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Abstract 
 

The dissertation "Formation of the firm's ecological strategy and its motivational 

management in nature use" consists of an introduction, four chapters, eleven 

subsections, a conclusion and a list of used literature. The introduction has a standard 

content. 

The introduction substantiates the relevance of the research, outlines the aims 

and objectives of the research, defines the research subject, object and research 

methods, the introduction also provides scientific news, theoretical-methodological 

foundations and practical significance of the work, data on the approbation of the 

work and the author's publications. 

In the literature review it is reviewed and analyzed various scientific sources 

within the dissertation, in which the opinions and theories, advantages and 

disadvantages of Georgian and foreign authors are presented.  

In the first chapter of the work “Theoretical-methodological aspects of 

strategic ecological management of firms” are discussed firms development  

ecological concepts, Development trends of the firm's ecological management;  The 

concept of strategies in the firm's strategic environmental management system. 

Develop and introduce new methods of production and management considering 

the environmental requirements, causes interest conflict between ”Ecology and 

Economy”. Because the  introduction of new methods or adaptation of an existing one 

is related with additional costs. In this chapter it is represented the main causes of the 

conflict between the ecology and the economy in the firm,  and it is suggested solving 

methods and tools of the conflict. 

In the same chapter it is focused the development of the firm's environmental 

management theory and modern concepts of nature conservation. Concepts, functions 

of ecological management, main goals of ecological management and evaluation 

criteria for their achievement, ecological policy are discussed. Definitions of the 

concept of strategy, the main components of the firm's strategy  are given, the concept 

of the firm's ecological strategy is specified and the classification of the ecological 

strategy is carried out, the main levels of the firm's strategy are discussed. 

In the second chapter  “Factors influencing the formation of the firm's 

ecological strategy " are given: tools for developing environmental strategies, 

methodology of developing the firm's ecological strategy, methods of formulating 

environmental strategies at the corporate level,  methodology of developing a 

marketing ecological strategy. 

This chapter provides a classification of the factors that influence the 

development of environmental strategies. It is discussed the analysis of the influence 

of internal (strengths and weaknesses) and external (political, economic, social and 

technological) strategic factors. It is presented the composition of the factors 

influencing the formation of environmental strategies; It is given the Enterprise 

Situational Analysis Scheme. 

It is discussed the methods and tools of strategic management and marketing 

used for the analysis of the factors for the development of ecological strategies, such 

as PEST-analysis, GAP-analysis, SWOT-analysis, "ecological value chain", "Method" 

7S ". In the methodology of analysis of the development of the firm's ecological 

strategies, is offered an algorithm for conducting complex assessments for the analysis 

of the internal and external environment of the enterprise, which consists of 5 stages. 

In the third chapter "Motivation to develop the firm's ecological strategy", it is 

analyzed: ecological functional strategies; rate of  the effectiveness of the 
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implementation of environmental strategies, Informational support, as a motivational 

management mechanism in nature use. When developing staff environmental 

strategies it is no less important is staff motivation during the ecological changes, how 

ready are people to make changes and  realize their responsibility to the community or 

the environment.  

The basis of the ecological strategy in relation to the staff is the creation or 

development of the ecological activity management department of the enterprise. The 

work of such a department should be orderly, functions assigned and responsibilities 

assigned. When developing an ecological supply strategy it is important to determine 

which environmental functions are assigned to the supply department and the supply 

manager.  

Therefore, In order to implement ecological marketing strategies, it is necessary 

to introduce the ecological aspect in the marketing policy of the enterprise. For 

example, it is necessary to develop: ecological product policy, ecological 

communications policy, ecological pricing policy. 

Besides, the staff training is required, which will work on the introduction of an 

ecological marketing strategy, will conduct trainings for support staff in the field of 

environmental marketing and other environmental issues, etc. 

To evaluate the final results of the implementation of the firm's environmental 

strategies the most adjusted indicator can be considered the extent of pollution 

reduction as a result of control and supervisory actions. 

Methodology for evaluating environmental strategies give us opportunity to 

reveal the organizational reserves of the industrial enterprise that is, to implement the 

principle of continuous improvement, slso ensure the sustainable ecological 

development of the enterprise  Informational support research of firm ecological 

management is conducted.  

In the fourth chapter “The  role of environmental responsibility in the firm's 

environmental strategy” it is discussed the meaning of ecological responsibility and 

concepts. Environmental responsibility assessment  methods (methodology). Analysis 

of the results of statistical research on environmental responsibility assessment of 

manufacturing firms  - Heidelberg Cement Georgia and ARMG Gold. 

In this chapter of the work  based on the works of leading theorists and 

practitioners in economics and management it is researched the essence and concept 

of environmental responsibility, Impact of industrial production on the natural 

environment. 

The main trends in the development of concepts in the scientific literature are 

studied.  Evolution analysis, Development of the concept of ecological responsibility 

is conducted, also the analysis of Existing interpretations of the concept of 

environmental responsibility of industrial enterprises. 

In this chapter we investigated  existing methods of assessing the environmental 

responsibility of an industrial enterprise. The methodology of environmental 

responsibility assessment of industrial enterprises is also developed. Based on this 

methodology, an analysis of the environmental responsibility research of industrial 

enterprises has been conducted. 

In the final part of the work  it is summarized and generalized the results of the 

research. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ფირმის თანამედროვე მართვა განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავებისადმი გაზრდილი ყურადღებით ხასიათდება, რო-

მელიც გლობალიზაციის პროცესისადმი საწარმოს ადაპტაციისკენ, მუდმი-

ვად ცვალებადი ბაზრის კონიუნქტურის პირობებში საწარმოს კონკურენტ-

უნარიანობის ამაღლებისკენ, ეკოლოგიური კრიზისის რისკის შემცირე-

ბისაკენ არის მიმართული. 

 ფირმა გარე ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ გარემოში მიმდინარე ცვლი-

ლებებზე სხვადასხვაგვარად რეაგირებს. ადაპტაციისადმი ფირმის სხვა-

დასხვა შესაძლებლობა განაპირობებს სტრატეგიის შემუშავების აუცილებ-

ლობას, რომელიც თითოეული კონკრეტული ფირმის ფუქციონირების 

ეფექტიანობის ამაღლებისკენაა მიმართული. 

 მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაცია გაზრდილ მოთხოვნებს 

უყენებს ფირმის წარმოებისა და მართვის პროცესებს: ეკოლოგიურად სუფ-

თა პროდუქციის წარმოებას, ეკოლოგიური თვალსაზრისით ოპტიმალური 

წარმოების მეთოდების გამოყენებას, მართვის ეკოლოგიური მეთოდების 

დანერგვას. მოცემული პრობლემა ბიზნესის, სახელმწიფოსა და მეცნიე-

რების მხრიდან სწრაფ რეაგირებას საჭიროებს, რაც მოცემული კვლევის 

აქტუალურობას განაპირობებს.. 

 ფირმის ეკოლოგიური მენეჯმენტის საკითხები ასახულია უცხოელ 

მეცნიერთა კვლევებში, როგორებიც არიან: ო. ანდერსენი, ა. არბორი, პ. ბაკ-

ლი, რ. ბეგლი, მ. ბრეგმანი, დ. ბელი, ი.ე. ვალნე, ც. კეშავი, დ. დანინგი, ი. 

იოჰანსონი, რ. ს. ლაუ, კ. ჰორტი, დ. პირსი, მ. პორტერი, ს. ლინდი, კ. ლიხ-

ტერი, ს. რობინსონი, პ. ფლეჩერი, მ. ფორგსტრენი, რ. ფროშე, ვ. ჰოპფენბეკი, 

ა. ენდრესი და სხვ.  

გარემოზე ფირმის ზემოქმედების საკითხებზე მუშაობენ ქართველი 

მეცნიერებიც: პ. ლემონჯავა, ა. აბრალავა, რ. აბესაძე, ე. ბარათაშვილი, მ. 

სოსელია, ნ. გალახვარიძე, ქ. ქველაძე, რ. ოთინაშვილი, თ. ჩხეიძე, ზ. ნოზაძე 

და სხვ. 

 მოცემულ კვლევებში დიდი ყურადღება ეთმობა მენეჯმენტის თეორი-
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ულ-ეკოლოგიურ ასპექტებს, მაგრამ არ ასახავს ეკოლოგიური სტრატეგიის 

შემუშავებასა და დანერგვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. რადგანაც არსე-

ბული მეცნიერული შრომები არ გვაძლევს პასუხს ფირმებში ეკოლოგიური 

სტრატეგიების ფორმირებისა და შემუშავების საკითხებზე, აქტუალური 

ხდება ამ მიმართულებით კვლევა.  

