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Ways to increase the efficiency of the hotel 

Summary 

dissertation "Ways to increase the efficiency of the hotel" consists of: introduction, three 
chapters, conclusion and used literature. 

Introduction part. The introduction substantiates the urgency of the dissertation topic, 
where improving the efficiency of hotel operators is a top priority in the hotel industry. With 
this purpose, it is very important to establish a new direction for increasing the economic 
efficiency of the hotel and to establish it’s aspects on the scientific level. 

Modern analysis of the hotel business process is based on data from individual indicators 
and methodology for evaluating the effectiveness of its use. It should also be noted that the 
fragmentation of information received by some potential investors, as well as their limitations 
and lack of perspective over time, may further create a misconception about the prospect of the 
development of the hotel industry in Georgia, which existed until 2020. It should also be noted 
that during the viral pandemic there is and is a certain part of the hotel industry and after the 
current situation is rectified, much more incentive will be given to the development of the hotel 
industry in Georgia. 

In future, after the improvement of the healthcare situation in Georgia, the main 
companies in the hotel market will become dominant companies that were more or less efficient 
during the pandemic period and did not interrupt the work process. Then, through the use of 
market mechanisms, the degree of their effectiveness is further enhanced. Therefore, to increase 
the efficiency of hotels, there is an urgent need to enhance total mechanism from the part of 
government departments. 

The introduction formulates: research goals and objectives, research subject and object, 
topic of study, scientific news of the paper, research methods and methodology, theoretical 
significance of the research, practical significance of the paper and structure of the dissertation 
research. 

The above formulated logic of the dissertation, which consists of: introduction, three 
chapters, conclusion and references. 

In the first chapter "Hotel development evolutionary stages and features of hospitality 
" above points are studied and examined: Evolutionary stages of the hotel industry; nowadays 
Hotel business modern trends and the hotel as an integral part of hospitality. 

In the second chapter "Fundaments and basis to determine efficiency of hotel 
operation" is researched and studied: the system of indicators of economic efficiency of hotel 
operation; Methods of evaluating the efficiency of the hotel and evaluating the efficiency of the 
economic activity of the hotel "Best Western". 

In the third chapter "quality and motivation impact roles on the efficiency of the hotel" 
is researched, studied and established: Determination of motivation factors in the hotel industry; 
Economical-mathematical model based on influence of motivation as increasing factor on the 
economic activity of the hotel; The quality of hotel that leads to efficiency and identifies key 
factors that lead to wise verse connection between budget and quality in the hotel industry. 

 The main scientific, theoretical and practical approaches are aimed to determine: 
the efficiency basics of hotel operation; Influence of motivation and quality basic criteria on 
hotel efficiency in determining motivation factors; By developing an economic-mathematical 
model of the impact of motivation to increase the economic activity of a hotel; Determining the 
relationship between the quality of the hotel operation in terms of efficiency and identifying the 
key factors in the relationship between pricing and quality in the hotel industry. Also, in 
practical terms, it will be very useful for hotel industry companies to implement the ways how 
to increase effectiveness by using the mechanisms shown in the research. The concluding part 
of the dissertation outlines the most important results of the research and includes relevant 
recommendations. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. სასტუმრო მომსახურების შიდა და გარე ბაზრების 

ფორმირებისა და განვითარების პირობებში, სასტუმრო ინდუსტრია ვითარდება 

როგორც ერთიანი სფერო. საქართველოში სასტუმრო ბიზნესს მრავალი მიზეზის 

გამო ჯერ კიდევ არ მიუღწევია ისეთი მასშტაბებისთვის, როგორც ზოგიერთ სხვა 

განვითარებულ ქვეყნებში. მისი ძირეული ეკონომიკური საფუძვლების შესწავლა 

ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა ეკონომიკური მეცნიერების მნიშვნელოვან ერთ-ერთ 

სეგმენტად. მიუხედავად ამისა, სასტუმრო მომსახურების საწარმოთა ინტერესი 

მაინც განუხრელად იზრდება. 

ამიტომ, დღევანდელი საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარე-

ბის თანამედროვე ეტაპზე, სასტუმრო ინდუსტრიის ფუნქციონირების ეკონომიკუ-

რი ეფექტიანობის ამაღლებისათვის აუცილებელი გახდა თანამედროვე პრინციპ-

ების საფუძველზე, ეფექტიანობის ამაღლების ფაქტორების განსაზღვრა. სადაც, 

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების სისტემის შემადგენელი სუბიექტები 

დაკავშირებულია: ინდუსტრიაში არსებულ სტუმართა ნაკადების მოცულობის 

ზრდასთან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობასა და განვითარებასთან; 

ინდუსტრიის საწარმოების ფინანსურ და ეკონომიკურ საქმიანობის მაჩვენებ-

ლებთან; სასტუმრო მომსახურების (პროდუქტის) გაყიდვების ხელშეწყობასთან; 

შრომის გამოყენების მაჩვენებლების ამაღლებასთან; წარმოების აქტივების 

გამოყენების ზრდასთან (კაპიტალის ბრუნვის მოცულობა, კაპიტალის პროდუქტი-

ულობა, მოგება, საერთო მომგებიანობა, გადახდისუნარიანობა, ფინანსური 

სტაბილურობა და ა.შ.); საერთაშორისო სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების 

ინდიკატორებთან; ინდუსტრიის საწარმოების ფინანსურ და ეკონომიკურ 

საქმიანობის მაჩვენებლების გაუმჯობესებასთან და სხვ. გარდა ამისა, სწორედ 

სასტუმრო ინდუსტრიაში სადაც, პროდუქტი წარმოადგენს მომსახურებას, 

ადამიანთა ინტერპერსონალური ურთიერთქმედება მნიშვნელოვანია სტუმრებთან 

ურთიერთობისას. ასევე, პერსონალის წარმატება და გუნდში არსებული ზოგადი 

ფსიქოლოგიური ფონი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასტუმროს ეფექტიან 

ფუნქციონირებაში. 

ამ მიზნით, აუცილებელი გახდა სასტუმროს ფუნქციონირების ეკონომიკური 

ეფექტიანობის მაჩვენებელთა სისტემის ჩამოყალიბება დაკავშირებული სასტუმრო 
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,,ბესთვესტერნის“ ეკონომიკურ საქმიანობასთან და მის ეკონომიკურ მაჩვენებლებ-

თან. ასევე, ეფექტიანობის ამაღლებასთან დაკავშირებით, მოტივაციის, ფასწარმოქ-

მნისა და ხარისხის ურთიერთკავშირის ძირითადი ფაქტორების განსაზღვრა სას-

ტუმრო ინდუსტრიაში.  

მეცნიერული სიახლე. არის ის მეცნიერული, მეთოდური, მეთოდოლოგიური 

და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება, რაც განსაზღვრული და 

დაკავშირებულია სასტუმროს ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლების გზების 

დადგენასთან სასტუმრო ,,ბესთ ვესტერნის“ მაგალითზე, კერძოდ: 

 შემუშავებულია სასტუმროს ფუნქციონირების ეკონომიკური ეფექტია-

ნობის მაჩვენებელთა სისტემა;

 შემუშავებულია სასტუმროს ნორმალური ფუნქციონირების ოპტიმა-

ლური წონასწორობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი;

 განსაზღვრულია მოტივაციის ფაქტორები სასტუმრო ინდუსტრიაში და

შემუშავებულია სასტუმროს ეკონომიკური აქტივობის ამაღლებაზე

მოტივაციის გავლენის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი;

 დასაბუთებულია მომხმარებელთა მოტივაციაზე ზეგავლენის ,,ქცევის

მოდელი“;

 დასაბუთებულია სასტუმროს ფუნქციონირების ხარისხის კავშირი

ეფექტიანობასთან მიმართებაში;

 შემუშავებულია სასტუმრო ინდუსტრიაში ხარისხსა და ფასს შორის

ადეკვატური დამოკიდებულების ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი;

 განსაზღვრულია სასტუმრო ინდუსტრიაში ფასწარმოქმნისა და ხარისხის

ურთიერთკავშირის ძირითადი ფაქტორები.

 სამუშაოს მიზანი. სადისერტაციო ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს სასტუმროს 

ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლების გზების დადგენის თანამედროვე 

მეთოდების განსაზღვრა. მისი სამეცნიერო და პრაქტიკული რეკომენდაციების 

კომპლექური შემუშავება.  

