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Modern trends in the development of synergistic management 

Abstract 

The dissertation - "Modern trends in the development of synergistic management" - 
consists of three chapters, seven subsections and a conclusion, which is accompanied by a 
list of used literature. 

The introduction traditionally talks about the urgency and importance of the research 
topic, sets out the goals and objectives of the research, the subject and object of the research, 
the results of the research and its practical significance. Scientific news is presented. 

The paper presents drawings, diagrams and tables of research results, most of which 
are based on our own research. 

The first chapter discusses the theoretical-methodological aspects of synergistic 
management. The concept of synergy, its essence and meaning are discussed. Classification 
of synergy types and synergistic effects according to the areas of activity of companies. The 
concept of "synergy" was first introduced in the field of finance by John Fred Weston, a 
professor at the University of California, Los Angeles, a well-known specialist in mergers 
and acquisitions (M&A). Igor Ansof became the founder of the introduction of the concept 
of "synergy" in economics and finance. In 1965 he published his famous work "Corporate 
Strategy". In it, Ansof showed that the company's development strategy, which is based on 
achieving synergy, will enable it to shift its core competencies to new areas of activity. The 
scientist revealed the economic essence of synergy - the result of the joint work of several 
companies may be more than the work of them separately. Or the possibility of a greater 
economic effect on the results of their activities. When used in business, synergy refers to 
the ability of two or more entities or companies to generate more value than they would 
have generated separately.  

The concept of synergistic interaction can be summarized according to the given 
theoretical, by separating the identified key aspects:  

- Synergy comes from the Greek word "synergos", which means to work together; 
- Synergy is a combination of individual factors that reinforce each other in 

combination. 
- Synergistic interactions are mainly used in the context of corporate, strategic 

management; 
- Synergistic interactions can be characterized as interdependencies between 

individual business units; 
- Synergistic interaction is the main driving force to achieve competitive advantage 

and requires systemic thinking; 
- Synergistic interaction requires the creation of a new platform to facilitate the 

development of dialogue between people; 
After discussing the essence of synergy, we should also consider the classification 

of synergy types, which also deserves attention. Whereas almost all research on this subject 
is limited to the merger-acquisition issue only. In this chapter we will talk about synergy 
types, typology and classification. 

Classification of synergy types: 
- Trade synergy - joint use of distribution networks by companies; 
- Operational (operational) synergy - sharing production capabilities and resources; 
- Investment synergy, which is reflected in the increase of investment attractiveness 

of the company / companies; 
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- Managerial synergy - arises as a result of exchange of managerial experience, 
which leads to an increase in the effectiveness of managerial decision-making; 

- Marketing synergy (marketing network sharing); 
- Synergy of production (sharing of production facilities, intangible assets or 

research units); 
The second chapter presents the schemes of formation of the synergistic effect. 

Definition and analysis of restructuring The concepts of "reform", "engineering" and 
"reorganization". Classification of restructuring types. Content and stages of restructuring 
processes. Formation of synergistic restructuring. Topics such as synergistic restructuring 
and value management, implementation of investment projects, implementation of 
structural restructuring are discussed. 

In order to achieve one of the objectives set out in the introduction, ie to develop a 
methodology for estimating the value of synergistic effects of different types of synergies, 
it is necessary to study the characteristics of specific synergies. The total total synergistic 
effect of synergies of specific types. We need to start by studying the formation of 
restructuring synergies. To do this, you need to clearly understand what "restructuring" is 
and what its potential is to create added value for the company, resulting in a positive 
synergistic effect. 

Explaining the concept of synergistic restructuring, which we have already 
discussed, it follows that we are interested not in the restructuring of industry, regions or 
the general economy, but in the restructuring of an enterprise, which is considered as one 
whole system. Here we will confine ourselves to discussing enterprise restructuring, which 
is in a normal state and with a strategic goal of increasing market value. In this study, 
restructuring is based on the long-term growth of equity through the efficient use of the 
enterprise's internal resources. It has nothing to do with the company's operating cycles. 

This chapter examines the second type of synergy, Merger and Acquisition (M&A), 
as a Synergy of Mergers. As well as the process of creating a synergistic effect as a result 
of merger and acquisition operations. Thus, the question of what "reorganization" is should 
be considered here. 

The third chapter provides synergies for using and evaluating synergies, such as the 
Balanced Scorecard, which helps companies evaluate the effectiveness of their business 
using financial and non-financial data. It is known as the measurement model of strategic 
planning and management system performance. The purpose of the Balanced Scorecard was 
to "align business vision and strategy, improve internal and external communications, and 
monitor business performance in line with strategic goals." 

If a company achieves synergy through its business and subsidiaries, then it can be 
managed in the right direction. Measurement and management systems allow you to 
accurately determine the advantages of a company's system layout based on strategic maps 
and BS systems. The BS method provides a comprehensive capability for managing a 
company (internal environment) and a group of companies (individual branches of the 
company). Balanced Accounting System (BS) is a conceptual representation of an 
organization's business. It describes the business functions and activities of the organization 
and the relationships between them. Functions are the largest unit of business activity. 