თემის აქტუალურობამ, ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიების ფორმი-

რებისა და შემუშავების მეცნიერული დასაბუთების პრაქტიკული მოთხოვ-

ნის საჭიროებამ განსაზღვრა აღნიშნული კვლევის მიზანი და ამოცანები.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები: სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის 

მიზანია ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის ფორმირების ახალი მეთო-

დების შემუშავება და არსებული მეთოდების სრულყოფა; ფირმის ეკოლო-

გიური პასუხისმგებლობის შეფასების მეთოდიკის შემუშავება. 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე ნაშრომში დასახულ იქნა შემდეგი 

ამოცანები: 

- ფირმის განვითარების ეკოლოგიური კონცეფციის შემუშავება; 

-  ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის ფორმირებაზე ზემოქმედი ფაქ-

ტორების გამოვლენა; მათი ანალიზის მეთოდების და მეთოდიკის 

შეთავაზება; 

-  ფირმის კორპორაციული და ფუნქციონალური ეკოლოგიური სტრა-

ტეგიის ფორმირების მეთოდიკის შემუშავება. 

- ფირმის ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების მეთოდიკის 

შემუშავება; 

კვლევის საგანი: კვლევის საგანია ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის 

ფორმირების მეთოდები და ეკონომიკური ურთიერთობები, რომლებიც წარ-

მოიშობა სამრეწველო საწარმოს ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 

რეალიზაციის პროცესში.  

 კვლევის ობიექტი. გამოკვლევის მიზნიდან და ამოცანებიდან გამომ-

დინარე, კვლევის ობიექტია ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის მქონე 

კომპანიები: „ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯია“ და „არემჯი გოლდი“. 

 ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: სადისერტაციო 
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ნაშრომის-„ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის ფორმირება და მისი 

მოტივაციური მენეჯმენტი ბუნებათსარგებლობაში“-თეორიულ-მეთოდო-

ლოგიური საფუძველია ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა ფუნდამენტური 

შრომები, რომლებიც ეხება ეკოლოგიური და სტრატეგიული მენეჯმენტის 

პრობლემებს. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, საანგარიშ-

გებო და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. 

ნაშრომის ნორმატიული საფუძველია ქვეყნის საკანონმდებლო და 

ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტები, რომლებიც არეგულირებენ ფირმების 

ეკოლოგიურ საქმიანობას საქართველოში. ეკოლოგიური სტანდარტიზა-

ციისა და სერთიფიკაციის საერთაშორისო მოთხოვნები. 

კვლევის ჩატარებისას ავტორის მიერ გამოყენებული იქნა კვლევის რა-

ოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდები, ისეთები, როგორიცაა: ექსპერ-

ტული შეფასება, ანკეტირება, ანალიზი, სისტემური ანალიზი, სინთეზის, 

დედუქციის, ინდუქციის, დიალექტიკური, გრაფიკული ანალიზის, კორე-

ლაციური ანალიზის, ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზის და კონცეპტუ-

ალური მოდელირების მეთოდები.  

 შემოთავაზებული კორპორაციული და ფუნქციონალური ეკოლოგი-

ური სტრატეგიების ფორმირების მეთოდიკა და მეთოდები საშუალებას 

გვაძლევს შევამციროთ გარე გარემოზე ფირმების არასასურველი ზემოქმე-

დება და შევამციროთ ეკოლოგიასა და ეკონომიკას შორის კონფლიქტი. 

ანალიზის მეთოდი. ის გამოყენებულია ნაშრომის მეორე თავში. მასში 

გაანალიზებულია ეკოლოგიური სტრატეგიების შესამუშავებელი ფაქტო-

რების ანალიზის ინსტრუმენტები (გვ.59-61); გამოყენებული სტრატეგიული 

მენეჯმენტისა და მარკეტინგის მეთოდები და ინსტრუმენტები (გვ. 62-74); 

ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავების ანალიზის მეთოდიკა 

ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოსაყალიბებლად (გვ.75-91). ეკოლოგიური 

მენეჯმენტის სისტემის GAP - ანალიზი საერთაშორისო კომპანია „სთორა 

ენსოს“ მაგალითზე (დანართი 2). 

დედუქციისა და ინდუქციის მეთოდებით გამოკვლეულია ფაქტები კონ-

კრეტული მოვლენებიდან ზოგადი მიმართულებით და პირიქით ზოგადი-
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დან კონკრეტული მიმართულებით. საკვლევ საწარმოებში ეკოლოგიური 

სტრატეგიის ფორმირებაზე მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორი. დაკვირვე-

ბიდან გამომდინარე, ეს ფაქტორებია: შიდა (ფირმის ძლიერი და სუსტი 

მხარეების) და გარე (პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნო-

ლოგიური) სტრატეგიული ფაქტორების გავლენის ანალიზი (მეორე თავი 

2.1. გვ. 59-62). 

კონტენტ-ანალიზი ანუ დოკუმენტების ანალიზი. ჩვენ კომპანიების 

„ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯიასა“ და „არემჯი გოლდი“-ს შესახებ მოვი-

პოვეთ ინფორმაცია და დოკუმენტების შესწავლის საფუძველზე გავაანა-

ლიზეთ ფირმების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების სტატის-

ტიკური კვლევის შედეგების ანალიზი (გვ.151-162), ეკოლოგიური პასუხის-

მგებლობის როლი ფირმის ეკოლოგიურ სტრატეგიაში (გვ. 128-135). ასევე 

ჩავატარეთ ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემის GAP-ანალიზი საერთაშო-

რისო კომპანიის „სთორა ენსოს“ მაგალითზე. 

სტატისტიკური მეთოდები. გამოვიყენეთ მეოთხე თავში აღნიშნული 

სამრეწველო ფირმების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების კვლე-

ვისათვის, ეკოლოგიური პასუხისმგებლობისა და ეკონომიკური განვითა-

რების ურთიერთკავშირის დადგენისათვის. ორ ინდექსს შორის ურთი-

ერთკავშირის სიმჭიდროვის დასადგენად, გამოვიყენეთ სტატისტიკური 

კორელაცია. შემოთავაზებული მეთოდოლოგიის ფარგლებში გამოვიყენეთ 

ორი სახის კორელაცია: სპირმენის კორელაციის კოეფიციენტი და პირსონის 

კორელაციის კოეფიციენტი. ცნობილი სტატისტიკოსის კ. პირსონის 

შემოთავაზებული მათემატიკური მეთოდი ორ რაოდენობრივ ცვლადს 

შორის წრფივი კავშირის სიდიდის გასაზომად გამოიყენება (გვ. 150-152). 

იგივე მეთოდი გამოვიყენეთ ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 

შეფასების მეთოდიკის შემუშავებისას (4.2.) გვ.136-145. 

 ანკეტური გამოკითხვა. ეს მეთოდი ნაშრომის მესამე თავის მესამე 

პარაგრაფშია გამოყენებული: ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მოტი-

ვაციური მენეჯმენტის მექანიზმი ბუნებათსარგებლობაში (გვ.114-126). 

ჩავატარეთ ანონიმური გამოკითხვა. კვლევაში მონაწილეობდა დაახლოე-
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ბით 3 ათასი რესპოდენტი; კვლევის შედეგად დავადგინეთ, რომ განათლება, 

ფორმალური განათლების ჩათვლით, მოსახლეობის, მომხმარებელთა 

ინფორმირებულობის ამაღლება, პროფესიული გადამზადება ეხმარება 

საქონლის მწარმოებელს სრულად გამოიყენოს პოტენციალი ბიზნეს-

ბუნებათსარგებლობის განვითარებაში. იგი სტიმულს აძლევს მოსახლეობას 

ეკოლოგიური ამოცანების გადაჭრაში უფრო აქტიური მონაწილეობისთვის. 

გამოკითხულთა 80 %-ზე მეტი ეკოლოგიური ხასიათის მონაცემებს იღებს 

სატელევიზიო პუბლიცისტური და საგანმანათლებლო სატელევიზიო 

პროგრამებიდან, ასევე სიახლეებიდან. გამოკითხვის მონაწილე პრაქტიკუ-

ლად ყველა ჯგუფმა გამოთქვა მზაობა გადაიხადოს დამატებითი „მწვანე 

დანამატი“ ამა თუ იმ პირობით. მომხმარებელთა ნახევარზე მეტისთვის 

მისაღებია მომატებული ფასები ეკოლოგიურ პროდუქციაზე დამაჯერებე-

ლი არგუმენტაციისას; ბუნებადაცვითი საქმიანობის შინაარსთან დაკავში-

რებით განმარტებების გაკეთება გაუჭირდა პენსიონერების 8%-ს და მომხმა-

რებელთა დანარჩენი ჯგუფების 2-დან 5,7%-მდე. ეკოლოგიურ საქონელთან 

დაკავშირებით პასუხის გაცემა გაუჭირდა გამოკითხულთა 10,0-25,3%-ს.  

შედარებითი ანალიზი. ეს მეთოდი დისერტაციის მეოთხე თავში 

გამოვიყენეთ, როდესაც შევადარეთ ორი საწარმო. ჰაიდელბერგ ცემენტ 

ჯორჯიასა და არემჯი გოლდის შედარების მეთოდების გამოყენებით გამოვ-

ლენილია ეკოლოგიურ პასუხიმგებლობაში განსხვავებები (გვ.151-162). 

