური მიზნების მიღწევას. სტრატეგი-

ული დაგეგმვის პროცესი მდგომარეობს ამოცანების გადაწყვეტაში, რომ-

ლებიც დაკავშირებულია ალტერნატიული ქმედებების არჩევასთან. აღნიშ-

ნული მიეკუთნება: 

–  კომპანიის სტრატეგიული მიზნების შემუშავებას; 

– მის შესაძლებლობების და რესურსების შეფასებას; 

– მარკეტინგული საქმიანობის სფეროში ტენდენციების ანალიზს; 

– პერსპექტივაში სტრატეგიის განსაზღვრას და პროგრამების შემუშავებას.  

 
2.2. საერთაშორისო ბიზნესის მაკრო და მიკრო დონეებზე საერთო 

შეფასების მეთოდური საფუძვლები. ბიზნესის სახეობების კლასიფიკაცია 

კომპანიების საერთაშორისო ბიზნესის ფორმებისა და სახეობების 

მკაფიო კლასიფიკაციის შექმნის მიზნით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მათი 

იმგვარი დაჯგუფება, სადაც კრიტერიუმად გამოყენებულია საწარმოებს 

შორის წარმოქმნილი საწარმოო და სამეურნეო კავშირების სიღრმისა და 

სიგანის დონე – ესენია საქმიანი თანამშრომლობის შედეგად წარმოქმნილი 

პარტნიორები სხვადასხვა ქვეყნებიდან.  

საერთაშორისო ბიზნესის საწარმოების ფორმების ევოლუცია ნაკარნა-

ხევია უცხოელ პარტნიორთან ურთიერთობის დელიკატურობით და ხშირ 

შემთხვევაში გადის შემდეგ სტადიებს: ექსპორტ-იმორტის გარიგებები, 

მსოფლიო ბაზარზე ერთობლივი გამოსვლა; ტექნოლოგიების გაცვლა; 

ერთობლივი საწარმოები, დაბოლოს გაერთიანება და შეთანთქმა. 

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ყველაზე უფრო ნაყოფიერი და 

გრძელვადიანი საწარმოო, სამეცნიერო–ტექნიკური და კომერციული კავში-

რები უყალიბდებათ პარტნიორებს, რომლებიც განვითარებით დაახლოებით 

ერთნაირ სამეცნიერო–ტექნიკურ დონეზე იმყოფებიან. ჩვენი შეხედულებით, 

პერსპექტივაში საწარმოების საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ფორმების 

ევოლუცია წარიმართება საგარეო ვაჭრობის სიმძიმის ცენტრის გადანაც-

ვლებით უშუალოდ წარმოებითი სფეროს პირდაპირ კავშირებში, კოოპე-
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რაციაში და სამეცნიერო-ტექნიკურ თანამშრომლობაში.  

საწარმოების საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მდგომარეობის ანა-

ლიზის მეთოდიკა მრავალ პირობითობას მოიცავს. საქართველოში, მაკრო და 

მიკრო დონეზე, საგარეო ეკონომიკური კავშირების განვითრების მაჩვენებ-

ლების აღრიცხვის ძირითად დამაბრკოლებელ პირობას წარმოადგენს 

სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნების სიმწირე. მაკრო დონეზე, 

საგარეო ეკონომიკური კავშირების განვითარების დონისა და დინამიკის 

ანალიზის დაწყება საჭიროა დაიწყოს საკვლევ ქვეყნებში საერთაშორისო 

ეკონომიკური თანამშრომლობის საერთო მდგომარეობის განსაზღვრით. მის 

ძირითად მაჩვენებლებს მიეკუთნება საგარეო ვაჭრობის მოცულობა და 

კაპიტალის ნაკადი, რომლებიც დამოკიდებულია წარმოების დონეზე და 

პროდუქტებსა და მომსახურებაზე წარმოდგენილ მოთხოვნილებაზე.  

ფორმალურმა მეთოდებმა და მოდელებმა უკვე 80-იან წლებში გარკვე-

ული დონით დაკარგა საკუთარი პოპულარობა. მაგრამ აღნიშნული არ ნიშ-

ნავს მათზე უარის თქმას, ეს გამოიხატება მხოლოდ იმაში, რომ ამჟამად სტრა-

ტეგიული ანალიზის მეთოდები გამოიყენება მეტი სიფრთხილით, კონკრე-

ტული გარემოებების და გარეგანი გარემოს ცვლილებების ტემპების გათვა-

ლისწინებით. ეს მეთოდებია: 

• გარღვევის ანალიზის მეთოდი; 

• დანახარჯების დინამიკის ანალიზის მეთოდი; 

• მოდელი „პროდუქტი – ბაზარი“; 

• სტრატეგიის ანალიზის პორტფელური მოდელი (ბოსტონის 

საკონსულტაციო ჯგუფის მატრიცა და მაკ კინსის მატრიცა); 

• მოდელი PIMS. 