ამ მიზნის მისაღწევად, საჭირო გახდა: 

• სასტუმრო ინდუსტრიის ევოლუციური ეტაპების გამოკვლევა და შესწავლა;

• მსოფლიოში სასტუმრო ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენ-

ციების დადგენა;
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• სასტუმროს ფუნქციონირების ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებელთა

სისტემის ჩამოყალიბება;

• სასტუმროს ეფექტიანობის შეფასების მეთოდების დადგენა სასტუმრო ,,ბესთ

ვესტერნის“ ეკონომიკური საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასებისათვის;

• სასტუმრო ინდუსტრიაში მოტივაციის ფაქტორების განსაზღვრა;

• სასტუმროს ეკონომიკური აქტივობის ამაღლებაზე მოტივაციის გავლენის

ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის შემუშავება;

• ეფექტიანობასთან მიმართებაში სასტუმროს ფუნქციონირების ხარისხის

კავშირის დადგენა;

• სასტუმრო ინდუსტრიაში ფასწარმოქმნისა და ხარისხის ურთიერთკავშირის

ძირითადი ფაქტორების შემუშავება.

კვლევის ობიექტი და მეთოდები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს -

სასტუმრო ,,ბესთ ვესტერნის“ საქმიანობა. 

კვლევის მეთოდებია: 

1) სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების შედარებითი მეთოდი;

2) სასტუმროს ნორმალური ფუნქციონირების ოპტიმალური წონასწორობის

ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდი;

3) სასტუმროს რენტაბელობის გამოსათვლელი მეთოდი;

4) სასტუმროს სტუმართა მოტივაციის წარმოქმნის მეთოდი;

5) სასტუმრო ინდუსტრიაში ხარისხსა და ფასს შორის ადეკვატური

დამოკიდებულების ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდი.

კვლევის მეთოდებთან დაკავშირებით ჩამოყალიბდა შემდეგი მეთოდო-

ლოგია: 

1) სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების შედარებითი ანალიზის მეთოდის

გამოყენებით მოვახდინე:  

 2017-2020 წწ. მსოფლიო სასტუმრო ინდუსტრიაში განთავსებულ სტუმართა

რაოდენობის საშუალო პროცენტული დინამიკის განსაზღვრა;

 საქართველოში საშუალო პროცენტული ზრდის საერთო მაჩვენებლის,

სტუმართა რაოდენობის ზრდისა და კლების ტემპების დადგენა, რაც

პირდაპირ აისახა განთავსების საშუალებების წარმადობაზე და

გამომდინარე აქედან, მათ შემოსავლებზე;
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 მოვახდინე მსოფლიო რეგიონების მიხედვით 2017-2020 წწ. საერთა-

შორისო ტურისტულ მგზავრობათა პროცენტული დინამიკის შესწავლა;

 საქართველოში 2017-2020 წწ. სასტუმროებსა და სასტუმრო ტიპის

დაწესებულებებში სტუმართა განთავსების საშუალო პროცენტული

ზრდის დინამიკის განსაზღვრა;

 Covid-19 -ის გავრცელების შედეგად, შედარებითი ზოგადი სურათის

წარმოჩენა სასტუმროებსა და სასტუმრო ტიპის დაწესებულებებში

სტუმართა განთავსების საშუალო პროცენტული ზრდის დინამიკის

შესახებ. აღნიშნულმა დამოკიდებულებებმა საშუალება მოგვცა

დამედგინა 2017-2020 წწ.-ში სტუმართა რაოდენობის დინამიკის

ცვლილებების გამომწვევი ფაქტორები, რაც პირდაპირ კავშირში იყო

საქართველოში ტურისტთა დიდი ნაკადების თანამედროვე

სტანდარტებით მართვასთან; ქვეყნის მოსახლეობასთან, არსებულ

ინფრასტრუქტურასთან, სატრანსპორტო საშუალებებთან და სხვ.;

2) სასტუმროს რენტაბელობის გამოსათვლელი მეთოდის გამოყენებით

მოვახდინე 2018 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით სასტუმრო ,,ბესთ ვესტერნის“ 

ფუნქციონირების მაჩვენებლების დინამიკის ჩამოყალიბება დაკავშირებული 

სასტუმროს პროდუქტის რეალიზებიდან მიღებულ შემოსავალთან, სასტუმროს 

სანომრე ფონდის მოცულობასთან, მოგებასთან, სასტუმროს ნომრების 

ყოველთვიურ, კვარტალურ და წლიური დატვირთვის მონაცემებთან;  

3) ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ოპტიმალური წონასწორობის ეკონომი-

კურ-მათემატიკური მოდელის მეთოდის გამოყენებით მოვახდინე სასტუმროს 

ფუნქციონირებიდან მიღებული შემოსავლის, მოგების, სასტუმროს ხარისხის 

მაჩვენებლის, სასტუმროს უსაფრთხოებაზე დაკავებული თანამშრომლების, 

სასტუმროს მიმღებში (front office) დაკავებული თანამშრომლების, სასტუმროს 

დალაგება-დასუფთავებაზე დაკავებული თანამშრომლების, სასტუმროს სამზარეუ-

ლო ბლოკში დაკავებული თანამშრომლების, სასტუმროს სტუმართა კვებასთან 

დაკავებული მიმტანების, სასტუმროს საფინანსო ბლოკში დაკავებული თანამშრომ-

ლების, სასტუმროს საერთო კომუნალური ხარჯების, სასტუმრო მომსახურების 

ხარისხის, სასტუმროს თანამედროვე სტანდარტების შენობა-ნაგებობის, სასტუმრის 

ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი თანამედროვე ტექნოლოგიების მაჩვენე-
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ბელთა გამოყენებით, სასტუმრო ,,ბესთ ვესტერნის“ ფუნქციონირების ოპტიმა-

ლური წონასწორობის წლიური მომგებიანობის გამოსახვა; 

4) მსოფლიოში Covid-19 ვირუსის დასრულების შემდეგ, სტუმართა მოტივა-

ციის წარმოქმნის მეთოდის გამოყენების საშუალებით სასტუმრო „ბესთ ვესტერნის“ 

სრულ დატვირთვაზე გადასვლის შემთხვევაში, დაინერგება სასტუმრო მომსახუ-

რების მომხმარებელთა ე.წ. ფსიქოგრაფიული ტიპების ამოსაცნობი მეთოდი. რაც 

საშუალებას იძლევა სტუმართა ტიპებიდან გამომდინარე, შესაბამისი კრიტერი-

უმების გამოყენებით მიახლოებით განისაზღვროს ადამიანთა ფსიქოლოგიური 

პორტრეტები და ამის საფუძველზე კი, სასტუმროში მათი ხელახალი დასვენების 

ჩართვის მოტივაცია. ამგვარად, მოტივაცია შეიძლება განისაზღვროს, როგორც 

სტიმული თუ რა უბიძგებს ადამიანს გაიაროს მოცემულ სასტუმროში დასვენების 

მორიგი ციკლი. აღნიშნული მიდგომა განაპირობებს სასტუმროს დამატებით 

შემოსავლებით უზრუნველყოფას; 

5) სასტუმრო ინდუსტრიაში ხარისხსა და ფასს შორის ადეკვატური

დამოკიდებულების ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის მეთოდიის გამოყე-

ნებით მოვახდინე ხარისხსა და ფასს შორის ადეკვატური ფუნქციური 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. ამ მიზნით შემოტანილ იქნა არგუმენტის, 

ხარისხის, ცვლადის, სარეკომენადაციო ფასებისა და ადეკვატურობის კოეფიციენ-

ტი. აღნიშნულიდან შესაძლებელი გახდა ჩამოყალიბებულიყო დამოკიდებულება 

სასტუმროს სარეკომენდაციო ფასს, სასტუმროს საშუალო სარეკომენდაციო ფასსა 

და ხარისხს შორის, საიდანაც განისაზღვრა ხარისხსა და ფასს შორის 

ადეკვატურობის შესაბამისობა, რამაც მიიღო შემდეგი სახე: რაც მაღალია ხარისხი - 

მაღალია ფასი. 