 შედარების მეთოდი გულისხმობს ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 

შეფასების შედარებას წარმატებული კომპანიების სტრატეგიის ფორმირების 

მექანიზმის შემუშავების გზით. 

ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის მართვა საკვლევ ობიექტებზე: 

ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯიასა და არემჯი გოლდის მაგალითზე, კვლევის 

შედეგებმა აჩვენა, რომ თითოეული საწარმოს ეკონომიკური განვითარების 

და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის დონე ინდივიდუალურია. ეს ასევე 

ეხება წარმოდგენილი კვლევის სფეროებს შორის ურთიერთკავშირს. ეს 

განპირობებულია ექსპორტის მოცულობით, დარგის მაკროეკონომიკური 

მდგომარეობით, დარგში საწარმოს პოზიციით და სხვა ფაქტორებით. ამის 
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მიუხედავად, მაშინაც კი, თუ ეკოლოგიურ პასუხისმგებლობასა და ეკონო-

მიკურ განვითარებას შორის კავშირი არ არსებობს, ეკოლოგიური პასუხის-

მგებლობა ნებისმიერ სამრეწველო საწარმოს უნდა ჰქონდეს, რადგან მას 

უდიდესი სოციალური მნიშვნელობა აქვს. 

ნაშრომის თეორიული სამუშაოს დასრულების შემდეგ აღნიშნული 

მეთოდოლოგიური მიდგომებით შეფასებულია გამოსაკვლევ სფეროში ფირ-

მის ეკოლოგიური სტრატეგიის ფორმირება და მისი მოტივაციური 

მენეჯმენტი.  

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: 

1. შემუშავებულია ფირმის განვითარების ეკოლოგიური კონცეფცია; 

2.  გამოვლენილია და დაზუსტებულია ფირმის ეკოლოგიური სტრა-

ტეგიის ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორები; 

3. შეთავაზებულია აღნიშნული ფაქტორების ანალიზის მეთოდები და 

მეთოდიკა;  

4.  შემუშავებულია ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის ფორმირების 

მეთოდიკა, ასევე ფირმის კორპორაციული და ფუნქციონალური 

ეკოლოგიური სტრატეგიის ფორმირების მეთოდები. 

5. შემუშავებულია სამრეწველო საწარმოების ეკოლოგიური პასუხის-

მგებლობის შეფასების მეთოდიკა, მათ ეკონომიკურ განვითარებას-

თან ურთიერთკავშირში.  

6. მოცემულია აღნიშნული მეთოდიკის საფუძველზე ჩატარებული 

სამრეწველო საწარმოების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის კვლე-

ვის ანალიზი. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ავ-

ტორის რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქართულ საწარო-

ებში მართვის ორგანოების მიერ. ავტორის მიერ ჩატარებული კვლევის 

შედეგები საშუალებას იძლევა უზრუნველყოფილ იქნას ფირმების ეკოლო-

გიური პასუხისმგებლობის შეფასება სტატისტიკური კვლევის შედეგების 

ანალიზის საფუძველზე. 

ნაშრომის თეორიულ მნიშვნელობას წარმოადგენს მისი გამოყენება 
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საგანმანათლებლო პროგრამებში. იგი გაუწევს დახმარებას ამ დარგში მომუ-

შავე მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები. ყველაზე მნიშვნელოვანი 

სამეცნიერო დებულებები, შედეგები და დასკვნები წარმოდგენილია საერ-

თაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებზე. სადისერტაციო 

თემის გარშემო გამოქვეყნებულია 8 ნაშრომი. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო 

ნაშრომი მოიცავს 166 ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტე-

რატურის მიმოხილვის, ოთხი თავის, დასკვნის და გამოყენებული ლიტე-

რატურის ნუსხისაგან. 

ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შინაარსი 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი I. ფირმების სტრატეგიული ეკოლოგიური მენეჯმენტის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები 

1.1. ფირმების განვითარების ეკოლოგიური კონცეფციები 

1.2. ფირმის ეკოლოგიური მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციები 

1.3. სტრატეგიების ცნება ფირმის სტრატეგიული ეკოლოგიური 

მენეჯმენტის სისტემაში Error! Bookmark not defined. 

თავი 2. ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიების ფორმირებაზე მოქმედი 

ფაქტორები 

2.1. ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავების ინსტრუმენტები 

2.2. ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავების მეთოდიკა 

თავი 3. ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის შემუშავების მოტივაცია 

3.1. ეკოლოგიური ფუნქციონალური სტრატეგიები 

3.2. ეკოლოგიური სტრატეგიების დანერგვის ეფექტიანობის შეფასება 

3.3. ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მოტივაციური მენეჯმენ-

ტის მექანიზმი ბუნებათსარგებლობაში 

თავი 4. ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის როლი ფირმის ეკოლოგიურ 



12 

სტრატეგიაში 

4.1. ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის არსი და ცნებები 

4.2. ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების მეთოდიკა 

4.3. საწარმოო ფირმების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების 

სტატისტიკური კვლევის შედეგების ანალიზი - ჰაიდელბერგ ცემენტ 

ჯორჯიასა და არემჯი გოლდის მაგალითზე 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის შინაარსი 

    ნაშრომის პირველი თავი „ფირმების სტრატეგიული ეკოლოგიური 

მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები“ მოიცავს ისეთ 

მნიშვნელოვან ქვეთავს, როგორიცაა „ფირმების განვითარების ეკოლოგი-

ური კონცეფციები“. 

თანამედროვე პირობებში ეკონომიკა იძულებულია ანგარიში გაუწიოს 

ეკოლოგიის კანონზომიერებებსა და ფაქტებს, რომ ნებისმიერი ეკონომიკუ-

რი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნას  მათი ეკოლოგიური შედეგების გათვა-

ლისწინებით. 

        ეკოლოგიური მოთხოვნების გათვალისწინებით წარმოების, მართვის 

ახალი მეთოდების შემუშავება, დანერგვა იწვევს ეკონომიკისა და ეკოლო-

გიის ინტერესთა კონფლიქტს, რადგან არსებული მეთოდების სრულყოფა ან 

ახლის დანერგვა დამატებით დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. ფირმაში 

ეკონომიკასა და ეკოლოგიას შორის კონფლიქტის ძირითადი მდგენელები 

წარმოდგენილია ნახ.1. აქვე შემოთავაზებულია  კონფლიქტის გადაჭრის 

ინსტრუმენტები და მეთოდები. 

წარმატებული ფუნქციონირებისთვის ფირმას უნდა ახასიათებდეს 

კონკურენტუნარიანობა,მომგებიანობა,მწარმოებლურობა, უმუშევრობასთან 

ბრძოლა, მომხმარებელთა საჭიროებების დაკმაყოფილება, ასევე წარმოების 

და მართვის ეფექტიანობა. ფირმა უნდა ნერგავდეს რესურ-დამზოგველ 

ტექნოლოგიებს, ახდენდეს ნარჩენების გადამუშავებას, ამცირებდეს 
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საწარმოო ხმაურს, ხელს უწყობდეს ადამიანების ცხოვრების ხარისხის 

ეკოლოგიური პარამეტრების გაუმჯობესებას. 

 

ნახ. 1. ფირმის განვითარების ეკოლოგიური კონცეფცია 

ხშირად ეკონომიკური და ეკოლოგიური მოთხოვნები არ თანხვდება. 

მაგალითად, ეკოლოგიური მოთხოვნების დაცვა ზრდის ფირმის დანახარ-

ჯებს, უარყოფითად აისახება მომგებიანობაზე და ბაზრის წილზე. ფირმა 

იძულებულია წავიდეს კომპრომისზე იმედით, რომ მომავალში მოგებას 

მიიღებს, რადგან სავალდებულო ეკოლოგიური მოთხოვნების დარღვევის 

გამო ფირმის მიმართ ეკოლოგიური კონტროლის სახელმწიფო ორგანოები-

დან შეიძლება განხორციელდეს საჯარიმო სანქციები, რაც დააქვეითებს 

საინვესტიციო მიმზიდველობას და დააზიანებს ფირმის იმიჯს. 



14 

ფირმის ეკონომიკური ამოცანების გადაჭრის და ეკოლოგიური მო-

თხოვნების დაკმაყოფილების შესახამებლად იყენებენ შემდეგ ინსტრუმენ-

ტებს - ეკოლოგიური მიზნების, მისიის, ამოცანების ჩამოყალიბებას, 

ეკოლოგიური სტრატეგიის შემუშავებას. ჩამოთვლილი ინსტრუმენტების 

დანერგვა საჭიროა ფირმის ყველა ქვედანაყოფში. საერთაშორისო ბაზარზე 

გასვლის სტარატეგიის შერჩევისას აუცილებელია ფირმებმა გაითვალის-

წინონ საერთაშორისო ეკოლოგიური სტანდარტები და მოთხოვნები.  