Conclusion. The schemes presented in this study for the formation of synergistic 
effects caused by the implementation of strategies aimed at the full use of the synergy 
mechanism and to ensure the growth of the value of the company, as well as the 
methodology for evaluating the synergistic effect. Improve the management efficiency of 
specific business entities in the practice of their operation. This will help increase the 
investment attractiveness of companies, increase the competitiveness of Russian 
entrepreneurship in general, and strengthen the entire national economy. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. სინერგია არის კავშირი, თანამშრომლობა, კომპანიებს 

ჩართულობა კონკრეტულ სპეციფიკურ გარემოში, რომელიც შემდგომ სინერგიის 

ეფექტის გავლენით იცვლება, ვითარდება და რეაგირებს. სინერგიის ეფექტი 

პირდაპირ კავშირშია გარემოსთან, რომელშიც წარმოიქმნება ახალი ღირებულება. 

იმისთვის რომ სინერგულ ეფექტს მიაღწიოს კომპანიამ, სწორად უნდა იყოს 

შერჩეული სტრატეგიული მართვის მეთოდები. ნებისმიერი კომპანის წარმატება 

დამოკიდებულია, შიდა საწარმოო ორგანიზაციული ფორმების ეფექტიანობაზე, 

ეფექტურად შერჩეულ სტრატეგიაზე და სტრატეგიულ მენეჯმენტზე, რაც ხელს 

უწყობს დასახული მიზნების მიღწევას. სტრატეგიაში მნიშვნელოვანია გარემო 

ცვლილებების დანახვა, როგორც კომპანიის სტრატეგიის მართვაზე გავლენის 

მომხდენი ფაქტორი. ამის გამო სინერგიის არსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

ჩანს შერწყმისა და შესყიდვების სფეროებში. ახალი ორგანიზაციული თანამშრომ-

ლობა და განვითარება საწარმოს ფორმებში - განსაკუთრებით ის, რაც დაფუძნებუ-

ლია თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმებზე და შექმნაზე, მიმართებითი 

რესურსების განვითარებაზე. სინერგიის ეფექტი ქმნის ახალ მიმართულებას 

კომპანიის სტრატეგიის და მენეჯმენტის ცვლილებისთვის. ის ხასიათდება 

ორმხრივი ურთიერთქმედებით, რომლებიც ხორციელდება თანამშრომლობის, 

პარტნიორობის, კონკურენტული ბრძოლის სხვადასხვა ფორმით, გარე გარემო 

მუდმივად მოქმედებს კომპანიის შიდა გარემოზე და ქმნის სპეციალურ პირობებს, 

რომელშიც კომპანიები საჭიროებენ მენეჯერებისა და თანამშრომლების განსაკუთ-

რებული უნარების შექმნას, ორგანიზებას და შერწყმას. ეს შესაძლებლობები 

წარმოადგენს ახალ მნიშვნელობას, უნიკალურია გლობალური ბაზრის პირობებში 

სტრატეგიული მენეჯმენტის განხორციელების უკეთ გასაგებად.  

  სინერგიული ეფექტი არის კომპანიის მიზნობრივი ცვლილების შედეგი. 

ბიზნესის მფლობელები და ტოპ მენეჯმენტი დაინტერესებულია სინერგიის 

ეფექტის ფორმირებით კომპანიის გარდაქმნის კონკრეტულ შემთხვევაში და 

ბიზნესზე მისი გავლენის შეფასებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია სინერგიის ეფექტის 

მახასიათებლების დადგენა და მენეჯმენტის მიერ განხორციელებული ტრანსფორ-

მაციის შესაძლო შედეგების შეფასება, უარყოფითი სინერგიული ეფექტის 

შესაძლებლობის გამორიცხვისა და არაეფექტური გადაწყვეტილებების დროულად 

უარყოფის მიზნით. 
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 აუცილებელია სინერგიის თეორიის განახლება მისი საფუძვლებიდან - 

ძირითადი ცნებების განმარტებით, უფრო მეტიც, ამ თვალსაზრისით, ექსპერტთა 

მოსაზრებები, სინერგიასთან დაკავშირებით ძალზე წინააღმდეგობრივია და უმე-

ტესწილად არასისტემური. ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე რეალობა კი 

მოითხოვს კვლევის სისტემურ ხასიათს. სინერგიისა და სინერგიული ეფექტის 

ცნებების სირთულე განაპირობებს მის ცნობადობის ამაღლებას და მათი 

მახასიათებლების, როგორც ძირითადი ეტაპის ანალიზს.  ყოველივე 

ზემოაღნიშნული მიუთითებს იმაზე, რომ ამ კვლევის თემა აქტუალურია, როგორც 

სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით. 