 

თავი 3. განვითარებად ბაზრებზე მრავალეროვნული კომპანიის 

სტრატეგიის ფორმირების მეთოდური რეკომენდაციები 

3.1. ქართულ ბაზარზე კომპანია „SAMSUNG“ -ის ხედვა, მისია და 

მიზნები 

 კომპანია „SAMSUNG“ უკვე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 
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ახორციელებს თავის საქმიანობას ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ბოლო წლებში 

მნიშნელოვანად იქნა ჩანაცვლებული სხვა საერთაშორისო კონკურენტი კომ-

პანიების მიერ, მაგალითად, როგორიცაა „Canon”, „Ranc Xerox”, „Hewlett 

Packard”, „Sharp” და სხვა.  

 საქართველოში კომპანია „SAMSUNG“ საქმიანობის გაფართოება 

მომგებიანია როგორც იაპონური, ასევე ქართული მხარისათვის. მისი საქმი-

ანობა ციფრული ტექნიკისა და მოწყობილობების მწარმოებლებს შორის 

ამაღლებს კონკურენციას, რომლის შედეგად მცირდება ფასი და მაღლდება 

ქართველი მომხმარებლების მიერ შეძენილი ტექნკის ხარისხი. მოცემული 

სტრატეგიული გეგმის რეალიზაციის პროცესში კომპანია „SAMSUNG“ 

ზრდის გაყიდვების მოცულობას, იღებს დამატებით მოგებას და საოფისე 

მოწყობილობების ქართულ ბაზარზე იკავებს შესაბამის წილს.  

ვფიქრობთ, საქმიანი პროექტის შემუშავების ნაშრომში მოყვანილი 

რეალური მაგალითის მეთოდურ რეკომენდაციების სახით გამოყენება 

შესაძლებელია საერთაშორისო კომპანიის ფუნქციონალური სტრატეგიის 

ფრომირების პროცესში. ვთვლით, რომ ისინი შეესაბამება იუნიდოს მიერ 

შემუშავებულ საერთო მეთოდოლოგიას სამეცნიერო-ტენიკურ და 

ტექნოლოგიურ სფეროში. 

 

3.2. ბაზრის ანალიზი და კონკურენცია 

 ამჟამად საქართველოში არსებული მდგომარეობა ხასიათდება ჯერ 

კიდევ მიმდინარე კრიზისით – ეს არის არასტაბილური პოლიტიკური 

სიტუაცია, ინფლაციის საკმაოდ მაღალი ტემპები, რაც არ შეიძლება, არ 

აისახოს ციფრული აპარატურისა და მოწყობილობების ბაზარზე. 

კრიზისამდე მსგავსი პროდუქციის ბაზრის მოცულობა შეფასდა წელიწადში 

დაახლოებით ერთ მილიონ დოლარად; კრიზისის შემდეგ ამ ციფრმა 

მხოლოდ ასი ათასი დოლარი შეადგინა. ადგილი აქვს ბაზრის მოცულობის 

ათჯერად შემცირებას და შესაბამისად გაყიდვების მოცულობის პროპორცი-

ულ ვარდნას. 

 ბრუნვის ამგვარ ვარდნას არ შეიძლებოდა, გავლენა არ მოეხდინა 
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ძირითდ კონკურენტებზე. მრავალი მწარმოებელი იძულებული გახდა ან 

მთლიანად დაეხურა თვის წარმომადგენლობები, ან მაქსიმალურად შეეკვეცა 

მათი სტრუქტურა ( iPhone, SONY, Lenovo, Hitachi, „Rank Xerox” , “Lexmark”). 

კიდევ უფრო უარესადაა საქმე მსხვილ სადისტრიბუციო კომპანიებში, 

რომლებიც ნაკლებად მოქნილი სტრუქტურებითაა წარმოადგენილი და 

შესაბამისად ნაკლებად შესწევთ ბაზარზე არსებულ ცვალებად სიტუაცი-

ასთან შეგუების უნარი. ბაზარზე დარჩენილმა ყველა მწარმოებელმა კომ-

პანიამ გარდამავალი პერიოდის შესაბამისი სტრატეგია არჩია, ეს არის 

მოპოვებული ბაზრის წილის შენარჩუნება. ამ მიზნით კომპანია „სამსუნგის“ 

ხელმძღვანელობამ პირველი რიგის ამოცანები შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა:  

• საკრედიტო რისკების მაქსიმალური შემცირება, დისტრიბუტორთა 

საწყობების გამოსყიდვის ჩათვლით; 

• დისტრიბუტორებისათვის დავალიანების დაფარვის პროგრამების 

შემუშავება; 

• გაყიდვების მოცულობების გაზრდისათვის ახალი რეგიონული 

დილერების ძებნა; 

• რამდენადაც შესაძლებელია, ოფისის შენახვის დანახარჯების 

შემცირება. 

მიმდინარე სიტუაცია შეიძლება განვიხილოთ დადებითი მხრიდანაც. 