 კვლევის ძირითადი შედეგები და შედეგების გამოყენების  სფერო. ნაშრომის 

ძირითადი სამეცნიერო, თეორიული და პრაქტიკული მიდგომები, მიმართულია 

რათა განისაზღვროს: სასტუმროს ფუნქციონირების ეფექტი-ანობის საფუძვლები; 

სასტუმროს ეფექტიანობაზე მოტივაციისა და ხარისხის ძირითადი კრიტერიუმების 

გავლენა დაკავშირებული მოტივაციის ფაქტორების განსაზღვრასთან; სასტუმროს 

ეკონომიკური აქტივობის ამაღლებისათვის მოტივაციის გავლენის ეკონომიკურ-

მათემატიკური მოდელის ჩამოყალიბებასთან; სასტუმროს ფუნქციონირების 

ხარისხის კავშირის დადგენასთან ეფექტიანობასთან მიმართებაში და სასტუმრო
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ინდუსტრიაში ფასწარმოქმნისა და ხარისხის ურთიერთკავშირის ძირითადი 

ფაქტორების განსაზღვრასთან.  

შედეგების გამოყენების სფერო მდგომარეობს იმაში, რომ ნაშრომში 

გამოყენებული ძირითადი მეთოდები, მეთოდოლოგიური მიდგომები და რეკომენ-

დაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასტუმრო ინდუსტრიაში განთავსების 

ობიექტების ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლების გზების მიღწევად. უმაღ-

ლესი სასწავლებლების სწავლების პროცესში, სპეციალისტების მოსამზადებლად 

სასტუმრო მომსახურების მართვის სფეროში.  

 ცნობები დისერტაციის მოცულობისა და სტრუქტურის შესახებ. 

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 143 გვერდზე შესრულებული კომპიუტერზე 

ნაბეჭდი ტექსტისაგან, რომელიც მოიცავს შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, 

სამ თავს (10 ქვეთავი), დასკვნას და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას.  

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

თავი 1. ,,სასტუმროს განვითარების ევოლუციური ეტაპები და 

სტუმართმასპინძლობის თავისებურებები” 

1.1. სასტუმროების ინდუსტრიული განვითარების ეტაპები 

თანამედროვე ცივილიზაციის ფორმირების პირველ ეტაპზე, დასაბამი მიეცა 

სხვადასხვა მიზნით მოგზაურობებს დაკავშირებულს მომლოცველობასთან, 

ვაჭრობასთან და ა.შ. შედეგად კი, ჩამოყალიბდა თავშესაფრები სადაც, მოგზაურებს 

უზრუნველყოფდნენ ღამისთევით, საკვებით და სხვა დამხმარე საშუალებებით. 

ამგვარად, სასტუმრო ბიზნესის განვითარების ისტორია განუყოფლად 

უკავშირდება მოგზაურობას. 

ამ მიზნით, აუცილებელი შეიქმნა შესწავლილიყო შემდეგი: სასტუმროს

წარმოშობის ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა; განთავსების საშუა-

ლებების შექმნა–ჩამოყალიბების ისტორიული წინამძღვრები; ვაჭრობის 

განვითარებასთან ერთად, სტუმრთმასპინძლობის ფორმების ევოლუციური 

განვითარების თავისებურებები; ტურისტთა განთავსების საშუალებების 

სტრუქტურული და ფუნქციური ევოლუციის პროცესების ურთიერთკავშირი; 

ელიტარული ტურიზმის ჩამოყალიბების წინაპირობები; თანამედროვე სასტუმროს 

ფორმების ჩამოყალიბების თავისებურებები; განთავსების საშუალებების დროთა 
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პერიოდების მიხედვით ფორმირების ევოლუციური ეტაპები და მოტივაციური 

ნიშნები; განთავსების ინდუსტრიის, როგორც მძლავრი ეკონომიკური ორგანიზმის 

ძირითადადი ტიპები; სასტუმრო პროდუქტის თავისებურებები; საქართველოში 

სასტუმრო ინდუსტრიის ჩამოყალიბების წინამძღვრები, განვითარების ეტაპები და 

სასტუმრო პროდუქტის თავისებურებები. 

 

1.2. სასტუმრო ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები 

მსოფლიოში 

სასტუმრო ბიზნესი ერთ – ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ინდუსტრიაა 

მსოფლიოში, რომელიც ასევე, ხელს უწყობს ეკონომიკის სხვა სფეროების 

განვითარებას (მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა და ა.შ.). სასტუმრო 

ბიზნესის როლი თანამედროვე ეკონომიკაში მუდმივად იზრდება, იცვლება და 

ხდება მისი შიდა რესტრუქტურიზაცია და რესურსებიდან გამომდინარე, მათი 

განვითარება. სასტუმრო ბიზნესის ფუნქციონირება განიხილება, როგორც: 

 მოცემული ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკური კომპლექსის ნაწილი, 

წარმოების გარკვეული დარგობრივი ტიპების და ეკონომიკური 

საქმიანობის ჩათვლით; 

 პროდუქციის წარმოების, გაცვლისა და დისტრიბუციის სფეროში 

სოციალური ურთიერთობების გარკვეული ნაკრები და მასთან 

მიმართებაში ანალიზის, მიმდინარე პროცესებისა და პროგნოზირების 

აუცილებლობა; 

 სასტუმრო ბიზნესის როლი, დამოკიდებულებები და ტენდენციები 

ქვეყნის ეკონომიკასთან მიმართებაში; 

 ბიზნესის თეორია რომელიც შეისწავლის ადამიანების, როგორც 

სუბიექტების ქცევას სასტუმროს ეკონომიკური სისტემის ყველა დონეზე, 

სასტუმროს მომსახურების წარმოების, განაწილების, გაცვლისა და 

მოხმარების პროცესებში, ადამიანის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფი-

ლებლად; 

 ფუნდამენტური თვალსაზრისით, სასტუმრო ბიზნესი არის ეკონომიკური 

კომპლექსი, რომლის განვითარება დიდწილად აიხსნება მსოფლიო 

ეკონომიკური პროცესებითა და შიდა ურთიერთობებით;  
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 იგი მნიშვნელოვანი კატალიზატორია სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების 

ეკონომიკური ზრდისთვის, ვინაიდან მოქმედებს როგორც საერთო 

ეროვნული პროდუქტის გადანაწილების არხი ქვეყნებს შორის.  

თანამედროვე სასტუმრო ბიზნესი, როგორც ეკონომიკური ფენომენი 

შესაძლოა შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს: 

 აქვს საწარმოო ფორმა; 

 ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ხშირად გამოდის როგორც პიონერი და 

ხელს უწყობს ახალი ტერიტორიების ათვისება-განვითარებას; 

 მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების 

საქმეში; 

 აქვს ეროვნული შემოსავლის გადანაწილების მექანიზმი; 

 არის ეროვნული შემოსავლის ზრდის, დასაქმების, ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონის 

ზრდის მულტიპლიკატორი; 

 ხასიათდება ეფექტურობის მაღალი დონით და ინვესტიციის სწრაფი  

უკუგებით; 

 აქვს ბუნებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეფექტური 

საშუალება, ვინაიდან სწორედ ეს ელემენტები ქმნიან მის რესურსულ 

ბაზას; 

 თავსებადია ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორთან (ტრანსპორტი, 

ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა და ა.შ.) და ადამიანის საქმიანობის 

სხვადასხვა ტიპებთან;  

 აქვს ,,მოდელების“ ნაირსახეობა, ერწყმის და ჰარმონიაშია როგორც 

კულტურის, ისე ბუნებრივ გარემოსთან და ამით იზიდავს ადამიანთა 

სხვადსხვა ტიპებს. 

თავისი შემოსავლებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო მგზავრობათა 

მაჩვენებლები თავისთავად ასახავს სასტუმრო ინდუსტრიის გლობალურობაზე და 

მისი პოზიციური სტაბილური ზრდის დინამიკაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

აუცილებლობა მოითხოვს მსოფლიო გლობალურ სივრცეში, ტურისტთა ნაკადების 

განვითარების ტენდენციების დადგენა და რაც, პირდაპირ კავშირშია სასტუმრო 

ინდუსტრიასთან. ამ მიზნით, დადგენილია 2017-2020 წლებში მსოფლიოში 
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ტურისტულ მგზავრობათა რიცხვიდან გამომდინარე, წინაწელთან შედარებით, 

ჯამური საშუალო პროცენტული წლიური ცვლილებების ტენდენციები. ასევე, 

დადგენილია 2017-2020 წლებში საქართველოში სასტუმროებსა და სასტუმროს 

ტიპის დაწესებულებებში წინაწელთან შედარებით, სტუმართა განთავსების 

პროცენტული ზრდის მაჩვენებლების თანაფარდობის ტენდენციები. 