ამავე თავში განხილულია ფირმის ეკოლოგიური მართვის თეორიის 

განვითარება და თანამედროვე კონცეფციები ბუნაბისდაცვითი საქმიანობის 

სფეროში. კერძოდ: ბუნებისადმი მომხმარებლური დამოკიდებულების კონ-

ცეფცია; ბუნებაში ჩაურევლობის კონცეფცია; მოძღვრება ნოოსფეროს 

შესახებ; ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის მოთხოვნილებების 

შეზღუდვის კონცეფცია; მდგრადი განვითარების კონცეფცია (sustainable 

development).  

მეორე ქვეთავში „ფირმის ეკოლოგიური მენეჯმენტის განვითარების 

ტენდენციები“ განხილულია ეკოლოგიური მენეჯმენტის ცნებები, ფუნ-

ქციები, ეკოლოგიური მენეჯმენტის ძირითადი მიზნები და მათი მიღწევის 

შეფასების კრიტერიუმები, ეკოლოგიური პოლიტიკა. 

ეკოლოგიური მენეჯმენტის ძირითად ფუნქციებს განეკუთვნება: 

ეკოლოგიური პოლიტიკისა და ვალდებულებების დასაბუთება; ეკოლოგი-

ური საქმიანობის დაგეგმვა; შიდა და გარე ეკონომიკური საქმიანობის ორგა-

ნიზაცია; პერსონალის მართვა; გარემოს დაცვასა და რესურსების გამოყენე-

ბაზე ზემოქმედების მართვა; შიდა ეკოლოგიური მონიტორინგი და ეკოლო-

გიური კონტროლი; ეკოლოგიური საქმიანობის შედეგების ანალიზი და 

შეფასება; ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემის გადახედვა და სრულყოფა. 

ეკოლოგიური მენეჯმენტის განვითარებასთან ერთად მნიშვნელოვნად 

ფართოვდება და სახეს იცვლის ეკოლოგიური მართვის ტრადიციული 

ფუნქციები.  

მესამე ქვეთავში „სტრატეგიების ცნება ფირმის სტრატეგიული ეკოლო-

გიური მენეჯმენტის სისტემაში“ მოცემულია სტრატეგიის ცნების განმარ-
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ტებები, ფირმის სტრატეგიის ძირითადი კომპონენტები. განხილულია ფირ-

მის სტრატეგიის ძირითადი დონეები. 

კერძოდ შემოთავაზებულია ლიდელ ჰარტის, ჯორჯ სტაინერის, ჰენრი 

მინცბერგის, კენეტ ენდრიუზის, პორტერის,  ბენჯამინ ტრეგუ და ჯონ 

ციმერმანის, მაიკლ რობერტსის განმარტებები.  

მაიკლ რობერტსის შეხედულებით, გადაწყვეტილების მიღება უნდა 

ეყრდნობოდეს ოთხ ფაქტორს: პროდუქციასა და მომსახურებებს, მომხმა-

რებლებს, ბაზრის სეგმენტებს და გეოგრაფიულ მდებარეობას. სტრატეგიის 

შემუშავება უნდა ხდებოდეს არა მხოლოდ ხელმძღვანელობის ზედა 

დონეზე. პრაქტიკულად მიზანშეწონილია მისი შემუშავების ოთხი ეტაპის 

გამოყოფა: კორპორაციის დონე, ქვედანაყოფების დონე, ფუნქციური დონე, 

დაბალი რგოლის მენეჯერები. 

სტრატეგიული ეკოლოგიური მენეჯმენტი მიზნად ისახავს ეკოლო-

გიური ხასიათის პოტენციალის გამოვლენას ფირმის წარმატებისათვის, 

ასევე მის საქმიანობასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური რისკების 

განჭვრეტას, მათ საფუძველზე ფირმის გრძელვადიანი პერსპექტივების 

განსაზღვრას და მათი რეალიზაციის უზრუნველყოფას ღონისძიებებისა და 

ინსტრუმენტების გააზრებული სისტემის გამოყენებით. 

სტრატეგიული მენეჯმენტი ახდენს ფირმის გრძელვადიანი კონკუ-

რენტუნარიანობის ამოცანის რეალიზებას ეფექტიანობის უკვე არსებული 

პოტენციალის განმტკიცების და ახლის ჩამოყალიბების მეშვეობით. ფირმის 

საბაზისო სტრატეგიები დღეისათვის უპირატესად მიმართულია დანახარ-

ჯების შემცირებაზე, პროდუქციის ხარისხის ამაღლებაზე, ლიდერობაზე 

მიწოდებების სიჩქარისა და ბაზრის მოთხოვნების ცვლილებებზე დაუყოვ-

ნებელი რეაგირების მიმართულებით. ბიზნესისათვის ეკოლოგიური და 

სოციალური ფაქტორების მნიშვნელობის ზრდასთან ერთად ხდება 

ტრადიციული ეკონომიკური და ტექნიკური პარამეტრების წრის 

მნიშვნელოვანი გაფართოება, რომლებიც განსაზღვრავენ მისი წარმატების 

პოტენციალს და აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული მისი 

სტრატეგიის შემუშავებისას. 
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მეორე თავში „ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიების ფორმირებაზე 

მოქმედი ფაქტორები“ განხილულია ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავე-

ბის ინსტრუმენტები, რომელსაც ეძღნება ამ თავის პირველი პარაგრაფი. 

ფირმამ ეფექტიანი ეკოლოგიური სტრატეგიის შესამუშავებლად დაგე-

გმვისა და გადაწყვეტილებების მიღებისას ყველა ეკოლოგიური ასპექტი 

უნდა გაითვალისწინოს. ამიტომ მიზანშეწონილია ფუნქციონალური და 

კორპორაციული ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბებამდე გარე 

(ეკონომიკური, პოლიტიკური, ტექნოლოგიური და სოციალური) და შიდა 

(ფირმის სუსტი და ძლიერი მხარეების) სტრატეგიული ფაქტორების 

ანალიზი. ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბებაზე მოქმედი 

ფაქტორები წარმოდგენილია ნახ. 3. 

ფუნქციონალური და კორპორაციული ეკოლოგიური სტრატეგიების 

ჩამოყალიბებამდე საჭიროა სიტუაციური ანალიზის ჩატარება (ნახ.4). 

სიტუაციური ანალიზი საშუალებას გვაძლევს შევარჩიოთ ფაქტორები, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ საწარმოს პრობლემების განსაზღვრაზე, 

საქმიანობის ეკოლოგიური მდგენელის და ეკოლოგიური სტრატეგიის 

ფორმირების თვალსაზრისით. 

        ეკოლოგიური სტრატეგიების შესამუშავებელი ფაქტორების ანალიზის-

თვის გამოყენებულია სტრატეგიული მენეჯმენტისა და მარკეტინგის 

მეთოდები და ინსტრუმენტები. 

საწარმოს გარე გარემოს ანალიზისთვის ავტორი გვთავაზობს ადაპტი-

რებული PEST-ანალიზის გამოყენებას. იგი წარმოადგენს ნორმატიულ-

სამართლებრივი ბაზისა და სხვა პოლიტიკური ფაქტორების ანალიზს; 

ეკონომიკური ფაქტორების ანალიზს; სოციალური ფაქტორების ანალიზს; 

ტექნოლოგიური ფაქტორების ანალიზს. 

ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემას საწარმო იყენებს გარემოზე 

მომსახურებების, პროდუქციის, საწარმოო პროცესების გრძელვადიანი და 

მოკლევადიანი გავლენის განსაზღვრისათვის. ეკოლოგიური მართვის ტრა-

დიციული სისტემა წარმოადგენს დახურულ სისტემას.  

საწარმოს შიდა გარემოს კვლევისათვის ავტორი გვთავაზობს ადაპტი-
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რებული SWOT-ანალიზის გამოყენებას. იგი წარმოადგენს საწარმოს ძლი-

ერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ანალიზს. 

SWOT-მეთოდი წარმოადგენს პოტენციალის სისტემატური შესწავლისა და 

შეფასების ეფექტიან საშუალებას, რაც საწარმოს გააჩნია თავისი 

ეკოლოგიური მისიის რეალიზაციისა და აღნიშნული მისიის შესაბამისი 

მიზნების მიღწევისათვის.  

SWOT-ანალიზი შეიძლება ჩატარდეს როგორც ცალკეული ქვედანა-

ყოფის, განყოფილების, პროდუქციის სახეობისთვის, ასევე მთლიანად 

საწარმოსთვის. 