მიუხედავად ბრუნვის ვარდნისა და უცხოური კომპანიებისათვის ქართული 

ბაზრის მიმზიდველობის შემცირებისა, კრიზისი ამავე დროს წარმოადგენს 

იდეალურ სასტარტო მოედანს ფირმებისათვის, რომლებმაც გადაწყვიტეს 

ბაზარზე არსებული სიტუაციით სარებლობა და საკუთარი პოზიციის უკე-

თესობისაკენ შეცვლა. პოტენციურად ამას მიღწევა შეიძლება შემდეგი 

ფაქტორების გათვალისწინებით:  

• წამყვანი კონკურენტები დასუსტებულები არიან კრიზისით და ღე-

ბულობენ რა თავდაცვით პოზიციას, არ არიან მზად აქტიური 

ქმედებებისათვის; 

• მასირებული სარეკლამო აქციების ჩატარების ღირებულება 

(ლარებში) ეცემა დოლარის კურსის ვარდნის პროპორციულად; 
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• მომწოდებლების პასიურობით შეწუხებული რეგიონული ფირმები 

ადვილად ეთანხმებიან ახალ სავაჭრო ნიშანზე გარათვის წინა-

დადებას; 

• თანამშრომლობის ისეთები პირობები, როგორიცაა სასაქონლო 

კრედიტი, მარკეტინგული მხარდაჭერა, სარეკლამო გადარიცხვები, 

რომელიც ადრე სტანდარტულ პაკეტში მოიაზრებოდა, დღეს, 

საერთო პასიურობის ფონზე, ძალზე წონად ფაქტორადაა ქცეული. 

კომპანიას „SAMSUNG“ სავსებით შესწევს უნარი გამოიყენოს ქართული 

კრიზისის ზემოთ მონიშნული პლიუსები. მიუხედავად ციფრული აპარატუ-

რისა და საოფისე მოწყობილობების ბაზარზე აქტივობის მკვეთრი შემცირე-

ბისა, ძირითადი მწარმოებლების მხრიდან კონკურენცია ჯერ კიდევ საკმაოდ 

მძაფრია.  

 

კომპანია „SAMSUNG”-ის ქართულ ბაზარზე საქმიანი აქტივობის 

განვითარების სტრატეგია  

კომპანიის განვითარების სტრატეგიის დამასრულებელ ეტაპს არსე-

ბული სტრატეგიის ანალიზი და, მის საფუძველზე, განვითარების საკუთარი 

სტრატეგიის ფორმირება წარმოადგენს. მიგვაჩნია, რომ მოცემულ ეტაპზე 

კომპანია „სამსუნგის“ ქართულ ბაზარზე დაჩენის შესახებ გადაწყვეტილებას 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. ხოლო ქვესტრატეგიის სახით 

შევიმუშავეთ პაკეტი, რომელიც შემდეგი პუნქტებისაგან შედგება: 

– დივერსიფიკაციის სტრატეგია, რომელსაც მთელი თავისი რისკი-

ანობის მიუხდავად, შეუძლია კომპანიის მდგრადობის უზრუნველყოფა 

ისეთ ცვალებად გარემოში, როგორსაც ქართული ბაზარი წარმოადგენს. 

ერთროულად რამდენიმე პროდუქციის მარკეტინგის ჩატარება ამცირებს 

მსხვილი ჩავარდნების ალბათობას; 

– სტრატეგიულად დაბალი დანახარჯები, რომელთა გამოყენების 

შედეგს წარმოადგენს საბზრო წილის ზრდა და არა მომგებიანობის ამაღლება. 

ამგვარი სტრატეგიის არჩევის უფლება საკუთარ თავს შეიძლება მისცეს 

კომპანიამ, რომელსაც საკმარისი ფინანსური რესურსები გააჩნია იმისათვის, 
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რომ „ფასების ომი“ წარმართოს კონკურენტებთან. კომპანია „სამსუნგი“ 

პასუხობს ამგვარ მოთხოვნას; 

– პროდუქტის გამოყენების სფეროების გაფართოების სტრატეგია, 

რომელიც განხორციელდება პროდუქციის გამოყენების ახალი მეთოდების 

გამოვლენის საფუძველზე. 

მარკეტინგის ოპტიმალური კომპლექსის ამორჩევით ანუ მისი 

ცალკეული ელემენტების პოზიციიდან (პროდუქცია და მისი ცნობადობა, 

ფასი, პროდუქტის დაწინაურება და მისი მიტანა მომხმარებლამდე) ჩვენი 

ყურადღება ორ უკანასკნელ შემადგენელზე გამახვილდა. როგორც ადრე 

აღვნიშნავდით, ეს არის ყველაზე დაუცველი ადგილი კომპანია „სამსუნგის“ 

ქართულ ბაზარზე.  

კომპანიის SWOT-ანალიზის ჩატარების საფუძველზე ჩვენს მიერ 

შეთავაზებული სტრატეგია შემდეგი პუნქტებისაგან შედგება: 

– პროდუქტის დაწინაურების სფეროში: დილერთა ქმედების ორგანი-

ზების მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენებით მიღებულია მომხმა-

რებელთან კავშირების დამყარების სტრატეგია დილერების მეშვეობით, 

რეკლამით, გამოფენებით და ა.შ.;  

– პროდუქტის მომხმარებლამდე მიტანის სფეროში: მიღებულია სარეა-

ლიზაციო არხების სრულყოფის სტრატეგია; გაყიდვის შემდგომი მომსახუ-

რების დონის ამაღლება; დაბოლოს, პროდუქციის მიტანაზე დანახარჯების 

შემცირების არსებული ღონისძიებების რეალიზაცია. ძირითადი ღონიძიე-

ბის სახით მიღებულია დისტრიბუტორების მომსახურებაზე თანდათანობი-

თი უარის თქმისა და დილერების ქსელთან უშუალო კავშირზე გადასვლის 

სტრატეგია. ეს მომხმარებლამდე პროდუქტის მიტანის ვადისა და საერთო 

დანახარჯების შემცირების საშუალებას იძლევა. 