 

1.3. სასტუმრო როგორც სტუმართმასპინძლობის შემადგენელი ნაწილი 

სასტუმრო ინდუსტრია ძირითადი შემადგენელი ნაწილია სტუმარ-

თმასპინძლობის და იგი ვითარდება მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით, 

რომელიც შესაძლოა პირობითად დაიყოს ორ ჯგუფად - გარე და შიდა.  

გარე ფაქტორებს განსაზღვრავს ქვეყანაში არსებული მიმდინარე რეალური 

კომპონენტების არსებობა დაკავშირებული - პოლიტიკურ -სამართლებრივ, 

ეკონომიკურ-ფინანსურ, კულტურულ, ინფრასტრუქტურულ - კომუნიკაციურ, 

სოციალურ - დემოგრაფიულ, ვაჭრობის, ტექნოლოგიურ, მატერიალურ-ტექნიკურ 

და მოგზაურობის უსაფრთხოებასთან.  

შიდა ფაქტორები კი, უშუალოდ კავშირშია სტუმართმასპინძლობის ინდუს-

ტრიაში არსებულ საწარმოების მართვის ფუნქციონირების მახასიათებლებთან.  

გარდა ამისა, არსებობს სხვა ფაქტორებიც როგორიცაა: პოლიტიკურ-

სამართლებრივი; ეკონომიკურ-ფინანსური; კულტურული; ინფრასტრუქტურისა 

და კომუნიკაციის; სოციალურ-დემოგრაფიული; ვაჭრობის განვითარების; 

ტექნოლოგიური; მატერიალურ-ტექნიკური; მოგზაურობის უსაფრთხოების; 

ინდუსტრიული; განაწილების სისტემების; სამუშაო ძალის; მარკეტინგის; 

სეზონურობის; გლობალიზაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის. ახალმა 

ტექნოლოგიებმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა ტურიზმის ბაზრის პოტენციალი და 

უზრუნველყო ტურისტული პროდუქტის მწარმოებელ საწარმოთა ჯაჭვის ყველა 

რგოლის კოორდინირებული მუშაობა და მისი საბოლოო მომხმარებლამდე მიტანა. 

ასეთმა სისტემებმა კი, უზრუნველყო მსოფლიო სასტუმრო ინდუსტრიის 

კომპანიების სახით ფორმირება, გასცდნენ ქვეყნის ეროვნულ საზღვრებს და 

გლობალურ ფინანსურ წარმონაქმნებად ჩამოყალიბდნენ. 
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თავი 2. სასტუმროს ფუნქციონირების ეკონომიკური ეფექტიანობის 

განსაზღვრის საფუძვლები 

2.1. სასტუმროს ფუნქციონირების ეკონომიკური ეფექტიანობის 

მაჩვენებელთა სისტემა 

სასტუმრო ინდუსტრიის კომპანიების ფორმირება და განვითარება 

ხასიათდება გარკვეული ეკონომიკური მაჩვენებლების სისტემით, რომლებიც 

ასახავს ხარისხობრივი მხარიდან გამომდინარე, სასტუმრო პროდუქტის 

მოცულობით რეალიზაციას და სასტუმრო ინდუსტრიაში არსებულ ბიზნესის 

სუბიექტების წარმოებისა და მომსახურების საქმიანობის ეკონომიკურ 

მაჩვენებლებს. 

1) სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების სისტემა მოიცავს,  

 ინდუსტრიაში არსებულ სტუმართა ნაკადების მოცულობას;  

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობასა და განვითარებას; 

 ინდუსტრიის საწარმოების ფინანსურ და ეკონომიკურ საქმიანობის 

მაჩვენებლებს; 

 საერთაშორისო სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ინდიკატორებს.  

2) ქვეყანაში ტურისტთა ჩამოსვლის ნაკადები პირდაპირ კავშირშია 

სასტუმროს ფუნქციონირების ეფექტიანობასთან რაც, პირდაპირკავშირშია 

ტურისტული ნაკადების მოცულობის მახასიათებელ შემდეგ ინდიკატორებთან 

კერძოდ:  

 ქვეყანაში ტურისტთა ყოფნის საშუალო ხანგრძლიობასთან (საშუალო 

დრო); 

 ტურისტული ნაკადების მოცულობების მახასიათებლებთან;  

 სასტუმრო ინდუსტრიის საქმიანობათა სახეების განსაზღვრის 

სტანდარტული საერთაშორისო კლასიფიკატორის მახასიათებლებთან;  

 სასტუმროს ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ოპტიმალური 

წონასწორობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელთან; 

  სასტუმრო ,,ბესთვესტერნის“ ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის 

მაჩვენებლების დახასიათებასთან, ტენდენციების განსაზღვრასთან და ამ 

მიზნით, ეფექტიანობის შეფასების ცხრილებისა და დიაგრამების 

შემუშავებასთან. 
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2.2. სასტუმროს ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები. 

მოცემულ ქვეთავში, განხილულია ეკონომიკური მიღწევის საშუალებები 

დაკავშირებული ხარისხთან, სასტუმროს ხარისხი კი, განსაზღვრავს მის ფასს. 

ხარისხი ძირითადად მოიცავს მომსახურებას, ობიექტის შიდა განლაგებას და 

სასტუმროში დანერგილ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. მაგრამ, სასტუმროს 

ეფექტიანობა ასევე კავშირშია ობიექტის ადგილმდებარეობასთან, არსებულ 

ეკოლოგიურ გარემოსთან, ტრანსპორტის ინტენსიურ კვანძებთან, 

ინფრასტრუქტურასთან და სხვ. ყოველივე ზემოთ თქმული განაპირობებს 

სასტუმროს ეფექტიანობის მაჩვენებელს რაც, პირდაპირ კავშირშია სასტუმროს 

შემოსავლებთან. ამ მიზნით, მნიშვნელოვანია: 

 მომსახურების ხარისხის სტანდარტი; სასტუმრო ობიექტის სტანდარტი 

(კლასიფიკატორი);  

 სასტუმროთა კლასიფიკაციის სხვა ვარიანტები; 

 ადგილებისა და განსახლების ტიპების კლასიფიკაცია და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენება.სასტუმრო ინდუსტრიაში. 

 

2.3. სასტუმრო ,,ბესთ ვესტერნის“ საქმიანობის ეფექტიანობის 

შეფასება 

მოცემულ ქვეთავში განხილულია, სასტუმრო ,,ბესთვესტერნის“ საქმიანობის 

ეფექტიანობის შეფასება. სადაც, შემუშავებულია სასტუმროს ნორმალური 

ფუნქციონირების ოპტიმალური წონასწორობის ეკონომიკურ-მათემატიკური 

მოდელი, რომელიც მოიცავს შემდეგ პარამეტრებს: სასტუმროს ფუნქციონირებიდან 

მიღებული შემოსავალი; სასტუმროს ფუნქციონირებიდან მიღებული მოგება; 

სასტუმროს ხარისხის მაჩვენებელი; სასტუმროს უსაფრთხოებაზე დაკავებული 

თანამშრომლები; სასტუმროს მიმღებში (front office) დაკავებული თანამშრომლები; 

სასტუმროს დალაგება-დასუფთავებაზე დაკავებული თანამშრომლები; სასტუმროს 

სამზარეულო ბლოკში დაკავებული თანამშრომლები; სასტუმროს სტუმართა 

კვებასთან დაკავებული მიმტანები; სასტუმროს საფინანსო ბლოკში დაკავებული 

თანამშრომლები; სასტუმროს საერთო კომუნალური ხარჯები; სასტუმრო 

მომსახურების ხარისხი; სასტუმროს თანამედროვე სტანდარტების შენობა-

ნაგებობა; სასტუმრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი თანამედროვე 
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ტექნოლოგიები; სასტუმრო ბაზარზე დამკვიდრებული საკუთარი ადგილი და 

სასტუმრო ობიექტის ადგილმდებარეობა. ეს მოცემულობა პირდაპირ განსაზღვრავს 

სასტუმროს ოპტიმალური ფუნქციონირების დონეს. ასევე ქვეთავში, გათვლილია 

სასტუმრო ,,ბესთ ვესტერნის“ 2018-2021წწ-ის ფუნქციონირების ეკონომიკური 

მაჩვენებლები ცხრილებით და დიაგრამებით.  