საწარმოს საფრთხეები ფასდება ე.წ. PEST-ფაქტორების (Political, 

Economic, Social, Technological) – პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, 

ტექნოლოგიური - გავლენის თვალსაზრისით. გარე ფაქტორების გავლენა 

ნიშნავს იმას, თუ როგორ შეუძლია საწარმოს თავისი შესაძლებლობების 

გამოყენება ცვალებად გარე გარემოში და როგორ შეუძლია გაუმკლავდეს 

საწარმოს განვითარებისთვის გარედან წარმოქმნილ საფრთხეებს. 

SWOT ანალიზი ტარდება შემდეგი მეთოდიკის შესაბამისად: 

ა) საწარმოს რესურსების: ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზი; 

ბ) ეკოლოგიური ანალიზი - შესაძლებლობებისა და საფრთხეების 

ანალიზი; 

იმავე შედეგების მისაღწევად სპეციალისტები გვირჩევენ „ფასეულო-

ბის ეკოლოგიური ჯაჭვის“ – „ecological value chain“ გამოყენებას. ეს გახლავთ 

მეთოდი, რომელსაც იყენებს ზოგადი სტრატეგიული მენეჯმენტიც.  

საწარმოს (ორგანიზაციის) შიდა გარემოს ანალიზის შესაძლო მეთოდს 

წარმოადგენს მეთოდი 7S (Structure, System, Strategy, Style, Staff, Skill + Shared 

values/green ethics). 7S, შესაბამისად, ეს არის სტრუქტურა, სისტემა, 

სტრატეგია, სტილი, პერსონალი, კვალიფიკაცია + საწარმოს პერსონალის 

მიერ გაზიარებული ფასეულობების სისტემა (ეკოლოგიური ეთიკა). 

მოცემული მეთოდი გვაძლევს შესაძლებლობას მივიღოთ ერთგვარი შიდა 

კარკასი საწარმოს პოტენციალის უმნიშვნელოვანესი მდგენელების 

შესაფასებლად საწარმოს მიერ შემუშავებული და მიღებული ეკოლოგიური 
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და ეთიკური პრინციპების რეალიზაციის ჭრილში. 

       მეორე ქვეთავში „ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავების 

მეთოდიკა“ შემოთავაზებულია ეს მეთოდიკა. 

საწარმოს ანალიზი ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბების მიზნით 

მდგომარეობს გარე და შიდა გარემოს ფაქტორებისა და ეკოლოგიური 

სტრატეგიების ჩამოყალიბების პირობებზე მათი გავლენის განსაზღვრაში. 

საწარმოს შიდა გარემოს ანალიზისთვის შემოთავაზებულია კომპლექ-

სური შეფასების ჩატარების ალგორითმი, რომელიც შედგება 5 ეტაპისგან.  

ამა თუ იმ სტრატეგიის არსებობისას ხორციელდება მათი ეფექტიან-

ობის თუ არაეფექტიანობის ანალიზი და კეთდება დასკვნა ახალი 

ეკოლოგიური სტრატეგიის შემუშავების მიზეზების შესახებ, ან შემუშავ-

დება რეკომენდაცია უკვე არსებულის ადაპტაციასთან დაკაშირებით. 

ანალიზის შედეგების მიხედვით შეიძლება ვიმსჯელოთ ეკოლოგიის 

სფეროში კორპორაციული ფილოსოფიის შესახებ და განვსაზღვროთ სამ-

რეწველო საწარმოს ეკოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად აუცილე-

ბელი სტრატეგიების ფორმა და სახეები. 

ანალიზის შედეგების მიხედვით შეიძლება განვსაზღვროთ წარმოქ-

მნილი ეკოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელი სტრატე-

გიების ფორმა და სახე, ასევე მოვახდინოთ იმ ინსტრუმენტების სპეციფი-

კაცია, რომელთაც გამოვიყენებთ სტრატეგიების ჩამოყალიბებისას.  

ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბების მეთოდიკის შემუშავება 

სტრატეგიული მენეჯმენტის ძირითადი ამოცანაა ფირმის 

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა წარმატების პოტენციალის - 

იმიჯის, კონკურენტული უპირატესობების, ბაზრის წილის შექმნის ან 

განვითარების მეშვეობით. ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბებისას 

წარმატების მისაღწევად ფირმის ხელმძღვანელობამ უნდა გააფართოოს 

თავისი გავლენის სფერო საწარმოში მიმდინარე სოციალურ და ეკოლოგიურ 

პროცესებზეც. 

ქვეყნის საწარმოებში ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავებაზე 

მოთხოვნილება საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას აიხსნება ახალ გარე 
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გარემოში (ახალი ქვეყანა) მუდმივი ცვლილებებით.  

კვლევის შედეგს წარმოადგენს ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყა-

ლიბების მეთოდიკა, რომელიც სქემატურად წარმოდგენილია ნახ. 6-ზე. 

მოცემული მეთოდიკა ეყრდნობა ეკოლოგიური მენეჯმენტის ერთიან 

კონცეფციას, რომელიც გამოიყენებოდა საზღვარგარეთის საწარმოების 

უმეტესობაში, როგორც აუცილებელი პირობა ეკოლოგიური სტრატეგიების 

ჩამოსაყალიბებლად, ასევე ავტორის მიერ შემოთავაზებულ მეთოდებს. 

მეთოდიკა მოიცავს: საწარმოს გარე და შიდა გარემო ფაქტორების 

ანალიზის ჩატარებას; საწარმოს ეკოლოგიური მიზნებისა და ამოცანების 

განსაზღვრას; საწარმოსათვის საჭირო ტიპოლოგიის ეკოლოგიური სტრატე-

გიების შემუშავებას; სტრატეგიის დანერგვის ინსტრუმენტების განსაზ-

ღვრას; დანერგვაზე კონტროლის განხორციელებას და დანერგვის ეფექტია-

ნობის შეფასებას. 

მეთოდიკა ასევე მოიცავს: საწარმოს ძირითადი ეკოლოგიური პრობ-

ლემების განსაზღვრას; ეკოლოგიური კონცეფციების დანერგვას საწარმოს, 

მმართველი პერსონალის, უბრალო მომუშავეების ფასეულობებსა და 

პოლიტიკაში; საწარმოს საქმიან კულტურაში ცვლილებების წახალისებას; 

მიმდინარე მდგომარეობის ანალიზის შედეგების გამოყენებას კონტროლი-

სათვის და, სადაც ეს საჭიროა, კორპორაციული პოლიტიკის გაფართოებას; 

მიზნებისა და ამოცანების ინტეგრირებული სისტემის შექმნას; ადეკვატური 

ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბებას; საწარმოს საქმიანობის ყველა 

ასპექტში ეკოლოგიის შეღწევის უზრუნველყოფას; ეკოლოგიური 

კონტროლის სისტემის დანერგვას საწარმოს ეკოლოგიური საქმიანობის 

დაგეგმვისა და კონტროლისათვის. 

საწარმოს საქმიანობაში ეკოლოგიური ასპექტების დანერგვის წარმა-

ტება დამოკიდებულია არა მხოლოდ უშუალო ღონისძიებებზე, არამედ 

შესაბამის მოტივაციაზეც. არა მხოლოდ მაღალი რგოლის ხელმძღვანელები, 

არამედ საწარმოს თანამშრომლებიც დარწმუნებული უნდა იყონ ახალი 

ეკოლოგიური პოლიტიკის მნიშვნელობაში. სხვაგვარად მთელი გეგმა 

არაეფექტიანი იქნება. 



20 

საჭიროებისამებრ ხდება კორპორაციული პოლიტიკის პრინციპების 

გადახედვა; მიზნებისა და ამოცანების ინტეგრირებული სისტემის შექმნა; 

ადეკვატური სტრატეგიების ფორმულირება; საწარმოს საქმიანობის ყველა 

ასპექტში ეკოლოგიური კომპონენტების დანერგვის უზრუნველყოფა; 

ეკოლოგიური კონტროლის სისტემის დანერგვა საწარმოში ეკოლოგიური 

საქმიანობის დაგეგმვისა და კონტროლისათვის. 

საწარმოს საქმიანობაზე გავლენის მქონე ფაქტორების ანალიზი 

ხორციელდება განხილული საწარმოს ანალიზის მეთოდიკის შესაბამისად. 

სტრატეგიების ჩამოყალიბების მიზნების განსაზღვრა უნდა მოიცავ-

დეს: ეკოლოგიური ორიენტაციის საქმიანობის პრინციპებს; ეკოლოგიური 

პრინციპების დაცვას საწარმოს საქმიანობის ნებისმიერ სფეროში; მიზნების 

შესრულების დანერგვასა და შეფასებას. 

ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის ჩამოყალიბებისა და დანერგვის 

ალგორითმი წარმოდგენილია ნახ. 7-ზე.  

ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავება მოიცავს კორპორაციული 

სტრატეგიების, ფუნქციონალური სტრატეგიების (წარმოების, მომარაგების, 

პერსონალის, მარკეტინგის) ფორმულირებას და სხვადასხვა მიზნობრივი 

ეკოლოგიური სტრატეგიის ჩამოყალიბებას კონკრეტული საწარმოს 

მოთხოვნილების შესაბამისად. 