– მარკეტინგული ძალისხმევები: 

1. „სამსუნგის“ სავაჭრო მარკის ცნობადობის გაზრდა, რასაც შეიძლება 

მივაღწიოთ შემდეგი გზით:  

• სარეკლამო აქტივობის ამაღლება (სპეციალური, ცენტრალური და 

რეგიონული პრესა); 
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• დილერების ატესტაციის სისტემატური ჩატარება; 

• PR-აქციების განხორციელება; 

• ფასისმიერი პოლიტიკა (ბაზარზე შესვლისათვის ფასი უნდა იყოს 

კონკურენტების ფასბზე დაბალი). 

2. ქართულ ბაზარზე აქტიური ლოკალიზაცია, რაც ითვალისწინებს 

ქართველი მომხმარებლებისათვის: 

• ქართულენოვანი მომხმარებელებისათვის სახელმძღვანელო ინ-

სტრუქციის შექმნას; 

• ქართულენოვანი ადაპტირებული პროგრამული უზრუნველყოფის 

შექმნას; 

• აპარატურის დისფლეიზე შეტყობინების ქართულენოვანი პანელე-

ბის შექმნას;  

• ინტერნეტში სპეციალიზირებული საიტების შექმნას; 

• სარეკლამო ბროშურების ბეჭდვას. 

3.დილერების უფრო მჭიდრო მხარდაჭერას, რომელიც მოიცავს: 

• გასაყიდი პროდუქტების მიხედვით სწავლების ორგანიზება; 

• მარკეტინგის მეთოდების სწავლების ორგანიზება; 

• საინფრომაციო მხარდაჭერა (რეგიონული სარეკლამო კომპანიების 

ჩატარებაში მონაწილეობა და დახმარება); 

• დილერ–მენეჯერების რაოდენობის მომატება, რომლებიც მუშაობენ 

ამა თუ იმ რეგიონებთან.  

– საწარმოო საქმიანობის სტრატეგია. საქართველოში საქმიანობის 

განხორციელება წარმოადგენს, ერთი მხრივ, ფირმის შესახებ რაოდენობ-

რივად ახალ დონეზე განცხადებისა და პროდუქციის თვითღირებულების 

შემცირების მეთოდს; მეორე მხრივ, სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი 

შეღავათების მიღებისა და ქართული ბაზრის სტიმულირების საშუალებას. 

მაგრამ რთული და მეცნიერებატევადი პროდუქციის წარმოება, როგორსაც 

სამსუნგის პროდუქცია წარმოადგენს, ან თუნდაც მისი აწყობის ორგანიზება 

საჭირო ტექნოლოგიებისა და კვალიფიციური მუშახელის არქონის, აგრეთვე 

რთული პილიტიკურ-ეკონომიკური პირობების გამო, ამჟამად შესაძლებ-
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ლად არ მიგვაჩნია.  

 ამასთან, საქართველოში უკვე დიდი რაოდენობით შემოტანილი 

აპარატურა და ტექნიკა მოითხოვს დიდი რაოდენობით სახარჯო მასალების 

შემოტანას მათი ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად. ადგილზე მოცემული 

მასალების წარმოება უფრო ეფექტიანია და არ საჭიროებს სპეციალურ 

ძვირადღირებულ აღჭურვილობას. ამიტომ კომპანია „SAMSUNG“-მა საკუთა-

რი საწარმოო საქმიანობის დაწყება, უპირველეს ყოვლისა, უნდა დაუკავში-

როს სახარჯო მასალების დამზადების ორგანიზებას. მიმართულების ჩვენს 

მიერ გაკეთებული არჩევანი არ არის შემთხვევითი.  

 – მენეჯმენტის სტრატეგია. საქართველოში „სამსუნგის“ საქმიანი 

პოლიტიკა სულ უფრო მეტად იხრება გაყიდვებისაკენ დილერების 

მეშვეობით.  

სათავო ოფისის ხელმძღვანელობა იაპონიაში, ეყრდნობოდა რა ევრო-

პულ გამოცდილებას, შეცდომით თვლიდა, რომ ორი-სამი მსხვილი დისტრი-

ბუტორის ყოლა, რომლებიც დაკავებული იქნებიან საკუთრი დილერული 

ქსელის შექმნით, ორგანიზაციულად ბევრად მარტივია და ბევრად ნაკლებ 

დანახარჯს საჭიროებს, ვიდრე სახსრების ინვესტირება და შესაბამისი 

სტრუქტურის შექმნა რეგიონული დილერების მოსაძებნად. ამან ბევრი უსი-

ამოვნო მოვლენა გამოიწვია (ბაზარზე დემპინგური ფასების ჩამოყალიბება, 

მრავალი დისტრიბუტორის საწყობების პროდუქციით ზე-გაჯერება), რასაც 

არალიკვიდურობა მოყვა თან. შედეგად დადგა გადაუხდელობის კრიზისი. 