 

თავი 3. მოტივაციისა და ხარისხის ძირითადი კრიტერიუმების 

გავლენა სასტუმროს ეფექტიანობაზე 

 3.1. მოტივაციის ფაქტორების განსაზღვრა სასტუმრო ინდუსტრიაში 

სასტუმრო ინდუსტრიაში სადაც, პროდუქტი წარმოადგენს მომსახურებას, 

ადამიანთა ინტერპერსონალური ურთიერთქმედება მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს სტუმრებთან ურთიერთობისას. პერსონალის წარმატება და გუნდში 

არსებული ზოგადი ფსიქოლოგიური ფონი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

სასტუმროს ეფექტიან ფუნქციონირებაში. 

ამ მიზნით, მნიშვნელოვანია მოტივაციის ფაქტორების განსაზღვრა სასტუმ-

რო ინდუსტრიაში. სადაც, მოცემულია სასტუმროსადმი ინტერეს-ფაქტორის 

ჩამოყალიბება რაც პირდაპირ დაკავშირებულია - მიზიდულობასთან. მასთან 

კავშორში კი, უნდა აღინიშნოს, რომ სტუმართა მოთხოვნების დაკმაყოფილების-

თვის აუცილებელია მენეჯმენტის იერარქიის განუხრელი დაცვა. ამიტომ, 

თანამედროვე პირობებში, კონტროლის სისტემას უნდა ჰქონდეს შემდეგი 

აუცილებელი მახასიათებლები, როგორიცაა: 

• სპეციფიკიდან გამომდინარე, სტრუქტურულად მართვის სხვადასხვა დონე; 

• კვალიფიციური სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ქვედანაყოფები; 

• სტუმრების მაღალი მომსახურებით დაკმაყოფილება და სამუშაოს სწორი 

ორგანიზება..  

აღსანიშნავია, რომ მომხმარებელთა მომსახურების მაღალი სტანდარტები 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია სასტუმროს შემდგომი დინამიური განვითარებისათვის. 

აღნიშნული პირდაპირ კავშირშია - წარმოების ოპერატიულ მართვასთან, 

მომსახურების ბაზარზე იმიჯისა და კონკურენტუნარიანობის შესნარჩუნებასთან, 

ახალი მიდგომების შემუშავებასთან, სხვა მიზნების დასახვასთან და რაც, 

პირდაპირკავშირშია სასტუმროს იმიჯის შენარუნე-ბასთან. მასთან კავშირში კი, 
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სასტუმროს შიდა ფსიქოლოგიური კულტურა. სადაც, სასტუმრო მომსახურების 

მთავარი მიზანია დააკმაყოფილოს სტუმრის მოთხოვნები და წინ წამოსწიოს 

სასტუმროს თანამშრომელთა პროფესიული უნარები.  

ასევე, მნიშვნელოვანია სტუმართა მოტივაციის ფაქტორები სასტუმრო 

ინდუსტრიაში რომელიც მოიცავს მოტივაციის შიდა ფაქტორებს დაკავშირებულს:  

  დამოკიდებულებასთან - გარემოს, ადგილის, ადამიანების ან საგნის 

მოცემულობების მიმართ (დადებით ან უარყოფითი შეგრძნებების 

ჩამოყალიბება); 

  დამოკიდებულების ჩამოყალიბებასთან - დაკვირვების, ცოდნის  

  მიღების და გაგების აღქმასთან დაკავშირებით;  

  გარკვეული ღირებულებებისა ან რწმენის ჩამოყალიბებასთან საგნის ან 

მოვლენის მიმართ; 

  გარკვეული კომფორტითა და მომსახურების სტანდარტებით უზრუნ-

ველყოფასთან.  

მოტივაციის გარე ფაქტორები მოიცავს: წარმოშობის ადგილს, რაც 

გარკვეულწილად ნოსტალგიასთან არის დაკავშირებული კერძოდ: 

 საერთაშორისო ბაზრობებთან დაკავშირებულ შოპინგებს და სავაჭრო 

ცენტრებს; 

 საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებს (ფესტივალები და ა.შ.); 

 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმებს; 

 საერთაშორისო გასართობ ცენტრებს (დისლეილენდები, აზარტული 

სათამაშო ადგილები და სხვ.); 

 საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს; 

 ნებისმიერი ღირსშესანიშნაობა რომელიც იზიდავს ტურისტებს; 

 ბუნებასთან დაკავშირებულ ადგილებს (მდინარეები, ზღვები, ტბები, 

მთები, ტყეები) და ა.შ.; 

 ფლორა და ფაუნას; 

 ხალხთა ეთნოგრაფიულ თავისებურებებს და სხვ.  

უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს სხვა სახის მოტივაციებიც როგორიცაა: 

ტურისტის მოგზაურობის მოტივაცია; ბუნებრივი მოტივაცია; კულტურული 

მოტივაცია; ეკონომიკური მოტივაცია და ფსიქოლოგიური მოტივაცია და სხვ. 
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აღნიშნულთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია მოტივაციის ,,ქცევის 

მოდელის“ გააზრება და მისი გამოყენება პრაქტიკული საქმიანობისთვის. 

 

3.2. სასტუმროზე ეკონომიკური აქტივობის ამაღლების მოტივაციის  

გავლენის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი 

ამავე თავში განხილულია, სასტუმროს ეკონომიკური აქტივობის ამაღლებაზე 

მოტივაციის გავლენის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი. აღნიშნული მოდელი 

დაკავშირებულია სასტუმრო ინდუსტრიის იმ სტუმართა კატეგორიაზე, რომელთაც 

დატოვეს სასტუმრო და გარკვეული, ამაღლებული შთაბეჭდილება-განწყობის 

შემდგომ კვლავ ბრუნდებიან უკან სასტუმრო მომსახურების მისაღებად. ამ მიზნით, 

შემოტანილია შთაბეჭდილება-განწყობის მოცემულობები: სტუმართა დადებითი 

შთაბეჭდილება; სტუმართა ნეიტრალური შთაბეჭდილება; სტუმართა უარყოფითი 

შთაბეჭდილება; სტუმართა დადებითი განწყობა; სტუმართა ნეიტრალური 

განწყობა და სტუმართა უარყოფითი განწყობა. მოცემული შთაბეჭდილება-

განწყობის მატრიცით განხილვის შედეგად და ფუნქციური დამოკიდებულებიდან 

გამომდინარე, ეკონომიკური აქტივობა მიიღება ფუნქციის ნაზრდის სახით. 

მოტივაციიდან გამომდინარე, მოდელში განხილულ სასტუმრო ინდუსტრიაში 

ჩამოყალიბებული შთაბეჭდილება-განწყობის მოცემულობაში შესაძლოა 

განისაზღვროს ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა დაკავშირებული ინდუსტრიის 

ეკონომიკური აქტივობის ამაღლებისათან. 

 

3.3. სასტუმროს ფუნქციონირების ხარისხის კავშირი ეფექტიანობასთან  

მიმართებაში 

სასტუმროს ფუნქციონირების ხარისხის კავშირი ეფექტიანობასთან მიმარ-

თებაში სადაც, სასტუმრო მომსახურების ხარისხი როგორც მნიშვნელოვანი 

ფაქტორი, პირდაპირ არის დაკავშირებული სასტუმროს ეფექტიანობისთან. ამიტომ, 

ამ კუთხით დიდ მნიშვნელობას იძენს მომსახურების ხარისხის ამაღლება რამაც, 

უნდა უზრუნველყოს მომხმარებელთა ინტერესების დაკმაყოფილება და მათი 

მოთხოვნებისადმი ადაპტირებული მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა. 

მომსახურების ხარისხის ამაღლების საკითხი უნდა ეყრდნობოდეს შემდეგ 

ძირითად მიმართულებებს: 
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 ხარისხის განსაზღვრული, ოპტიმალური დონის უზრუნველყოფა; 

 სასტუმრო მომსახურების წარმოების ორიენტაცია მომხმარებელთა 

ინტერესების დაკმაყოფილებაზე: 

 მომსახურების ხარისხის მართვის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბება, 

რომელსაც ექნება აქტიური ზეგავლენა სასტუმრო პროდუქტის 

ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე; 

 ხარისხის მართვის სისტემის ოპტიმალური კონცეპტუალური მოდელის 

შერჩევა ტურისტთა განთავსების კონკრეტული საწარმოსთვის; 

 დარგის სამეურნეო–ეკონომიკური მექანიზმის სრულყოფა სასტუმრო 

მომსახურების ხარისხის ამაღლების მოთხოვნათა შესაბამისად. 