კორპორაციულ დონეზე ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბების 

მეთოდები. ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბება კორპორაციულ 

დონეზე მოიცავს: საწარმოს ეკოლოგიური პოლიტიკის შემუშავებას (ადაპ-

ტაცია, ცვლილებების შეტანა, გადამუშავება); კორპორაციული კულტურის 

ცვლილებას; კორპორაციული მისიის გაფართოებას; ეკოლოგიური მიზნე-

ბისა და ამოცანების ფორმულირებას.  

მარკეტინგული ეკოლოგიური სტრატეგიის შემუშავების მეთოდიკა.  

ეკოლოგიური კომპონენტი ახლავს მარკეტინგის ოთხივე ელემენტს 

საწარმოში. მოცემულ ნაშრომში განხილულია პროდუქტული, ფასწარმოქ-

მნის, გასაღებისა და განაწილების (დისტრიბუციული) და ბაზარზე 

საქონლის გასაღების პოლიტიკა ნახ. 9. 
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ნაშრომის მესამე თავში „ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიის შემუშა-

ვების მოტივაცია“ პირველ ქვეთავად განხილულია „ეკოლოგიური 

ფუნქციონალური სტრატეგიები“.  

პერსონალის ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავებისას არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია პერსონალის მოტივაცია ეკოლოგიური ცვლილებებისას, 

თუ რამდენად არიან ადამიანები მზად ცვლილებებისა და საზოგადოებისა 

თუ გარემოს წინაშე თავისი პასუხისმგებლობის გაცნობიერებისთვის. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საწარმოს საქმიანობის გაფართოებისა და 

საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლისას, სადაც პერსონალს მოეთხოვება 

მოქნილობა, სწრაფი რეაქცია-ეს ხშირად წარმოადგენს საწარმოს კონკურენ-

ტების მოქმედებებისადმი მდგრადობის და კონკურენტუნარიანობის ამაღ-

ლების გარანტიას. ამისათის აუცილებელია: ტრენინგების ჩატარება საწარ-

მოს თანამშრომლებისთვის; ეკოლოგიური ხელმძღვანელობის სტრატეგიის 

ჩამოყალიბება; საწარმოს მომარაგების ეკოლოგიური სტრატეგია; წარმოების 

ეკოლოგიური სტრატეგია. 

მეორე ქვეთავში „ეკოლოგიური სტრატეგიების დანერგვის ეფექტი-

ანობის შეფასება“ აღნიშნულია, რომ ეკოლოგიური სტრატეგიების 

შემუშავებისას ქვეყნის საწარმოებმა უნდა გაითვალისწინონ თავიანთი 

შესაძლებლობები. იმდენად, რამდენადაც ადგილობრივი საწარმოების 

დაფინანსება ხშირად უფრო შეზღუდულია, ვიდრე მათი საზღვარგარე-

თელი კონკურენტებისა, ეკოლოგიური სტრატეგია საერთაშორისო ბაზარზე 

გასვლისას, უკიდურეს შემთხვევაში, რეალურად შესრულებადი უნდა იყოს, 

რაც ამაღლებს საწარმოს საიმედოობას. ასევე აუცილებელია ყველა 

რესურსის მაქსიმალური მობილიზაცია დასახული მიზნის მისაღწევად. 

ეკოლოგიური სტრატეგიის დასანერგად საჭირო ინსტრუმენტარიუმი 

დამოკიდებულია სტრატეგიის ტიპსა და სფეროზე. ამრიგად, ეკოლოგიური 

მარკეტინგული სტრატეგიების დასანერგად აუცილებელია ეკოლოგიური 

ასპექტის შემოტანა საწარმოს მარკეტინგულ პოლიტიკაში. მაგალითად, 

საჭიროა შემუშავდეს: ეკოლოგიური პროდუქტული პოლიტიკა, კომუნიკა-

ციების ეკოლოგიური პოლიტიკა, ფასწარმოქმნის ეკოლოგიური პოლიტიკა. 



22 

გარდა ამისა, საჭიროა პერსონალის მომზადება, რომელიც იმუშავებს 

ეკოლოგიური მარკეტინგული სტრატეგიის დანერგვაზე, ჩაატარებს 

დამხმარე პერსონალისთვის ტრენინგებს ეკოლოგიური მარკეტინგის 

სფეროში და სხვა ეკოლოგიურ საკითხებზე და ა.შ. 

    მესამე ქვეთავში „ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მოტივაცი-

ური მენეჯმენტის მექანიზმი ბუნებათსარგებლობაში“ ჩატარებულია 

ფირმის ეკოლოგიური მართვის ინფორმაციული მხარდაჭერის კვლევა.  

    კვლევის შედეგად დავადგინეთ, რომ განათლება, ფორმალური 

განათლების ჩათვლით, მოსახლეობის, მომხმარებელთა ინფორმირებუ-

ლობის ამაღლება, პროფესიული გადამზადება ეხმარება საქონლის 

მწარმოებელს სრულად გამოიყენოს პოტენციალი ბუნებათსარგებლობის 

განვითარებაში. იგი სტიმულს აძლევს მოსახლეობას ეკოლოგიური 

ამოცანების გადაჭრაში უფრო აქტიური მონაწილეობისთვის. როგორც 

გამოკითხვის შედეგებიდან ჩანს (კვლევაში მონაწილეობდა დაახლოებით 3 

ათასი მცხოვრები), ინფორმირებისა და განათლების ყველაზე ეფქეტიან 

წყაროდ რჩება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, განსაკუთრებით 

ტელევიზია. ყველა მომხმარებელს, ასაკისა და სოციალური სტატუსის 

მიუხედავად, აქვს საკმარისი წარმოდგენა ბუნებადაცვითი საქმიანობის 

შინაარსზე, ეკოლოგიური წარუმატებლობის მიზეზებზე, ეკოლოგიურად 

კმარი პროდუქტის განმასხვავებელ მახასიათებლებზე. ბუნებადაცვითი 

საქმიანობის შინაარსთან დაკავშირებით განმარტებების გაკეთება გაუჭირდა 

პენსიონერების 8 %-ს და მომხმარებელთა დანარჩენი ჯგუფების 2-დან 5,7 

%-მდე. ეკოლოგიურ საქონელთან დაკავშირებით პასუხის გაცემა გაუჭირდა 

გამოკითხულთა 10,0-25,3 %-ს.  

ნაშრომის მეოთხე თავი „ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის როლი 

ფირმის ეკოლოგიურ სტრატეგიაში“ პირველ ქვეთავში ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობის არსი და ცნებები - ეკონომიკისა და მენეჯმენტის 

წამყვანი თეორეტიკოსებისა და პრაქტიკოსების შრომებზე დაყრდნობით 

გამოკვლეულია ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის არსი და კონცეფცია, 

სამრეწველო წარმოების გავლენა ბუნებრიც გარემოზე. 
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    შესწავლილია სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებული კონცეფცი-

ების განვითარების ძირითადი ტენდენციები. ჩატარებულია ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობის კონცეფციის განვითარების ევოლუციის ანალიზი, 

აგრეთვე სამრეწველო საწარმოების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 

ცნების არსებული ინტერპრეტაციების ანალიზი.  

მეორე ქვეთავში „ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების მეთო-

დიკა“ გამოვიკვლიეთ სამრეწველო საწარმოს ეკოლოგიური პასუხისმგებ-

ლობის შეფასების არსებული მეთოდები; შემუშავებულია სამრეწველო 

საწარმოების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების მეთოდიკა მათ 

ეკონომიკურ განვითარებასთან ურთიერთკავშირში. 

ამ კვლევის ფარგლებში ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების 

მეთოდიკის ქვეშ გვესმის, სამრეწველო საწარმოების ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობის მდგომარეობის შეფასების მეთოდების ერთობლიობა. 

შეფასების შედეგები საშუალებას აძლევს სამრეწველო საწარმოებს დაად-

გინონ დადებითი და უარყოფითი მხარეები ეკოლოგიური პასუხისმგებ-

ლობის პრაქტიკაში, ასევე განიხილონ და დაასაბუთონ საქმიანობის მიმარ-

თულებები მისი გაუმჯობესების მიზნით. ამრიგად, ეკოლოგიური პასუხის-

მგებლობის შეფასების შედეგები სამრეწველო საწარმოების ეკონომიკური, 

ეკოლოგიური და სოციალური საქმიანობის სფეროში გადაწყვეტილების 

მიღების საფუძველს წარმოადგენს. 

          ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასება კვლავ აქტუალურ 

პრობლემად რჩება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, მათ შორის 

სამრეწველო საწარმოებისათვის, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს 

გარემოზე. როგორც დავადგინეთ, საწარმოს ეკოლოგიური პასუხისმგებ-

ლობის შეფასება დამოუკიდებლად ვერ განხორციელდება დაინტერესე-

ბული მხარეების მიერ საჭირო დროითი და ინფორმაციული რესურსების 

არარსებობის გამო. ამრიგად, ჩვენი კვლევის ამოცანა იყო სამრეწველო 

საწარმოების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების მეთოდოლოგიის 

შემუშავება, რომელიც მარტივი და ფართო სპექტრისთვის ხელმისაწვდომი 

იქნებოდა და არ დასჭირდებოდა მნიშვნელოვანი დროითი ხარჯი. ამასთან, 
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აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკურ განვითარებასა და ეკოლოგიურ პასუხის-

მგებლობას შორის კავშირის დადგენის გარეშე შეფასება ვერ დასრულდება. 

კომპანიის ეკონომიკური აქტიურობა ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 

წარმოშობის წინაპირობაა. 

ძირითადი ჰიპოთეზა კვლევის ამ ნაწილის მდგომარებდა შემდეგში: 

მიმდინარე პერიოდში სამრეწველო საწარმოთა ეკოლოგიური პასუხისმგებ-

ლობის მაღალი დონე მომავალში მათი მაღალი ეკონომიკური შედეგების 

უზრუნველყოფის გარანტიაა. 

ჩვენ ვიღებთ ასეთ დაშვებას: ეკონომიკური განვითარება და ეკოლოგი-

ური პასუხისმგებლობა დაკავშირებულია და ერთმანეთზე ახდენს გავლენას. 

 ჰიპოთეზის სანდოობის დადგენის მიზნით, ჩვენ შევიმუშავეთ 

ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების მეთოდიკა, რომელიც მოიცავს 

მთელ რიგ ეტაპებს, რომლებიც მოცემულია ნახაზზე 18. 

 

 ნახაზი18. ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების ეტაპები სამრეწველო 

საწარმოების ეკონომიკურ განვითარებასთან კავშირის გათვალისწინებით  

 

კვლევის შემდეგი ეტაპია ორ ინდექსს შორის ურთკავშირის სიმჭიდ-

როვის დადგენა. ამისათვის გამოიყენება სტატისტიკური კორელაცია. 

 შემოთავაზებული მეთოდოლოგიის ფარგლებში გამოიყენება ორი 
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სახის კორელაცია: სპირმენის რანგის კორელაციის კოეფიციენტი და პირსო-

ნის კორელაციის კოეფიციენტი. 

 ამრიგად შემუშავებულია სამრეწველო საწარმოების ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობის შეფასების მეთოდიკა მათ ეკონომიკურ განვითარე-

ბასთან ურთიერთკავშირში.  

მესამე ქვეთავში „საწარმოო ფირმების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 

შეფასების სტატისტიკური კვლევის შედეგების ანალიზი“ – სამრეწველო 

საწარმოების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების შემოთავაზებუ-

ლი მეთოდოლოგია შემოწმდა სამრეწველო საწარმოების სოციალური 

(არაფინანსური) ანგარიშგების მონაცემებზე დაყრდნობით. კერძოდ: 

„არემჯი გოლდი“ და „ჰაიდელბერგცემეტ ჯორჯია“. გამოკვლეულ იქნა 

2015–2019 წლების ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემები. შემოწმებული 

იქნა ჰიპოთეზა: ეკოლოგიურ პასუხისმგებლობასა და ეკონომიკურ განვითა-

რებას შორის პირდაპირი ურთიერთკავშირის არსებობის შესახებ. (ეკოლო-

გიური პასუხისმგებლობის დონის ზრდასთან ერთად, ეკონომიკური 

განვითარების დონეც იზრდება). 

საწარმო „არემჯი გოლდი“: წამყენებული იქნა ჰიპოთეზა შესწავლილ 

მაჩვენებლებს შორის პირდაპირი კავშირის არსებობის შესახებ: ეკოლო-

გიური პასუხისმგებლობის დონის ზრდასთან ერთად იზრდება ეკონომი-

კური განვითარების დონეც. წამოყენებული ჰიპოთეზა შემოწმდა პირსონისა 

და სპირმენის კორელაციის კოეფიციენტების საშუალებით. როგორც 

გამოთვლებმა აჩვენეს, 𝑟Pirson = 0,829, 𝑟Speerman = 0,590. კოეფიციენტების 

ასეთი მნიშვნელობები ადასტურებს წამოყენებულ ჰიპოთეზას და შესწავ-

ლილ მაჩვენებლებს შორის კავშირის საშუალო სიმჭიდროვეზე მიუთითებს. 

კოეფიციენტების სტატისტიკური მნიშვნელობის გამოთვლამ აჩვენა, რომ 

კორელაციური ანალიზის შედეგები სტატისტიკურად 91.5%-ით საიმედოა. 

ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის დონე ხასიათდება როგორც დაბალი და 

მინიმალურ მნიშვნელობას აღწევს 2019 წელს, რაც განპირობებულია გადახ-

დისუნარიანი მოთხოვნილების შემცირებით, აგრეთვე ბოლო წლებში გარე 

ბაზრების კონიუნქტურის გაუარესებით. 
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 საწარმო „ჰაიდელბერგცემეტ ჯორჯია“: მისი ეკოლოგიური პასუხის-

მგებლობის დონე გამოირჩევა არასტაბილურობით და დინამიკაში საკმაოდ 

დაბალ დონეს შეესაბამება. ეკოლოგიურმა პასუხისმგებლობამ მინიმალურ 

მნიშვნელობას 2018 წელს მიაღწია. წამოყენებული იყო ჰიპოთეზა, რომ თუ 

დამოკიდებულება არსებობს, ის სუსტად არის გამოხატული და, ამავ-

დროულად, შესასწავლ მაჩვენებლებს შორის კავშირი უკუპროპორციულ 

ხასიათს ატარებს: ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის დონის ზრდასთან ერ-

თად, ეკონომიკური განვითარების დონე ეცემა. წამოყენებული ჰიპოთეზის 

შემოწმება მოხდა პირსონისა და სპირმენის კორელაციის კოეფიციენტების 

საშუალებით. მიღებული კოეფიციენტების სტატისტიკურმა შეფასებამ 

აჩვენა, რომ კორელაციის ანალიზის შედეგები სტატისტიკურად უმნიშვნე-

ლოა. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მითითებული ტენდენციის დასადას-

ტურებლად საჭიროა მონაცემთა დიდი რაოდენობის კვლევა. 

თითოეული საწარმოს ეკონომიკური განვითარების და ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობის დონე ინდივიდუალურია. ეს ასევე ეხება წარმოდ-

გენილი კვლევის სფეროებს შორის ურთიერთკავშირს. ეს განპირობებულია 

ექსპორტის მოცულობებით, დარგის მაკროეკონომიკური მდგომარეობით, 

დარგში საწარმოს პოზიციითა და სხვა ფაქტორებით. ამის მიუხედავად, 

მაშინაც კი, თუ ეკოლოგიურ პასუხისმგებლობასა და ეკონომიკურ განვითა-

რებას შორის კავშირი არ არსებობს, ეკოლოგიური პასუხისმგებლობა 

ნებისმიერ სამრეწველო საწარმოს უნდა ჰქონდეს, რადგან მას უდიდესი 

სოციალური მნიშვნელობა აქვს. მის დონეზეა დამოკიდებული თანამშრომ-

ლების ჯანმრთელობა-ნებისმიერი საწარმოს საფუძველი, მისი ეფექტიანობა 

და მოტივაცია. მაშინაც კი, თუ მიმდინარე პერიოდში ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობას მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებელი არ მოაქვს, 

გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს სიტუაცია შეიცვლება საპირისპიროთი. 

 

დასკვნა 

 ნაშრომში მოცემულია ფირმაში ეკონომიკასა და ეკოლოგიას შორის 

კონფლიქტის ძირითადი მდგენელები. შემოთავაზებულია კონფლიქტის 

გადაჭრის ინსტრუმენტები და მეთოდები. 



27 

 მოცემულია ფირმის განვითარების ეკოლოგიური კონცეფცია. 

განხილულია ფირმის ეკოლოგიური მართვის თეორიის განვითარება და 

თანამედროვე კონცეფციები ბუნაბადაცვითი საქმიანობის სფეროში: 

ბუნებისადმი მომხმარებლური დამოკიდებულების კონცეფცია; ბუნებაში 

ჩაურევლობის კონცეფცია; მოძღვრება ნოოსფეროს შესახებ; ეკონომიკური 

განვითარების, მოსახლეობის მოთხოვნილებების შეზღუდვის კონცეფცია; 

მდგრადი განვითარების კონცეფცია; გარემოსა და განვითარების შესახებ 

რიო დე ჟანეიროს დეკლარაცია. 

 ფირმის სტრატეგიის შემუშავებისას მიზანშეწონილია ოთხი ეტაპის 

გამოყოფა: კორპორაციის დონე, ქვედანაყოფების დონე, ფუნქციური დონე, 

დაბალი რგოლის მენეჯერები. 