სწორედ ამ სიტუაციის ანალიზმა გამოიწვია საბოლოო გადაწყვეტილება 

რეგიონული დილერული ქსელის შექმნის შესახებ. მაგრამ, ჩვენი აზრით, 

კომპანიის არსებულ ორგანიზაციულ სტრუქტურას არ შესწევს უნარი, თავი 

გაართვას მონიშნულ ამოცანებს. სტრუქტურის განვითრებისათვის აუცილე-

ბელია მაღალკვალიფიციური მენეჯერების ყოლა ყველა მიმართულების 

პროდუქტის მიხედვთ, მარკეტინგული განყოფილება, კომერციული გან-

ყოფილების გაფართოება და რიგი ახლად დასანერგი სხვა საკითხები. ჩვენ 

შევქმენით უახლოეს პერსპექტივაზე გათვლილი ორგანიზაციული სტრუქ-

ტურის სქემა.  
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 ვფიქრობთ, მოცემულ სიტუაციაში უფრო მიზანშეწონილია აუცი-

ლებელი პერსონალის ადგილობრივად მოზიდვა, ვიდრე უცხოელი თანამ-

შრომლების ჩამოყვანა, რომელთა ადგილობრივ პირობებთან, ბაზრის მახასი-

ათებლებთან და ენასთან შეგუებას წელიწადზე მეტი დრო დასჭირდება. 

ამასთან ერთად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ორგანიზაციული სტრუქტუ-

რის განვითარება და თანამშრომლების შტატის გაზრდა ამაღლებს ფირმის 

ფუნქციონირების ფასს და არ იძლევა მყისიერ შედეგებს. ამდენად, აუცილე-

ბელია დიდი ყურადღებით გავაანალიზოთ ურთიერთკავშირი და ურთი-

ერთშეფარდება შტატების გაფართოებასა და ფირმის ბრუნვის ზრდას შორის 

დროში და ტერიტორიულ გარემოსთან მიმართებაში. ჩვენს მიერ 

ჩატარებულმა აღრიცხვებმა გვიჩვენა, რომ კომპანიის სახსრების ბრუნვის 

მატება არ ხდება თანამშრომლების მატების პირდაპირპროპორციულად. 

დანართებში მოყვანილია ფირმის ფუნქციონირებისათვის მომსახურების 

დანახარჯების წლიური მონაცემები 2016-2019 წწ; ნაჩვენებია ამ პერიოდში 

კომპანიის საქმიანობის ერთიანი შედეგები.  

„SAMSUNG“-ს უნდა გააჩნდეს გაყიდვების ადეკვატური სტრუქტურა 

იმისათვის, რომ აქტიურად ეძებოს რეგიონული დილერები. მისი გაუმჯობე-

სებისათვის „SAMSUNG“–ში მიზანშეწონილია შეიქმნას თანამედროვე საინ-

ფორმაციო კომპიუტერული სისტემა. აღნიშნული შეიძლება გავამარტივოთ 

და ერთდროულად გავზარდოთ კადრები და სასაწყობო ოპერციების გამოყე-

ნების ეფექტურობის კონტროლი; ერთდროულად მივიღოთ აუცილებელი 

სტატისტიკური მონაცემები, უზრუნველვყოთ დილერ-მენეჯერების უფრო 

ეფექტური კონტროლი, რეალური დროის რეჟიმში შევაგროვოთ უფრო 

დაწვრილებითი ინფრომაცია რეგიონული დილერების შესახებ.  

 სერვისული მომსხურების მენეჯმენტი. ამჟამად ციფრული ტექნიკისა 

და მოწყობილობების სულ უფრო მეტ ტექნოლოგიური გართულებასთან 

დაკავშირებით, ცნებები „გაყიდვა“ და „სერვისული მომსახურება“ განუყო-

ფელ მუდმივ კავშირში იმყოფებიან. სერვისული მომსახურებისათვის 

სპეციალისტების მოზიდვა სულ უფრო ხშირად ხდება აუცილებელი არა 

მარტო გაუმართაობის წარმოქმნის, არამედ უცხოური მოწყობილობების 
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დამონტაჟების დროსაც. მაგალითად, როცა ხდება საყოფაცხოვრები ტექნი-

კის, მაღალი სიზუსტის ლამინირების აპარატების, კომპიუტერების ქსელის, 

საბეჭდი მოწყობილობების დამონტაჟება. ამიტომ „SAMSUNG“-ი დიდ ყუ-

რადღებას უთმობს სერვისული სისტემის ორგანიზებასა და განვითარებას.  

უახლოეს წლებში დილერული ქსელის გაფართოება ითვალისწინებს 

თითოეულ რეგიონში სერვისული ცენტრის განვითარებასაც, რომლებშიც 

ფირმა „SAMSUNG“ გეგმავს საკუთარი ბრენდის დაწინაურებას.  