ასევე, სასტუმრო ბაზარზე ახალი პროდუქტის დანერგვის პროცესი მოიცავს 

ოთხ ძირითად ეტაპს, რომლებიც ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული და 

ორგანულადაა შერწყმული კომპლექსური სასტუმრო მომსახურების სასიცოცხლო 

ციკლთან. თითოეული ეს ეტაპი შესაძლოა შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს:  

 I ეტაპი – მოთხოვნის გამოვლენა; 

 II ეტაპი – მომსახურების დაგეგმვა; 

 III ეტაპი – ფასების განსაზღვრის პროცესი; 

 IV ეტაპი – მომსახურების წარმოება-მოხმარების პროცესი. 

საერთოდ, სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მართვის სისტემის ძირითადი 

ამოცანაა ისეთი პროდუქტის შექმნა, რომელიც სრულად პასუხობს მომხმარებელთა 

მოთხოვნებს. 

 

3.4. ფასწარმოქმნისა და ხარისხის ურთიერთკავშირის ძირითადი 

ფაქტორების განსაზღვრა სასტუმრო ინდუსტრიაში 

ნაშრომში მოცემულია ფასწარმოქმნისა და ხარისხის ურთიერთკავშირის 

ძირითადი ფაქტორების განსაზღვრა სასტუმრო ინდუსტრიაში. გამომდინარე 

აქედან, მნიშვნელოვანია სარეკომენდაციო ფასების მოდელი საქართველოს 

სასტუმრო ბიზნესისათვის და სადაც, ფასების დიფერენციაცია დაკავშირებულია 

სეზონურობასთან, კონკურენციასთან და სხვ. ამიტომ, ფასწარმოქმნის ამგვარi 

მიდგომა საშუალებას იძლევა დაგგინდეს სასტუმრო მომსახურების კლასის 

გათვალისწინებით მისაღები ფორმები და ზღვრები. ამ მიზნით, შემუშავებულ იქნა 



19 

ხარისხსა და ფასს შორის მათემატიკურად გამოსახული ადეკვატური 

დამოკიდებულება - მაღალია ხარისხი – მაღალია ფასი. 

 

ზოგადი დასკვნები 

მოცემულ სადისერტაციო თემაში განხილული საკითხები იძლევა დასკვნის 

გაკეთების საშუალებას. კერძოდ, შესწავლილი, დასაბუთებული, გამოკვლეული და 

შემუშავებულია: 

1) სასტუმროს წარმოშობის ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა 

დაკავშირებულია განთავსების საშუალებების შექმნა–ჩამოყალიბების ისტორიული 

წინამძღვრებთან რაც, პირდაპირ დაკავშირებულია სასტუმრო ბიზნესის 

განვითარების ისტორიასთან და განუყოფლად უკავშირდება მოგზაურობას. ასევე, 

სასტუმრო ინდუსტრიის ევოლუციაში ჩამოყალიბებული პერიოდები, რომლებიც 

პირდაპირ შეხებაშია საზოგადოების განვითარების შემდგომ ისტორიულ 

ეტაპებთან მოიცავს: უძველეს დროით პერიოდს; შუა საუკუნეების დროით 

პერიოდს, ახალ დროით პერიოდსა და თანამედროვე დროით პერიოდს. ასევე, 

კერძოდ: ვაჭრობის განვითარებას და სტუმრთმასპინძლობის ფორმების ევოლუ-

ციური განვითარების თავისებურებების ფორმირებას; ტურისტთა განთავსების 

საშუალებების სტრუქტურული და ფუნქციური ევოლუციის პროცესების ურთი-

ერთკავშირს; ელიტარული ტურიზმის ჩამოყალიბების წინაპირობებსა და 

თანამედროვე სასტუმროს ფორმების ჩამოყალიბების თავისებურებებს; განთავსე-

ბის საშუალებების დროითი პერიოდების მიხედვით ფორმირების ევოლუციური 

ეტაპებისა და მოტივაციური ნიშნების ჩამოყალიბებას;  

ტურიზმის როგორც გლობალურ მიმდინარეობასთან დაკავშირე-ბით, 

ბაზრების ფორმირებას თან ახლავს ტრანსნაციონალიზაციის მძლავრი პროცესები, 

რომლებიც გამოხატავს კაპიტალის საერთაშორისო ქსელებში დაბანდებას, 

სხვადასხვა ქვეყნის მონოპოლიებს შორის კავშირების გაძლიერებას და 

ტრანსნაციონალური კომპანიების ფართო განვითარებას. საერთაშორისო ეკონომი-

კური ფორმირებები, რომლებიც შესაბამისობაშია წარმოებისა და კაპიტალის 

კონცენტრაციისა და ცენტრალიზაციის მაღალ დონეზე, ხელს უწყობს მომსახურე-

ბის საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას და გავრცელებას. 
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2) თანამედროვე სასტუმრო ბიზნესის შედარებით მოკლე დროში, მაღალ 

განვითარებული გზის ეტაპების დაწყება მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური 

სამუშაო ოპერაციების ავტომატიზირებიდან და დამთავრებული, გლობალური 

მასშტაბით ელექტრონული განაწილების სისტემების შექმნამდე. ინფორმაციის 

გადაცემის სისწრაფის, საიმედოობის, მოქნილობისა და სხვა უპირატესობების 

გამო, ახალმა ტექნოლოგიებმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა სასტუმრო ბაზრის 

პოტენციალი და უზრუნველყო მისი პროდუქტის მწარმოებელ საწარმოთა ჯაჭვის 

ყველა რგოლის კოორდინირებული მუშაობა და საბოლოო მომხმარებლამდე 

მიტანა. ასეთი სისტემები განსხვავდებიან ტექნიკური მახასიათებლებით, 

ფუნქციონირებით და ქსელის მოცულობით. ამ სისტემებში კი, პირდაპირ არის 

ჩართული მსოფლიო სასტუმრო ინდუსტრიის კომპანიები. ისინი გასცდნენ ქვეყნის 

ეროვნულ საზღვრებს და გლობალურ ფინანსურ წარმონაქმნებად ჩამოყალიბდნენ.  

3) განთავსების ინდუსტრიის, როგორც მძლავრი ეკონომიკური ორგანიზმის 

ძირითადადი ტიპების ფორმირებასთანაა დაკავშირებული: სასტუმროთა მართვის 

პრინციპებისა და მეთოდების ევოლუციური ცვლილებები; სასტუმრო ინდუს-

ტრიაში ,,ფრანჩაიზინგი“–ის სისტემის დანერგვის ეფექტიანობა; გლობალურ 

სასტუმრო ინდუსტრიაში საკუთრების ფორმები-დან გამომდინარე, მესაკუთრესა 

და სასტუმროს მართვას შორის ურთიერთობის დამოკიდებულებების 

ჩამოყალიბება და სხვ. 

სტუმართმასპინძლობის რიგი ფაქტორები დაკავშირებული შიდა და გარე 

ჯგუფებთან. სადაც, ფაქტორებს - განსაზღვრავს ქვეყანაში არსებული მიმდინარე 

რეალური კომპონენტების კავშირში მყოფ - პოლიტიკურ-სამართლებრივ, 

ეკონომიკურ-ფინანსურ, კულტურულ, ინფრასტრუქტურულ - კომუნიკაციურ, 

სოციალურ - დემოგრაფიულ, ვაჭრობის, ტექნოლოგიურ, მატერიალურ-ტექნიკურ 

და მოგზაურობის უსაფრთხოებასთან. შიდა ფაქტორები - უშუალოდ კავშირშია 

სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში არსებულ საწარმოების მართვის 

ფუნქციონირების მახასიათებლებთან. გარდა ამისა, განხილულია პოლიტიკურ-

სამართლებრივი, ეკონომიკურ-ფინანსური, კულ-ტურული ფაქტორი, ინფრას-

ტრუქტურისა და კომუნიკაციის, სოციალურ-დემოგრაფიული, ვაჭრობის განვითა-

რების, ტექნოლოგიური, მატერიალურ-ტექნიკური, მოგზაურობის უსაფრთხოების, 

ინდუსტრი-ული, განაწილების სისტემების, სამუშაო ძალის, მარკეტინგის, სეზო-
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ნურობის, გლობალიზაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ფაქტორები.  