საკვლევი პრობლემა. ზრდის სინერგიების განხორციელება აღმოჩენის თემაა, 

რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა კომპანიების და კორპორაციების 

მომგებიანობაზე. ამ არასრულად გამოყენებული პოტენციალის რეალიზაციის 

მამოძრავებელი ძალაა რესტრუქტურიზაცია შიდა რესურსების გამოყენებით ან 

რეორგანიზაცია შერწყმა-შეძენის ტრანზაქციის განხორციელებით. იმისთვის, რომ 

კომპანიამ წარმატებით შეინარჩუნოს გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობა 

ამჟამინდელ გლობალიზებულ გარემოში, აუცილებელია განისაზღვროს შესაბამისი 

გზა, თუ როგორ შეიძლება კომპანიის მართვა სინერგიის ეფექტის მისაღწევად. ჩვენ 

ვეცადეთ ყოვლისმომცველად გამოგვეკვლია ცალკეულ შემთხვევები, რომელშიც 

სინერგიული მართვა გამოიყენება კომპანიის შემოსავლების ზრდისთვის ან 

კონკურენტუნარიანი პოზიციის გასამყარებლად. ბევრი ფირმისთვის თანამშრომ-

ლობა დაკავშირებულია სინერგიის განხორციელებასთან, რაც გადამწყვეტია 

გაჯერებულ და განვითარებად ბაზრებზე ზრდისთვის.  

კვლევის ობიექტი არის სინერგია, როგორც თანამედროვე მენეჯმენტის 

ინსტრუმენტი და მისი გამოყენებიდან მიღებული სინერგიის ეფექტი, რომელიც 

გამოიყენება სხვადასხვა ორგანიზაციული და ეკონომიკური ფორმის კომპანიების 

საქმიანობაში, განურჩევლად მათი ქვეყნის ადგილმდებარეობისა.  

 კვლევის საგანი არის შპს“ფლავ ბარი“, კომპანია, რომლიც იმყოფება 

ნორმალურ მდგომარეობაში და მიზნად ისახავს კომპანიის ღირებულების ზრდას 

სინერგიის მეშვეობით. სინერგიული ეფექტის შეფასების ფორმირების პროცესები 

და მეთოდები სხვადასხვა ტიპის სინერგიის დანერგვიდან, რომელიც გამოიყენება 

ბიზნესის შეფასების მიზნებისთვის და მენეჯმენტში, რომელიც ორიენტირებულია 

კომპანიის ღირებულების ზრდაზე. 
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კვლევის მიზანი და ამოცანები. მიზანია სინერგეტიკული მენეჯმენტის 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციების შესწავლა-გაანალიზება და კომპანიის 

შესაფერისი სტრატეგიული მენეჯმენტის მეშვეობით სინერგიის ეფექტის შემუშავება. 

ამ მიზნისთვის საჭიროა შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა. 

 „სინერგიის“ და „სინერგიული ეფექტის“ ცნებების - და მათი ევოლუციისა 

და სემანტიკის შესწავლის საფუძველზე, ცნობილი ტრადიციული ცნებების 

განახლება. ეკონომიკური განვითარების ახალი ეტაპისთვის, რომელიც ხასიათდება 

ინტეგრაციისა და გლობალიზაციის პროცესებით საჭირო ახალი კომპლექსური 

მიდგომების შემუშავება; 

 სისტემის დანერგვის საფუძველზე, სინერგიის ტიპების კლასიფიკაციის 

შემუშავება, სინერგიის ტიპების ტიპოლოგიის შექმნა, სინერგიის ტიპების 

იერარქიის შექმნა; 

 კომპანიის ფუნქციონირების სფეროებში (მისი ბიზნეს პროცესები) 

სინერგეტიკული ეფექტის წყაროების ანალიზის ჩატარება ; 

 არსებული მეთოდების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე სხვადასხვა 

ტიპის სინერგიის, სინერგიული ეფექტის ღირებულების შეფასების ავტორისეული 

მეთოდოლოგიისა და მისი გამოყენებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება, მათი 

დემონსტრირება კონკრეტული მაგალითებით. 

 კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძველი. სადისერტაციო კვლევის დროს, 

გამოვიყენეთ სისტემური მიდგომის მეთოდები, როგორიცაა ანალიზი და სინთეზი, 

დედუქცია და ფორმალური ლოგიკა მიღებული შედეგების გრაფიკული, 

ანალიტიკური და ცხრილური ინტერპრეტაციების გამოყენებით, აგრეთვე სპეცია-

ლური მეთოდები, როგორიცაა კრიტიკული შეფასების მეთოდი, პროგნოზირება და 

კომბინაციური მეთოდები. 

 ეკონომიკაში ცნობილი „სინერგიისა“ და „სინერგიული ეფექტის“ ცნებების 

დეფინიციების კრიტიკულ ანალიზზე დაყრდნობით, ჩვენ გვთავაზობთ ამ ცნებების 

თანამედროვე, სისტემურ განმარტებებს. ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

ახალი პროცესებისა და ფენომენების შესასწავლად ახალ სინერგიულ მენეჯმენტში. 

ის ფართოდ გამოიყენება პრაქტიკაში თანამედროვე კომპანიების ეფექტურობის 

გასაუმჯობესებლად. (გვ.28-40). სისტემური მიდგომის მეთოდებმა საშუალება 

მისცა ავტორს, სიღრმისეულად გამოეკვლია კომპანიის მართვის მოდელები (გვ. 98-

104), გაეკეთებინა მისი თეორიული ანალიზი და დედუქციის საშუალებით 
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ჩამოეყალიბებინა ახალი სინერგიული მართვის მოდელი (გვ.105-106). 