 მოცემულია სხვადასხვა მეცნიერების ნაშრომებში წარმოდგენილი 

სტრატეგიის და სტრატეგიული მენეჯმენტის განმარტებები.  

 ფუნქციონალური და კორპორაციული ეკოლოგიური სტრატეგიების 

ჩამოყალიბებამდე საჭიროა სიტუაციური ანალიზის ჩატარება. მოცემულია 

საწარმოს სიტუაციური ანალიზის სქემა. სიტუაციური ანალიზი საშუალე-

ბას გვაძლევს შევარჩიოთ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ საწარ-

მოს პრობლემების განსაზღვრაზე, საქმიანობის ეკოლოგიური მდგენელის 

და ეკოლოგიური სტრატეგიის ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. 

 საწარმოს გარე გარემოს ანალიზისთვის ავტორი გვთავაზობს ადაპ-

ტირებული PEST-ანალიზის გამოყენებას. იგი წარმოადგენს ნორმატიულ-

სამართლებრივი ბაზისა და სხვა პოლიტიკური ფაქტორების ანალიზს; 

ეკონომიკური ფაქტორების ანალიზს; სოციალური ფაქტორების ანალიზს; 

ტექნოლოგიური ფაქტორების ანალიზს. 

 ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემა გამოიყენება მომსახურების, 

პროდუქციის, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გავლენის განსასაზღვრად. 

ემს ღია სისტემას წარმოადგენს. მოცემულია ემს-ის განზოგადებული მოდე-

ლი. ემს-ს ანალიზი საწარმოში შეიძლება განხორციელდეს საერთაშორისო 

სტან-დარტის ISO 14001 მიხედვით ემს-ს სტრუქტურის შესაბამისად. GAP-

ანალიზის ჩატარება განხილულია ფინური საწარმოს მაგალითზე. 
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 საწარმოს შიდა გარემოს კვლევისათვის ავტორი გვთავაზობს ადაპ-

ტირებული SWOT-ანალიზის გამოყენებას. იგი წარმოადგენს საწარმოს სუს-

ტი და ძლიერი მხარეების, საფრთხეების და შესაძლებლობების ანალიზს.  

 მოცემულია ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავებისა და დანერ-

გვის სქემა და ალგორითმი. მეთოდიკა მოიცავს: საწარმოს გარე და შიდა 

გარემო ფაქტორების ანალიზის ჩატარებას; საწარმოს ეკოლოგიური მიზნე-

ბისა და ამოცანების განსაზღვრას; საწარმოსათვის საჭირო ტიპოლოგიის 

ეკოლოგიური სტრატეგიების შემუშავებას; სტრატეგიის დანერგვის ინ-

სტრუმენტების განსაზღვრას; დანერგვაზე კონტროლის განხორციელებას 

და დანერგვის ეფექტიანობის შეფასებას. 

 ეკოლოგიური სტრატეგიების ჩამოყალიბება კორპორაციულ დო-

ნეზე მოიცავს: საწარმოს ეკოლოგიური პოლიტიკის შემუშავებას; კორპორა-

ციული კულტურის ცვლილებას; კორპორაციული მისიის გაფართოებას; 

ეკოლოგიური მიზნებისა და ამოცანების ფორმულირებას. 

 ეკოლოგიური მარკეტინგული სტრატეგიების დასანერგად აუცილე-

ბელია ეკოლოგიური ასპექტის შემოტანა საწარმოს მარკეტინგულ პოლიტი-

კაში. მაგალითად, საჭიროა შემუშავდეს: ეკოლოგიური პროდუქტული 

პოლიტიკა, კომუნიკაციების ეკოლოგიური პოლიტიკა, ფასწარმოქმნის 

ეკოლოგიური პოლიტიკა. გარდა ამისა, საჭიროა პერსონალის მომზადება, 

რომელიც იმუშავებს ეკოლოგიური მარკეტინგული სტრატეგიის დანერ-

გვაზე, ჩაატარებს დამხმარე პერსონალისთვის ტრენინგებს ეკოლოგიური 

მარკეტინგის სფეროში და სხვა ეკოლოგიურ საკითხებზე. 

 ბუნებადაცვითი და რესურსდამზოგველი ღონისძიებების დანერ-

გვისას საინვესტიციო პროექტის შერჩევის კრიტერიუმად მიღებულია 

ინტეგრალური დისკონტირებული ეფექტის (წმინდა დისკონტირებული 

შემოსავლის) კრიტერიუმი. შემოთავაზებულია ფორმულა ბუნებადაცვითი 

და რესურსდამზოგველი ღონისძიებების დანერგვის შედეგად მიღებული 

ფინანსური ეფექტის შესაფასებლად.  

 ეკოლოგიური სტრატეგიების შეფასების მეთოდიკა შესაძლებლობას 

გვაძლევს გამოვავლინოთ სამრეწველო საწარმოს საქმიანობის ორგანიზა-
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ციული რეზერვები, ანუ მოვახდინოთ მუდმივი გაუმჯობესების პრინციპის 

რეალიზება, ასევე უზრუნველვყოთ საწარმოს მდგრადი ეკოლოგიური 

განვითარება. 

 განხილულია ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის არსი, გამოვლე-

ნილია მისი მრავალასპექტიანობა, რაც განსაზღვრავს მისი შეფასების 

მეთოდების მრავალფეროვნებას. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული და 

ცნობილია ინდექსების, კონკურსების, რეიტინგების მეთოდები, რომლებიც 

ხელს უწყობს საწარმოების შედარების სტიმულირებას, ინფორმაციული 

ღიაობის პოზიტიური გამოცდილების გადაცემას ეკოლოგიური პასუხის-

მგებლობის სფეროში. 

 კვლევის შედეგად შემუშავებულია სამრეწველო საწარმოების ეკო-

ლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების მეთოდიკა. ამ მეთოდიკით დად-

გენილია ეკონომიკურ განვითარებასა და ეკოლოგიურ პასუხისმგებლობას 

შორის კავშირი.  

 სამრეწველო საწარმოების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფა-

სების შემოთავაზებული მეთოდიკა შემოწმდა სამრეწველო საწარმოების 

სოციალური (არაფინანსური) ანგარიშგების მონაცემებზე დაყრდნობით. 

კერძოდ: „არემჯი გოლდი“ და „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“.  

 ნაშრომში გამოკვლეულია საქართველოს სამრეწველო საწარმოების 

განვითარების ძირითადი ეკონომიკური და ეკოლოგიური მაჩვენებლები. 

კვლევის პერიოდი 5 წელი იყო. კვლევის შედეგებმა საშუალება გაგვეკე-

თებინა დაგვესკვნა, რომ 2015-2019 წლებში, კრიზისული ტენდენციების 

ფონზე, ეკონომიკურ მაჩვენებლებს უარყოფითი დინამიკა აქვთ. ამის 

მიუხედავად, შეინიშნება ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის სფეროს 

ძირითადი მაჩვენებლების სუსტი, მაგრამ მაინც დადებითი დინამიკა. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

 

   დისერტაციის თემაზე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ბიზ-

ნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა ორი 

კოლოქვიუმი და ორი სემინარი: 

1.  კოლოკვიუმი 1– „ფირმების სტრატეგიული ეკოლოგიური 

მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები“. სტუ, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, 2019 წ.   

2. კოლოკვიუმი 2 – „ფირმის ეკოლოგიური სტრატეგიების 

ჩამოყალიბებაზე მოქმედი ფაქტორების კვლევა“. სტუ, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, 2020 წ.   

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. ფოდიაშვილი დ. ფირმების ეკოლოგიური სტრატეგიების 

კლასიფიკაცია. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა, N1-ის დამატება, 

თბ., 2019, გვ. 71-82. 

2. ფოდიაშვილი დ. ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების 

მეთოდიკა. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. N2-3, 2020, გვ. 88-92. 

3. Podiashvili D. Contemporary Business Challenges in a Globalized World: 

Research, Study, Examination (2019), Monograph, LAP Ltd. Member of 

OmniScriptum Publishing Group, ISBN: 978-620-0-47296-0, Austria, 

January 2019.-P.125 

 

კონფერენციები: 

1.  როსტიაშვილი თ., სოსელია მ., ფოდიაშვილი დ. ინოვაციური მცირე 

საწარმოების პიარი და იმიჯი. თსუ პ. გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის  დაარსების დღისადმი მიძღვნილი  საერთა-

შორისო–სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია  "ინოვაციური 

ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ 
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ქვეყნებში”, 1-2 ივლისი, თბილისი, 2016 წ. გვ. 173-177. 

2. აბრალავა ა., ფოდიაშვილი დ. „ეკოლოგიური მენეჯმენტი, მდგრადი 

ეკოლოგიური განვითარების ინსტრუმენტი“, სტუ მე-2 საერთაშორისო 
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