4) სასტუმრო პროდუქტის ორგანული თავისებურებები და საქართველოში 

სასტუმრო ინდუსტრიის ჩამოყალიბების წინამძღვრები და განვითარების ეტაპები 

დაკავშირებულია სასტუმრო ბიზნესის ფუნქციონირებისთან. იგი განიხილება 

როგორც: მოცემული ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკური კომპლექსის ნაწილი, 

წარმოების გარკვეული დარგობრივი ტიპების ეკონომიკური საქმიანობის 

ჩათვლით; პროდუქციის წარმოების, გაცვლისა და დისტრიბუციის სფეროში 

სოციალური ურთიერთობების გარკვეულ ნაკრები და მასთან მიმართებაში 

ანალიზის, მიმდინარე პროცესებისა და პროგნოზირების აუცილებლობა; სასტუმრო 

ბიზნესის როლი, დამოკიდებულებები და ტენდენციები ქვეყნის ეკონომიკასთან 

მიმართებაში; ბიზნესის თეორია რომელიც შეისწავლის ადამიანების, როგორც 

სუბიექტების ქცევას სასტუმროს ეკონომიკური სისტემის ყველა დონეზე, 

სასტუმროს მომსახურების წარმოების, განაწილების, გაცვლისა და მოხმარების 

პროცესებში, ადამიანის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ფუნდამენტუ-

რი თვალსაზრისით, სასტუმრო ბიზნესის ეკონომიკურ კომპლექსი, რომლის 

განვითარება დიდწილად აიხსნება მსოფლიო ეკონომიკური პროცესებითა და შიდა 

ურთიერთობებით; სასტუმროს როგორც კატალიზატორი სწრაფად განვითარებადი 

ქვეყნების ეკონომიკური ზრდისთვის, დაკავშირებულს როგორც საერთო 

ეროვნული პროდუქტის გადანაწილების არხებთან ქვეყნებს შორის. ასევე, 

გამოკვლეულია თანამედროვე სასტუმრო ბიზნესის, როგორც ეკონომიკური 

ფენომენის ჩამოყალიბების პრინციპები დაკავშირებული შემდეგ თავისებურე-

ბებთან: აქვს საწარმოო ფორმა; ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ხშირად გამოდის 

როგორც პიონერი და ხელს უწყობს ახალი ტერიტორიების ათვისება-განვითარებას; 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში; აქვს 

ეროვნული შემოსავლის გადანაწილების მექანიზმი; ხასიათდება ეფექტურობის 

მაღალი დონით და ინვესტიციის სწრაფი უკუგებით; აქვს ბუნებისა და კულტურუ-

ლი მემკვიდრეობის დაცვის ეფექტური საშუალება, ვინაიდან სწორედ ეს 

ელემენტები ქმნიან მის რესურსულ ბაზას; თავსებადია ეკონომიკის თითქმის ყველა 

სექტორთან (ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა და ა.შ.) და ადამიანის 

საქმიანობის სხვადასხვა ტიპებთან; აქვს ,,მოდელების“ ნაირსახეობა, ერწყმის და 

ჰარმონიაშია როგორც კულტურის, ისე ბუნებრივ გარემოსთან და ამით იზიდავს 
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ადამიანთა სხვადსხვა ტიპებს. ასევე, სასტუმრო ბიზნესს შეუძლია მნიშვნელოვანი 

აქტიური გავლენა მოახდინოს როგორც ქვეყნების, ისე მისი რეგიონების 

განვითარებაზე. აქტიური ცვლილებები მოახდინოს მის სოციალურ-ეკონომიკურ, 

კულტურულ თუ სხვა სფეროებზე. ასევე, მის ეფექტიანობას განსაზღვრავს, გარკვე-

ული მიზეზებით გამოწვეული სასტუმრო ბაზარზე არსებული ტენდენციები.  

5) სასტუმროს ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები 

დაკავშირებულია სასტუმროს სტანდარტებთან, სასტუმროს ხარისხთან და ფასთან. 

სადაც, მომსახურების ხარისხის სტანდარტები წარმოადგენს კრიტერიუმებს რომ-

ლებიც აუცილებელია ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტიანობის 

უზრუნველსაყოფად. მომსახურების სტანდარტები ეს არის პერსონალის მიერ 

პროცედურებისა და ყოველდღიური ოპერაციების ერთობლიობა რაც დაკავშირე-

ბულია მომხმარებელთა კმაყოფილების მაქსიმალურად გასაზრდელად. ეს 

მოცემულობა კი, პირდაპირ უკავშირდება სასტუმროს ეფექტიანობის მაჩვენებელს 

შემოსავლებთან მიმართებაში. მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები კი, 

წარმოადგენს - სწრაფ მომსახურებას, მოთხოვნის შესრულებას, სტუმართა 

სურვილების დაკმაყოფილებას, თავაზიანობას, გონებამახვილობასა და სხვ. 

სასტუმრო ობიექტის სტანდარტი (კლასიფიკატორი) ასევე, განსაზღვრავს 

სასტუმროების რეიტინგის დონეს დაკავშირებულს სხვადასხვა თანრიგებთან 

(ვარსკვლავი, თაიგულები, გასაღებების და სხვ.). 

 8) ნაშრომში განხილული და დადგენილია მსოფლიოში ტურისტულ 

მგზავრობათა რიცხვი 2017-2020 წლების მიხედვით და მისი ინტენსიური ზრდის 

თავისებურებები. ცალკეული მსოფლიო რეგიონების მიხედვით 2017-2020 წლებში 

საერთაშორისო ტურისტულ მგზავრობათა მატების საშუალო პროცენტული 

რაოდენობა და მსოფლიოში, საერთო ტურისტულ მგზავრობათა ჯამური საშუალო 

წლიური მატება. მსოფლიოში COVID-19 ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, 

საერთაშორისო ტურისტულ მგზავრობათა შემცირების ტენდენციები და რამაც, 

პირდაპირი ასახვა ჰპოვა მსოფლიო ტურისტული ინდუსტრიის საერთო შემოსავ-

ლების შემცირებაზე.  

 9) 2017-2020 წწ.-ში საქართველოში სასტუმროებსა და სასტუმრო ტიპის 

დაწესებულებებში სტუმართა განთავსების პროცენტული ზრდის მაჩვენებლების 

თანაფარდობა. ამ მიზნით: ჩამოყალიბებულია - სასტუმრო ინდუსტრიის 
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განვითარების სისტემა; ქვეყანაში ტურისტთა ყოფნის საშუალო ხანგრძლივობის 

(საშუალო დრო) განსაზღვრა. შემუშავებულია - ტურისტული ნაკადების 

მოცულობების მახასიათებლების ინდიკატორები და განხილულია - სასტუმრო 

ინდუსტრიის საქმიანობათა სახეების განსაზღვრის სტანდარტული საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის მახასიათებლები; შემუშავებულია - სასტუმროს ნორმალური 

ფუნქციონირებისათვის ოპტიმალური წონასწორობის ეკონომიკურ-მათემატიკური 

მოდელი სადაც, მოცემული ცვლადებიდან გამომდინარე, დადგენილია სტაბილუ-

რი შემოსავლების შენარჩუნების აუცილებელი პირობა და ჩამოყალიბებულია 

კავშირები სასტუმროს ფუნქციონირებასთან დაკავებულ თანამშრომლებთან, 

სასტუმროს საერთო კომუნალური ხარჯების ოდენობასთან, სასტუმრო მომსახურე-

ბის ხარისხთან, სასტუმროს თანამედროვე სტანდარტებთან, სასტუმრის 

ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, სასტუმრო 

ბაზარზე დამკვიდრებულ საკუთარ ადგილთან, სასტუმრო ობიექტის ადგილმდება-

რეობასთან და საიდანაც, განსაზღვრულია სასტუმროს რენტაბელობის 

კოეფიციენტები, სასტუმროს ნომრების წლიური, კვარტალური და ყოველთიური 

დატვირთვის კოეფიციენტები, ასევე, შემუშავებულია და გადმოცემულია - 

სასტუმრო ,,ბესთ ვესტერნის“ ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის მაჩვენებლების 

დახასიათება (წლიური, კვარტალური, თვეების მიხედვით), ობიექტის 

ეფექტიანობის შეფასების ცხრილები და დიაგრამები; 

10) ტურისტის მოტივაციასთან დაკავშირებული საკითხები შესაძლოა 

განისაზღვროს, როგორც სტიმული თუ რა უბიძგებს ადამიანს მოგზაურობისკენ. 