 ნაშრომში გამოყენებულია ლოგიკური ანალიზისა და სინთეზის მეთოდი, 

რომლის დახმარებითაც შესწავლილია ადგილობრივი და უცხოელი მკვლევარების 

მიერ შემოთავაზებული ლიტერატურული წყაროები, სამეცნიერო პუბლიკაციები 

და ემპირიულ ანალიზზე დაყრდნობით მიღებული შედეგები (გვ.34-35). 

მიღებული შედეგების გრაფიკული, ანალიტიკური და ცხრილური 

ინტერპრეტაციების გამოყენებით, ავტორი გთავაზობთ სინერგიის ტიპების 

შემაჯამებელი კლასიფიკაციის მახასიათებლებს (გვ.41), რაც არის საფუძველი 

სინერგიის ტიპების კლასიფიკაციისთვის. ასევე რესტრუქტურიზაციის (გვ.77)და 

შერწყმის სინერგიების ცნებასთან დაკავშირებულ კლასიფიკაციის ნახაზებს (გვ.85). 

სამეცნიერო ლიტერატურის სისტემური ანალიზით მიღებული შედეგების 

გრაფიკული, ანალიტიკური და ცხრილური ინტერპრეტაციები (გვ.41, გვ.53, გვ.56, 

გვ.58, გვ.59, გვ.60, გვ.62), გვაძლევს საშუალებას განვსაზღვროთ სინერგეტიკული 

პოტენციალის გაზომვის რაოდენობრივ და ხარისხობრივი მეთოდები. ეს ნაშრომი 

ყურადღებას ამახვილებს ისეთ ხარისხობრივ სისტემებზე, როგორიცაა შეფასების 

მოდელები. არსებულ სისტემასა და პოტენციურ ინვესტიციებს შორის სინერგეტი-

კული პოტენციალის გამოკვეთის მიზნით (გვ.124). 

ავტორის მიერ გამოყენებული კრიტიკული შეფასების, პროგნოზირების 

კომბინაციური მეთოდებით, დისერტაციაში ჩვენს მიერ შერჩეული საკვლევი 

ობიექტის მაგალითზე მიღებული კვლევით შემუშავებულია რესტრუქტურიზაციის 

სინერგიის წმინდა დადებითი ეფექტის ფორმირების უნივერსალური სქემა, 

როგორც კონკრეტული ტიპის დადებითი სინერგიული ეფექტისთვის, ასევე 

რესტრუქტურიზაციის სინერგიის კუმულაციური სინერგიული ეფექტისთვის 

(გვ.116-119, გვ127, გვ.128). 

ასევე დამატებით გამოყენებულ იქნა გამოკითხვა-ინტერვიუს მეთოდი, 

რომელშიც მონაწილეობდა 50 თანამშრომელი. გამოკითხვა იყო ანონიმური და 

შედგებოდა რამდენიმე კითხვისგან, რომელიც დაგვეხმარებოდა შეგვედგინა 

ცხრილი, რაც საშუალებას მოგვცემდა შეგვედარებინა კვლევის ავტორის მიერ 

განსაზღვრული და ორგანიზაციის მენეჯმენტისა და თანამშრომლების მიერ 

საპროგნოზოდ ჩამოყალიბებული მოლოდინები რესტრუქტურიზაციის მიმართ. 

მიღებული შედეგების ანალიზის და სინთეზის შედეგად წარმოდგენილია 

გრაფიკული დიაგრამები და ნახაზები (ქვეთავები 3.1 და 3.2.)  
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 კვლევის შედეგების სამეცნიერო სიახლე. სინერგეტიკული მენეჯმენტის 

საკითხები სათანადოდ არაა დამუშავებული და შევეცადეთ კომპლექსურად 

წარმოგვედგინა რიგი პრობლემები. ამან მიგვიყვანა სიახლის შემცველ შედეგე-

ბამდე, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში: 

1. წარმოდგენილია კომპლექსური ანალიზი სინერგეტიკული რესტრუქ-

ტურიზაციის თეორიული არსისა და შინაგანი ბუნების, დახასიათე-

ბულია კონკრეტული გამოვლინებების სპეციფიკა.  

2. კონკრეტულადაა ჩამოყალიბებული კომპანიების მხრიდან სინერგიის 

აღქმისა და პრაქტიკული გამოყენების მეთოდები, რაც ხშირად 

ინტერპრეტაციული ხასიათისაა.  

3. შემოთავაზებულია სინერგიის ფორმირების ავტორისეული ხედვა 

კომპანიათა სინერგიული შერწყმისა და რესტრუქტურიზაციის სინერ-

გიის წმინდა დადებითი ეფექტის ფორმირების შესაბამისი სქემებით.  