 

დასკვნა 

ჩატარებული გამოკვლების შედეგად მიღებული ძირითადი დასკვნები 

და რეკომენდაციები, რომლებიც ეხება საერთაშორისო კომპანიების განვი-

თარების სტრატეგიული დაგეგმვის სრულყოფას, შეიძლება მოვნიშნოთ 

შემდეგი დებულებების სახით.  

1. სადისერტაციო კვლევა გვიჩვენებს უცხო ქვეყანაში მოქმწდი 

საერთაშორისო კომპანიების რესურსების განსხვავებულ და ცვალებად 

პირობებთან შეგუებისა და საქმიანობის მისიისა და მიზნების ადგილობრივი 

მოთხოვნილებების შესაბამისად მათი ადაპტაციის აუცილებლობას. არსები-

თად, სწორედ ამაში მდგომარეობს განვითარების სტრატეგიის შინაარსი. 

საკუთარი განვითარების სტრატეგიის არარსებობის შემთვევაში კომპანია 

მხოლოდ შემთხვევითობის წყალობით შეძლებს საზღვარგარეთულ ბაზ-

რებზე შეღწევის მისთვის მისაღები გზებისა და საკუთარი ქვეყნის 

ფარგლეებს გარეთ ბიზნესის ექსპანსიის ეფექტიანი მეთოდების მოძიებას. 

საერთაშორისო ბიზნესის განხორციელების შედეგად შეიძლება წარმოიქმნას 

განსხვავებული სიტუაციები. ჩვენი აზრით, მათგან მთავარია: ორ მხარეს 

შეუძლია მოგებაც და წაგებაც; ერთ მხარეს - შეუძლია ან მოგება, ან წაგება. 

ამასთან ერთად, ორივე მხარის მოგების შემთხვევაში, მათი შეხედულებები 

მიზნის მიღწევის დონეზე და მოგების განაწილების მეთოდებზე შეიძლება 

ერთმანეთს აცდეს. 

2. მეთოდური დებულებების და რეკომენდაციების გადმოცემის 

დროს ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს დისკუსიის გაგრძელების 
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აუცილებლობას იმასთან დაკავშირებით, თუ განჭვრეტადობა და განვითა-

რების გეგმიური ხასიათი რამდენად და რა დონით წარმოადგენს ნებისმიერი 

მეურნე სუბიექტის შინაგანი ბუნების არსებით მახასიათებელს და მისი 

საქმიანი აქტივობის განვითარების საფუძველს; 

3. ჩატარებული კვლევის შედეგები საშუალებას გვაძლევს, საკმაოდ 

დასაბუთებულად დავადასტუროთ, რომ გეოგრაფიული საზღვრების სულ 

უფრო მეტად გაფართოებამ და ტექნოლოგიური შესაძლებლობების მრავალ-

ფეროვნებამ, აგრეთვე ახალი საზოგადოებრივი ინსტიტუტების განვითა-

რებამ მიგვიყვანა გლობალური საქმიანი გარემოს ფორმირებამდე, რომელიც 

ხასიათდება განსაკუთრებით მაღალი დონის კონკურენციით. ამგვარი გარე-

მოს განმასხვავებელ ნიშნებს წარმოადგენს საზღვარგარეთული ბაზრების 

გამოყენება როგორც წარმოებისათვის, ასევე პროდუქციის რეალიზაცი-

ისათვის. სხვა სიტყვებით, ხდება ბიზნესის ინტენსიური ინტერნაცი-

ონალიზაცია; 

4. როცა საერთაშორისო ბიზნესის ძირითადი სახეობების და 

ფორმების განხორციელება ქვეყნის გარეთ ხდება, კომპანიები აწყდებიან 

ბიზნესის ფორმებისა და მეთოდების ახალ შესაძლო პირობებთან ადაპტი-

რების აუცილებლობას. წინამდებარე კვლევაში ხდება იდეის დასაბუთაბა 

იმის შესახებ, რომ საქმიანი გარემო კარნახობს მეურნეობის წარმართვის 

ძირითად მეთოდს. ამავე დროს ფირმები და ბიზნესის წარმართვის მეთო-

დები საზღვარგარეთ, როგორც წესი, არსებითად განსხვავდება საკუთარ 

ქვეყანაში მიღებულისგან. ამიტომ გადაწყვეტილების მიღებას საზრვარ-

გარეთ ბიზნესის დაფინანსების შესახებ წინ უნდა უსწრებდეს რიგი 

ინვესტიციების გამოკვლევები; 

5. მსოფლიოში სამეურნეო კავშირების განვითარების ტენდენციების 

ანალიზის საფუძველზე ნაშრომში მტკიცდება, რომ ამჟამად მსოფლიოს 

ეკონომიკაში შეიძლება გამოვყოთ ბიზნესის ფუნქციონირების მექანიზმის 

ფორმირებაზე ზემოქმედი სამი გენერალური მიმართულება: ა)მსოფლიოში 

შრომის დანაწილების შემდგომი გაღრმავება და ამის საფუძველზე წარმო-

ების, გაცვლისა და მოხმარების ინტერნაციონალიზაცია, ბ) გლობალიზაცია, 
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გ)უნივერსალიზაცია; 

6. ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ერთერთ 

ძირითად და ყველაზე ნაკლებად შემუშავებულ, კომპანიის განვითარების 

სტრატეგიული ფორმირების ეტაპს: ეს არის გარე საქმიანი გარემოს გავლენის 

შეფასება. ჩვენი რეკომენდაციით, გარეგანი გარემო უნდა შეფასდეს ბიზნესის 

სტრატეგიულ მიზნებთან შესაბამისობის სამი პარამედრით: ა) მიმდინარე 

საქმიანობის განსხვავებულ ასპექტებზე ზემოქმედი ცვლილებების შეფასება; 

ბ) მიმდინარე აქტივობისათვის საშიშროების შემცველი ფაქტორების განსაზ-

ღვრა, ანუ იმ კონკურენტების საქმიანობის კონტროლი, რომლებიც მნიშ-

ვნელოვანწილად აძლევენ კომპანიას საშუალებას, მზად იყოს პოტენციური 

საშიშროებებისათვის; გ) იმ ფაქტორების განსაზღვრა, რომლებიც იძლევიან 

სტრატეგიული კორპორატიული მიზნების მიღწევის შესაძლებლობას. 

7. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ინტერნაციონალიზაციის 

პროცესის მნიშვნელოვან კომპონენტს და გლობალიზაცის ერთერთ ძირითდ 

წყაროს წარმოადგენს ტრანსნაციონალიზაციის ფენომენი, რომლის ფარ-

გლებში იგეგმება ქვეყანაში წარმოების, მოხმარების, ექსპორტის, იმპორტისა 

და შემოსავლის წილი. ძალზე გავლენიანი და კარგად ორგანიზებული 

სამეურნეო წარმონაქმნები მუდმივად მიისწრაფვიან წარმოებაში ახალი 

კავშირების შექმნისა, აგრეთვე ქვეყნის, რეგიონისა და მსოფლიო დონეზე 

ახალი პროდუქტების შექმნის, სასაქონლო უნივერსალიზაციისაკენ მარკე-

ტინგსა და დიზაინში. ისინი მუდმივად არიან ორიენტირებულნი ახალი 

ბაზრების დაპყრობასა და ინფრომაციული ინფრასტრუქტურის გაფართო-

ებაზე, რაც ხელს უწყობს გარიგებების დადების პროცესის დაჩქარებას და 

მათი განხორციელებისათვის დანახარჯების შემცირებას;  

8. სადისერტაციო ნაშომში არის იმის დასაბუთების მცდელობა, რომ 

ცალკეული ქვეყნების მხრიდან ინტერნაციონალიზაციის ისტორიული პრო-

ცესი ვითარდება ორი მიმართულებით – სიღრმეში, ანუ ქვეყნის შიგნით და 

სიგანეში, ქვეყნის გარეთ. სიღრმეში განვითარება ნიშნავს, რომ პროცესი 

მიმდინარეობს მოცემული ქვეყნის შიდა მოხმარების სფეროში უცხოური 

პროდუქციის, მომსახურების, კაპიტალის, ტექნოლოგიების და ინფორმა-
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ციის გამოყენების გაფართოების გზით. განივი მიმართულებით განვითარება 

ხასითდება ქვეყნის მსოფლიო ბაზარზე ორიენტირებულობის უპირატესო-

ბით, რაც გამოიხატებს ფირმების სავაჭრო, საინვესტიციო და სხვა ტიპის 

გარიგებებში გლობალური ექსპანსიით. ჩვენი აზრით, ურთიერთდამოკიდე-

ბულების ზრდასთან ერთად აღნიშნული პროცესის მთავრ შედეგს წარ-

მოადგენს ბაზრების სივრცითი და ინსტიტუციონალური ინტეგრაცია. ეს 

შეიძლება აღვიქვათ, როგორც სახელმწიფოების ინტეგრაცია სტრუქტურაში, 

რომელიც ახლოსაა ერთიან ინტერნაციონალურ ეკონომიკურ სისტემასთან.  

9. სადისერტაციო ნაშრომში კომპლექსურადაა განხილული წინააღ-

მდეგობები, რომლითაც ხასითდება საერთაშორისო ბიზნესი. აქ განსაკუთ-

რებული ადგილი უკავია ინტერნაციონალიზაციის პროცესს, რომელიც 

მიმდინარეობს განსხვავებული საერთაშორისო სუბიექტების საქმიანობის 

საფუძველზე. იგი ვლინდება საერთო ეროვნული ინტერესების მტარებელი 

სახელმწიფო სტრუქტურების შენარჩუნებისაკენ მისწრაფებაში, რაც ხშირად 

არ ემთხვევა კორპორაციულ ინტერესებს. 

ჩვენი აზრით, გამართლებულად უნდა ჩაითვალოს არსებული თვალ-

საზრისი, რომელიც ეხება საერთაშორისო ბიზნესის ფორმირებაზე სახელ-

მწიფოს გავლენასა და ამ მიმართულებით ძალისხმევის ზრდას.  

10. საქართველოში მრავალი გამოწვევა წარმოიქმნება პოლიტიკაში, 

ეკონომიკაში და სოციალურ ცხოვრებაში რეფორმების ჩატარების დროს. 