ასევე, მრავალფეროვნების მოტივები, რითაც ხელმძღვანელობს ტურისტი 

დაკავშირებული მოგზაურობის მიზნებთან. სადაც, მოგზაურობის მიზნები 

განსხვავდება ერთმანეთისაგან და კავშირშია - დასვენებასთან, გართობასთან, 

ცოდნის მიღებასთან, სპორტთან, მკურნალობასთან, მომლოცველობასთან, ბიზნეს 

საქმიანობასთან და ა.შ. სადაც გადმოცემულია, ადამიანის მოგზაურობა 

დაკავშირებული - სიამოვნებასთან, აქტიურ ან პასიურ დასვენებასთან, 

გართობასთან და ა.შ. სადაც, თითოეული ადამიანი მოგზაურობაში წარმოაჩენს 

საკუთარ თავს საკმაოდ ინდივიდუალურად. ეს კი, პირდაპირ დამოკიდებულია 

ასაკზე, განათლებაზე, ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე, ოჯახურ მდგომარეობაზე, 

შემოსავალზე და სხვა ფაქტორებზე. ამიტომ, მომხმარებელთა მოტივაცია არის 
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პროცესების ერთობლიობა, რომელიც იწვევს, ხელმძღვანელობს და მხარს უჭერს 

მომხმარებლის ქცევას. სამოტივაციო ქცევა ერთობლივად მოტივირებულ 

ადამიანთა რაოდენობის მიხედვით შესაძლოა პირობითად დაიყოს სამ ტიპად 

ესენია: ინდივიდუალური პიროვნების მოტივაცია; მცირე ჯგუფის ქცევის 

მოტივაცია და მთელი ჯგუფის მოტივაცია, რომელსაც აქვს შეუზღუდავი 

რაოდენობა. აღსანიშნავია, მომხმარებლის მოტივაცია კომპანიის განვითარების 

ხელშეწყობისა და მისი პროდუქციის ბაზარზე პოპულარიზაციის ერთ-ერთი 

ყველაზე ეფექტური გზა; 

11) სასტუმროს ეკონომიკური აქტივობის ამაღლების მოტივაციის გავლენის 

ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის ჩამოსაყალიბებლად შემოტანილ იქნა 

პირობითი აღნიშვნები დაკავშირებული სტუმართა შთაბეჭდილება-განწყობებთან, 

შეიქმნა მატრიცა, შეირჩა ოპტიმალური ვარიანტი დაკავშირებული სასტუმროს 

ეკონომიკურ აქტივობასთან და მოცემული აქტივობა გამოისახა ფუნქციის ნაზრდის 

სახით;  

12) სასტუმროს ფუნქციონირების ხარისხის კავშირის ეფექტიანობასთან 

მიმართებაში დასადგენად განისაზღვრა მომსახურების ხარისხის ამაღლების 

ძირითადი მიმართულებები და მათი კავშირი სასტუმრო ბაზარზე ახალი 

პროდუქტის დანერგვის პროცესის ოთხ ეტაპთან, რომელიც შემდეგნაირად 

ჩამოყალიბდა: I ეტაპი – მოთხოვნის გამოვლენა; II ეტაპი – მომსახურების დაგეგმვა 

(ა) სტრატეგიული, ბ) მიმდინარე); III ეტაპი - ფასების განსაზღვრის პროცესი; IV 

ეტაპი – მომსახურების წარმოება-მოხმარების პროცესი და შემუშავდა მართვის 

ფუნქციები და რაც, დაკავშირდა ხარისხის საყოველთაოდ მიღებული 

კრიტერიუმების გამოყენებით, ხარისხის მართვის ეფექტიანობასთან. სადაც, 

კრიტერიუმები ასახავენ ეფექტიანობის არსს, ხოლო განზომილებისა და შედარების 

ოპტიმალურ საშუალებას წარმოადგენს პარამეტრები; 

 13) ფასწარმოქმნისა და ხარისხის ურთიერთკავშირის ძირითადი 

ფაქტორების განსაზღვრისათვის სასტუმრო ინდუსტრიაში შემუშავებულ და 

დადგენილ იქნა, სასტუმრო მომსახურების დაგეგმვისა და წარმოების პროცესში 

მისი სასარგებლო ეფექტიანობის განსაზღვრის მნიშვნელოვანი საშუალება - ფასი. 

ამიტომ, შემუშავებულ იქნა სარეკომენდაციო ფასების მოდელი საქართველოს 

სასტუმრო ბიზნესისათვის და სადაც, ფასების დიფერენციაცია დაკავშირებულია 
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სეზონურობასთან, კონკურენციასთან და სხვ. ამიტომ, ფასწარმოქმნის ამგვარმა 

მიდგომამ საშუალება მოგვცა დაგვედგინა სასტუმრო მომსახურების კლასის 

გათვალისწინებით მისაღები ფორმები და ზღვრები. ამ მიზნით, შემუშავებულ იქნა 

ხარისხსა და ფასს შორის მათემატიკურად გამოსახული ადეკვატური დამოკიდე-

ბულება, მაღალია ხარისხი – მაღალია ფასი. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები, ავტორის 

მიერ ასახულ იქნა სემინარებში, კოლოქვიუმებში, მონოგრაფიასა და 

გამოქვეყნებულ სტატიებში შემდეგი თანმიმდევრობით: 

კოლოქვიუმები:  

I. ,,სასტუმრო ინდუსტრიის წარმოშობისა და განვითარების 

თავისებურებები” - 2021. 

II. ,,სასტუმროს ეკონომიკური ეფექტიანობის ასპექტები” - 2021. 

III. ,,სასტუმროს ფუნქციონირების მოტივაციის პრინციპების განსაზღვრა” -

2022. 

მონოგრაფია: 

1. Akimishvili N., Contemporary Business Challenges in a Globalized World: Research, 

Study, Examination (Volume 3) // Colleсtive monograph. Saarbrücken, Saarland, 

Germany; 2022. 

2. ნ.აქიმიშვილი - ,,სტუმართმასპინძლობის განვითარების ასპექტები“ (VI 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები - 2022);  

3. ნ.აქიმიშვილი, ბ.ბარკალაია - ,,ტურიზმში ბუნებრივი რესურსების 

გამოყენების ძირითადი პრინციპები“ (VI საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები - 

2022);  

სტატიები:  

1. ნ.აქიმიშვილი, ბ. ბარკალაია - ,,სასტუმრო ინდუსტრიაზე ინვესტიციების 

გავლენის ეკონომიკურ - მათემატიკური მოდელი“ (მე -IV საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები - 2020);  

2. ნ.აქიმიშვილი - ,,სასტუმრო ბაზარი და მარკეტინგის სტრატეგია“ (მე -IV 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები - 2020); 

3. ნ.აქიმიშვილი - ,,კონფლიქტური სიტუაციების მართვა სასტუმრო 

ინდუსტრიაში“. „ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ფინანსები“. 4. 2020; 
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4. ნ.აქიმიშვილი, ბ.ბარკალაია - ,,ლიცენზირება და სერტიფიცირება როგორც 

სასტუმრო საქმიანობის ფუნქციონირების აუცილებელი ფაქტორი“ (V 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები - 2021); 

5. ნ.აქიმიშვილი - ,,სასტუმრო ინდუსტრიის სტანდარტიზაციის ფორმირების 

პროცესის ასპექტები“ (V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები - 2021); 

6. ნ.აქიმიშვილი - ,,სასტუმრო პროდუქტის თავისებურება და მარკეტინგის 

სტრატეგია“. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი ,,მოამბე“ (საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა 

აკადემია), #40, 2021; 

7. Akimishvili N., - THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPACT ON THE TOURISM 

INDUSTRY AND HOSPITALITY. European Journal of Economics and Management 

Sciences N2, 2021; ISSN 2310-5690; Global Impact Factor (GIF) 0.897; Vienna, Austria. - 

Pp. 55-58. http://doi.org/10.29013/EJEMS-21-55-58  

8. ნ.აქიმიშვილი - ,,სასტუმროების უსაფრთხოების სამსახურის 

ფუნქციონირების თავისებურებები“. საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,მოამბე“ (საქართველოს 

ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია), #41, 2021; 

9. ნ.აქიმიშვილი - ,,ტურისტული პროდუქტის განსხვავებული თვისებები სხვა 

პროდუქტთან მიმართებაში“. საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,მოამბე“ (საქართველოს 

ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია), #42, 2021; 

10. ნ.აქიმიშვილი - ,,ხელოვნური ინტელექტის კავშირი სასტუმრო 

ინდუსტრიასთან“. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,მოამბე“ (საქართველოს ბიზნესის 

მეცნიერებათა აკადემია), #44, 2022.  

http://doi.org/10.29013/EJEMS-21-55-58