4. შემუშავებულია რეკომენდაციები რესტრუქტურიზაციის სინერგიის 

ეფექტის ღირებულებითი შეფასებისათვის. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. სადისერტაციო 

ნაშრომში განხორციელებული კვლევა ხელს უწყობს განვითარებად კვლევებს 

ბიზნეს სინერგიის მიმართულებით. მისი სიღრმისეულ შესწავლად და პრაქტიკაში 

დანერგვას, მისი დინამიური შესაძლებლობების, ევოლუციური ორგანიზაციის 

ცვლილებების ლიდერობისა და ჯვარედინი ინოვაციების გამოყენების შესახებ. ამ 

ქმედებების მიზანია გააძლიეროს მომგებიანობის თეორია სწრაფი ევოლუციური 

ცვლილებების ანალიზით ინტეგრირებულ ღირებულებათა ჯაჭვში. ეს კვლევა 

ცდილობს აჩვენოს, შეიძლება თუ არა სინერგიის მიღწევა რესტრუქტურიზაციის ან 

შერწყმა-შეძენის განხორციელებით. კვლევის შედეგები და ძირითადი დებულებები 

შეიძლება გახდეს მასალა, რომ გამოიყენონ მასწავლებლებმა, კურსდამთავ-

რებულებმა და უნივერსიტეტების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტების 

სტუდენტებმა კვლევასა და საგანმანათლებლო პროცესებში. სფეროებში, რომლებიც 

დაკავშირებულია ინვესტიციებთან, მენეჯმენტთან და შეფასების აქტივობები: 

„ინვესტიციების ანალიზი“, „სტრატეგიული მენეჯმენტი“, „ბიზნესის შეფასება“, 

„კომპანიის ღირებულებაზე ორიენტირებული მენეჯმენტი“ და ა.შ.  

 ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ სადი-

სერტაციო კვლევის პროცესში სინერგეტიკული მენეჯმენტის შემუშავებული 
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მიდგომების გამოყენება შესაძლებელია კომპანიის მართვაში; კვლევის შედეგად 

შემუშავებულ რესტრუქტურიზაციის სინერგიის წმინდა დადებითი ეფექტის ფორ-

მირების უნივერსალური სქემისა და რესტრუქტურიზაციის სინერგიის ეფექტის 

ღირებულებითი შეფასების მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა 

პროფილის კომპანიებისათვის  

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციისა და პუბლიკაციების შესახებ - 

სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებით მომზადდა სამი კოლოქვიუმი და ორი 

სემინარი. ასევე, გამოქვეყნებულია სამი სამეცნიერო სტატია და გაკეთდა მოხსენება 

ერთ საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება 140 გვერდისაგან და 

მოიცავს შესავლს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს, დასკვნასა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. მისი შინაარსი შემდეგია 

 შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. სინერგიული მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები 

1.1. სინერგიის ტიპების კლასიფიკაცია 

1.2. სინერგეტიკული მენეჯმენტის ფუნქციონალური სისტემა 

1.3 სინერგიული ეფექტი კომპანიის საქმიანობის სფეროების მიხედვით 

თავი 2. სინერგიული ეფექტის ფორმირების სქემები 

2.1. სინერგიული რესტრუქტურიზაცია 

2.2. სინერგიული შერყწმა (M&A)  

თავი 3. სინერგიული ეფექტის გამოყენება 

3.1 სინერგიული ეფექტის შეფასება 

3.2 კომპანიათა შერწყმის სინერგეტიკული სქემა 

3.3. რესტრუქტურიზაციის სინერგიის ეფექტის კვლევა და შეფასება შპს                         

„ფლავ ბარის“ მაგალითზე 

დასკვნა და გამოყენებული ლიტერატურა 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია სინერგიის არსი და ფუნქციები. განსაზ-

ღვრულია სინერგიის ტიპები და ჩამოვაყალიბებულია მათი ფუნქციები. შევადგინეთ 

მეთოდი თუ როგორ შეიძლება მოსალოდნელი სინერგიების განსაზღვრა.  
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სამეცნიერო სინერგიის განმარტების ანალიზმა აჩვენა, რომ ახსნათა 

უმეტესობა განმარტავს სინერგეტიკული ურთიერთქმედების იდეას, როგორც 

ურთიერთდაკავშირებას ორი ან მეტი ინდივიდუალური ღირებულებათა ჯაჭვის, 

საქმიანობას შორის. სინერგიული ეგექტის მისაღწევად საჭიროა სინერგიების 

კლასიფიკაცია.  გთავაზობტ ავტორიესეულ კლასიფიკაციების ცხრილს, რომელიც 

დაფუძნებულია სხვადასხვა ავტორის მიერ შემოთავაზებული კლასიფიკაცი-

ებიდან. 

ცხრილი 2. სინერგიის ტიპების ავტორისეული კლასიფიკაცია 

  კლასიფიკაციის კრიტერიუმები სინერგიის ტიპები 

1 

ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის 
სფეროს მიხედვით 

მენეჯერული 
ოპერაციული 
ფინანსური 
საინვესტიციო 
სავაჭრო სინერგია 
(გაყიდვები) 

2 

ბიზნესის გაერთიანების ბუნებით 

ჰორიზონტალური 
ვერტიკალური 

კონგლომერატი 
3 

სინერგიული ეფექტის ტიპის მიხედვით 
(შედეგის მიხედვით) 

დადებითი 

უარყოფითი 

ნეიტრალური 

4 
გაერთიანებული რესურსების ტიპის 

მიხედვით 

მატერიალური 

არამატერიალური 
კომბინირებული 

5 
კომპანითაშორისი ურთიერთობის ტიპი 

კლასტერული 
ქსელური 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

სინერგიის თითოეულ ტიპს შეიძლება ჰქონდეს სინერგიული ეფექტის 

საკუთარი წყაროები, ანუ მიზანშეწონილია გავითვალისწინოთ სინერგიული 

ეფექტის წყაროები სინერგიის ტიპის მიხედვით. ჩვენს მიერ გამოვლენილი 

სინერგიის ტიპების განხორციელებით შექმნილი დადებითი სინერგიული ეფექტის 

გაჩენის წყაროები, კლასიფიკაციის შემდეგი კრიტერიუმით - ეკონომიკური 

სუბიექტის საქმიანობის სფერო.  