ერთერთ ასეთ გამოწვევას მოსალოდნელი საშიშროებების განჭვრეტა და 

ასეთი შემთხვევისათვის სამეურნეო პილიტიკისა და სტრატეგიის შემუ-

შავება. კომპანიის საქმიანობა არ შეიძლება დავიდეს მიმდინარე ცვლილე-

ბებზე უბრალო რეაგირებამდე. უცხოური კომპანიების გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით აღვნიშნავთ, რომ სულ უფრო ფართო აღიარებას პოვებს 

აუცილებლობა, მეცნიერულად დასაბუთაბული პროცედურის საფუძველზე 

მოხდეს ცვლილებების გააზრებული მართვა, მათი წინასწარ ჭვრეტა ან 

სტრატეგიული დაგეგმვის მეშვეობით მათი რეგულირება. ეს გამოცდილება 

წარმოადგენს უპირობო ინტერესს მისი შესწავლის და ქართული ბაზარის 

პირობებთან ადაპტაციის მიზნით; 
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11. საერთაშორისო ბიზნესის დემოგრაფიული და კულტურული 

გარემო ძალზე მრავალფეროვანია. საზოგადოების კულტურა მოიცავს ქცე-

ვით ნორმებს, რომლებიც დამყარებულია წესებზე, ღირებულებებზე და 

რწმენებზე. ვფიქრობთ, ტრანსნაციონალური და მულტიეროვნული კომპა-

ნიები ახდენენ საკუთარი ბიზნესის წარმართვის მეთოდების წინასწარ შეფა-

სებას, რათა დარწმუნდნენ, რომ გათვალისწინებულია საკუთარი მოსახლე-

ობის ქცევითი და ფიზიკური მახასიათებლების ყველა ეროვნული ნორმა – ეს 

არის საქმიანი გარემოს ყველაზე აქტიური მდგენელი; 

12. საზღვარგარეთ ბიზნესის წარმართვის დროს აუცილებელია კიდევ 

ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენციის გათვალისწინება: ბიზნესის ინტერნაციო-

ნალიზაციის დონის მიხედვით გლობალური ხდება კონკურენციაც. ამიტომ 

ერთ ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, სხვა ქვეყნებშიც კონკუ-

რენტუნარიანი იქნება. გამძაფრებული კონკურენციის პირობებში გაფართო-

ების დაჩქარებისათვის მეტი ხალისითა და მოტივაციით იქმნებიან ალიან-

სები, რომელთა ყველაზე განვითრებულ ფორმებს საერთაშორისო შერწყმა 

და კორპორაცია წარმოადგენს. შეიძლება დავადასტუროთ, რომ ეს პროცესი 

კიდევ უფრო დაჩქარდება, რადგან საერთაშორისო კონკურენციის პირობებ-

ში, მხოლოდ საკუთარი ძალებით გაფართოებული ფუნქციების შესრულების 

დროს, ფირმები რესურსების სიმწირეს განიცდიან; 

13. საზღვარგარეთ ოპერაციების ჩატარების მეთოდების ამორჩევის 

დროს აუცილებელია მათი გაანალიზება კომპანიის სტრატეგიული მიზნები-

დან გამომდინარე, მაგრამ ეს ხშირადაა დაკავშირებული მიზნების ერთგვარ 

კორექტირებასთან. 

 

ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-

ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საგამოცდო 

კომისიაში დაცულ იქნა ორი სემინარი და ორი კოლოკვიუმი:  
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კოლოკვიუმები: 

1.  „მსოფლიო ეკონომიკის და საერთაშორისო ბიზნესის განვითრების 

თანამდეროვე ტენდენციები“; 2018; 

2.  „კომპანიის საქმიანი აქტივობის ამაღლების სტრატეგიის შემუშა-

ვების საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი“; 2019. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ რეკომენდირებულ საერთა-

შორისო რეფერირებად ჟურნალებში: 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. ნ. ლომაია, „კომპანია SAMSUNG და საქართველო“, ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა “, N 2 , 2019; გვ.  

2. ნ. ლომაია, „საერთაშორისო კომპანიის შიდა კულტურული გარემო“, / 

„Internal Cultural Environment of International Company“, ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა“ N ; 2019; გვ.  

3. ნ. ლომაია, „კომპანიის მოქნილი საორგანიზაციო სტრუქტურების 

შემუშავების სტრატეგია, როგორც გარე გარემოსთან ადაპტაციის 

პრობლემის გადაწყვეტის გზა“, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, N, 

2019; გვ.  

4. Nino Lomaia „Internal Cultural Environment of International Company“, 

Austria, Scientific Journal –“European Science Review”, N 3-4 ; 2019; გვ.  
 

კონფერენციები: 

1. ნ. ლომაია, „გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის სტრატეგია 

პარტნიორებთან მიმართებაში“ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსი-

ტეტის III საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის 

„გლობალიზაცია და თანამედროვე გამოწვევები“ შრომათა კრებული, 

თბილისი, მაისი 2017;  
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2. ნ. ლომაია, თემის თანამონაწილე (თემის ავტორი: ირმა მახარაშვილი) 

„კულტურა და კლასტერიზაცია ინტერნაციონალიზაციის პირო-

ბებში“; ხორვატია, აპრილი 2019; 
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