ჩვენ შევისწავლეთ სინერგიული ეფექტის წყაროები საოპერაციო, ფინანსური, 

საინვესტიციო, მენეჯერული და გაყიდვების სინერგი-ებისთვის, რომლებიც 

საბაზისოა ნებისმიერი ტიპის სინერგიისთვის - რესტრუქტურიზაციის სინერგია, 
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შერწყმის სინერგია და ინტეგრაციული სინერგია. 

დაინერგა უნივერსალური ალგორითმი დადებითი სინერგიული ეფექტის  

შექმნის პროცესის გასაანალიზებლად, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს 

პირველ რიგში მენეჯერებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ კომპანიის განვითა-

რების სტრატეგიის შემუშავებაში და გარდა ამისა,  მათთან ერთად მომუშავე პროფე-

სიონალი შემფასებლებისთვის, რათა განახორციელონ კომპანიის ღირებულების 

ზრდის სტრატეგია.  

მოცემული თეორიულ-მეთოდოლოგიური კვლევიდან გამომდინარე შეგვიძ-

ლია ვთქვათ, რომ კომპანიას დადებითი სინერგიული ეფექტის მისაღწევად,  აქვს 

ორი ძირითადი მიმართულება: პირველი - გამოიყენოს შიდა რესურსები და 

რესტრუქტურიზაციის საშუალებით მოახდინოს ამ რესურსების მობილიზება და 

უფრო ეფექტური გამოყენება. მეორე - მოიძიოს გარე შესაძლებლობები, რაც 

მეტწილად გულისხმობს შერწყმა-შეძენის (M&A) განხორციელება და აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ შერწყმა-შეძენა საუკეთესო მაგალითია დადებითი სინერგიული 

ეფექტის წარმოქნის მაგალითისთვის.  

სადიერტაციო თემის მეორე თავში - „სინერგიული ეფექტის ფორმირების 

სქემები, რესტრუქტურიზაციის განმარტება და  ანალიზი. რესტრუქტურიზაციის 

ტიპების კლასიფიკაცია. რესტრუქტურიზაციის პროცესების შინაარსი  და ეტაპები. 

სინერგიული რესტრუქტურიზაციის ფორმირება და ღირებულებათა მენეჯმენტი, 

საინვესტიციო პროექტების განხორციელება, სტრუქტურული რესტრუქტურიზა-

ციის განხორციელება. 

რესტრუქტურიზაცია, როგორც საწარმოს მიზანმიმართული პროცესი შიდა 

სტრუქტურული ცვლილებების, როგორც ერთი მთლიანი სისტემა მიზნად ისახავს 

მისი ფუნქციონირების ეფექტურობის გაუმჯობესებას და სააქციო კაპიტალის ზრდას. 

აუცილებლად მიგვაჩნია რესტრუქტურიზაციის პროცესების ანალიზი, რაც 

მნიშვნელოვანია იმ ზომების მისაღებად, რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 

სინერგიული ეფექტი.  

1) განისაზღვრება საწარმოს მიმდინარე საბაზრო ღირებულება (შეფასების 

თარიღი დადგენილია, როგორც რესტრუქტურიზაციის პროცესის დასაწყისი).  

 2) ბიზნესის შეფასება ხდება (ღირებულება „როგორც ის არის”) საწარმოს 

სტრუქტურაში თითოეული ერთეულის ღირებულების შეფასებით შემოსავლის 
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მიღება დისკონტირებული ფულადი ნაკადების გამოყენებით. 

3) საჭიროა განისაზღვროს თითოეული განყოფილების ძირითადი 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ საწარმოს მთლიან ღირებულებაზე. 

 4) აქტივების, ბიზნეს პროცესებისა და განყოფილებების იდენტიფიცირების 

შემდეგ, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს საწარმოს საქმიანობის ეფექტუ-

რობაზე (და შესაბამისად ხარჯზე), აუცილებელია ზომების მიღება კომპანიის 

სტრუქტურიდან მათი გამორიცხვის მიზნით.  

  5) ფარგლებში მხედველობაში მიიღება საწარმოს ზრდის პერსპექტივები. 

ფაქტობრივად, იგი შედის მხოლოდ მენეჯმენტისთვის რესტრუქტურიზაციის 

სტრატეგიული მიზნებისა და გრძელვადიანი დაგეგმვისთვის. 

  6) დაგეგმილია ფინანსური რეინჟინერინგის გამოყენება, ანუ გადაიხედოს 

ფულადი სახსრების მოძრაობის პროცესები და ზოგადი დაფინანსების წერტილები.  

 რესტრუქტურიზაციის ეს მოდელი განიხილება ტოპ მენეჯმენტის მიერ 

სტრატეგიული მენეჯმენტის მიმართულებით, როგორიცაა ღირებულებაზე 

დაფუძნებული მენეჯმენტი - Value Based Management (VBM).  

ამ პარაგრაფში შევიმუშავეთ რესტრუქტურიზაციის სინერგიის წმინდა დადე-

ბითი ეფექტის ფორმირების უნივერსალური სქემა, როგორც სინერგიის სპეციფი-

კური ტიპების სინერგეტიკული ეფექტისთვის, ასევე რესტრუქტურიზაციის 

სინერგიის კუმულაციური სინერგიული ეფექტისთვის . აქ წარმოდგენილი სქემის 

გამოყენების მაგალითები და რესტრუქტურიზაციის სინერგიის ეფექტის შეფასება 

განხილული იქნება შემდეგ პარაგრაფში. 

ეს თავი ასევე შეისწავლის სინერგიის მეორე ტიპს შერწყმას და შეძენას(M&A), 

როგორც შერწყმის სინერგია. ასევე შერწყმისა და შეძენის ოპერაციების შედეგად 

სინერგიული ეფექტის შექმნის პროცესს.  

შერწყმა და შესყიდვა (M&A) დღევანდელი ბიზნეს სამყაროს ძალიან 

მნიშვნელოვანი ნაწილია. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც კომპანია ირჩევს 

M&A-ს, არის ზრდა, ხოლო მოტივი შერწყმა-შეძენის(M&A) საშუალებით ზრდის, არის 

სინერგიის შექმნა. თუ კომპანია გადაწყვეტს კომპანიის ღირებულების ზრდას არა 

შიდა რესურსებით, არამედ გარე სახსრების მოძიებით მისთვის საუკეთესო ვარიანტი 

იქნება შერწყმა-შეძენის განხორცილება, როგორც შერწყმის სინერგია. ასევე შერწყმისა 

და შეძენის ოპერაციების შედეგად სინერგიული ეფექტის შექმნის პროცესს.  
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უნდა აღვნიშნოთ შერწყმის ორი ტიპი: 

1. ბიზნესის შერწყმა არის შერწყმა, რომელშიც გაერთიანებულია ორი ან მეტი 

კომპანიის საწარმოო შესაძლებლობები, რათა მიიღონ სინერგიული ეფექტი 

საქმიანობის მასშტაბის შეცვლით; 

2. წმინდა ფინანსური შერწყმა არის შერწყმა, რომლის დროსაც გაერთი-

ანებული კომპანიები არ მოქმედებენ როგორც ერთიანი სუბიექტი, მაშინ როცა არ 

არის მოსალოდნელი წარმოების მნიშვნელოვანი დანაზოგი, მაგრამ არსებობს 

ფინანსური პოლიტიკის ცენტრალიზაცია, რაც ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების 

ბაზარზე პოზიციების განმტკიცებას, ინოვაციური პროექტების დაფინანსებაში.  

რაც შეეხება კომპანიის შერწყმის ბუნების კრიტერიუმებს, გარდა ტრადიცი-

ულისა-ჰორიზონტალური,ვერტიკალური და კონგლომერატული. არის ისეთი 

ტიპის ტრანზაქციები, რომელიც ზოგადი განმარტების გარეშეა.  მაგალითად, 

კომპანიის შერწყმა, რომელიც აწარმოებს საბეჭდი მასალების - კარტრიჯებს, და 

კომპანია, რომელიც აწარმოებს საბეჭდ მოწყობილობას - პრინტერებს.  

დისერტაციის მესამე თავში საუბარია როგორ მიაღწიოს კომპანიამ სინერგულ 

ეფექტს, რომ სწორად უნდა იყოს შერჩეული სტრატეგიის მართვის მეთოდები. 

ნებისმიერი კომპანის წარმატება დამოკიდებულია, შიდა საწარმოო ორგანიზაცი-

ული ფორმების ეფექტიანობაზე, ეფექტურად შერჩეულ სტრატეგიაზე და სტრატე-

გიულ მენეჯმენტზე, რაც ხელს უწყობს დასახული მიზნების მიღწევას. სტრატეგი-

აში მნიშვნელოვანია გარემო ცვლილებების დანახვა, როგორც კომპანიის სტრატე-

გიის მართვაზე გავლენის მომხდენი ფაქტორი. სტრატეგიის მართვის ზოგადი 

მიდგომების გარდა, აუცილებელია ვიცოდეთ სტრატეგიის მართვის ინსტრუმენტე-

ბი, როგორიცაა BSC(Business Classification Scheme-ბიზნესის კლასიფიკაციის სქემა), 

EFQM(European Foundation for Quality Management-ხარისხის მართვის ევროპული 

ფონდი)-ის მოდელი, PRISM(principles-based, sustainable project management 

methodology- არის პრინციპებზე დაფუძნებული, მდგრადი პროექტის მართვის 

მეთოდოლოგია) და ბალანსირებული აღრიცხვის სისტემა (BS) არის ორგანიზაციის 

ბიზნესის კონცეპტუალური წარმოდგენა. იგი აღწერს ორგანიზაციის ბიზნეს 

ფუნქციებს და საქმიანობას და მათ შორის ურთიერთობებს. ფუნქციები ბიზნეს 

საქმიანობის ყველაზე დიდი ერთეულია. 

 BS ორიენტირებულია ოთხ მიმართულებაზე (იხ. ნახაზი 6): 1) ფინანსური; 2) 
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მომხმარებელი; 3) შიდა პროცესები; 4) სწავლა და ზრდა;  

 მნიშვნელოვანია იმ მეთოდებზე ფიკუსირება, რომლებსაც შეუძლიათ ხელი 

შეუწყონ სინერგიის ეფექტის შექმნას კომპანიების სტრატეგიის მართვის გზით.   

რესტრუქტურიზაციის სინერგიის წყაროების სიმრავლე განსაზღვრავს მისი 

შეფასების მეთოდების მრავალფეროვნებას. მოცემული რესტრუქტურიზაციის 

მთლიანი სინერგიის ფორმირების ჩვენი კონცეფციისა და სქემის საილუსტრაციოდ, 

ჩვენ განვიხილავთ რესტრუქტურიზაციის პროცედურის ჩატარების პროცესს, რათა 

მივიღოთ დადებითი სინერგიული ეფექტი და გავცეთ რეკომენდაციები, მის 

შეფასებაზე რამდენიმე მაგალითის გათვალისწინებით.  

  კომპანიის ღირებულების ზრდის შეფასების ძირითადი მოდელი რესტრუქ-

ტურიზაციის შედეგებზე დაყრდნობით არის დისკონტირებული ფულადი 

ნაკადების მეთოდი. (Discounted Cash Flows Analysis - DCFA) [34], ვინაიდან ეს 

მეთოდი საშუალებას იძლევა გავითვალისწინოთ საწარმოს ფულადი სახსრების 

(CF) მომავალი ცვლილებები, მართვის ქმედებებით განპირობებული. იგი ეფუძნება 

მოლოდინის პრინციპს: ბიზნესის ღირებულება უდრის ფულადი ნაკადების 

მიმდინარე ღირებულებას, რომლის გენერირებასაც იგი მომავალში შეძლებს (მათ 

შორის შესაძლო გადაყიდვა - Terminal Value - TV), დროის ფაქტორის გათვალის-

წინებით. DCFA-ის ქვეშ კომპანიის შეფასება ჩვეულებრივ ხორციელდება ორფა-

ზიანი მოდელის ფარგლებში, როდესაც მთელი „კომპანიის მომავალი ცხოვრება“ 

იყოფა ორ პერიოდად: პროგნოზი (n = 1) N არის რესტრუქტურიზაციის გეგმით 

(სტრატეგიით) გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელების პერიოდი და 

პროგნოზის შემდგომი პერიოდები (N-დან უსასრულობამდე). საპროგნოზო პერიო-

დის დასასრული განისაზღვრება ფულადი სახსრების ნაკადების სტაბილიზაციის 

მიღწევით რესტრუქტურიზაციის ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ, 

როდესაც დადგინდება შემოსავლების ზრდის ახალი ტემპი. ცხადია, ძირითადი 

ცვლადები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მიმდინარე ღირებულებაზე(PV) არის 

ფულადი ნაკადების ღირებულებები და დისკონტის განაკვეთები. დისკონტის 

განაკვეთი კომპანიის საქმიანობის შეფასების შემთხვევაში უდრის სააქციო 

კაპიტალის მოზიდვის ღირებულებას. DCFA (დისკონტირებული ფულადი ნაკადე-

ბის ანალიზი)-ს გამოყენებით შესაძლებელია რესტრუქტურიზაციის სინერგიული 

ეფექტის შეფასება ორი გზით:  
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1. რესტრუქტურიზაციის სინერგიის კუმულაციური ეფექტი (CSER) უდრის 

კომპანიის ბიზნესის ღირებულების სხვაობას, რომელიც შეფასებულია რესტრუქ-

ტურიზაციამდე და მის შემდეგ, ეს არის სხვაობა კომპანიის რესტრუქტურიზაციის 

შემდეგ ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულებასა (მიმდინარე ღირებულება 

შემდეგ) და ფულადი სახსრების ნაკადების ამჟამინდელ ღირებულებას (მიმდინარე 

ღირებულება ადრე) შორის არსებული პირობების შენარჩუნებით. თუმცა, CSER -ის 

შეფასება არ იქნება სრული (და არასწორი) საწარმოს რესტრუქტურიზაციის 

მთლიანი ხარჯების გათვალისწინების გარეშე. მათი მნიშვნელობით (Z) შედეგი 

უნდა შემცირდეს. სადაც Z არის რესტრუქტურიზაციის მთლიანი ღირებულება 

მისი განხორციელების მთელი პერიოდისთვის (განსაზღვრულია დისკონტი-

რებით). მაშინ წმინდა რესტრუქტურიზაციის სინერგიის ეფექტი (NetSynRes) იქნება: 

NetSynRes = PV შემდეგ - PVადრე - Z 

   2.რესტრუქტურიზაციის სინერგიების კუმულაციური ეფექტი განისაზ-

ღვრება თითოეული ფულადი ნაკადის ზრდის დისკონტირებით საპროგნოზო 

პერიოდში შესაბამისი რესტრუქტურიზაციის აქტივობების განხორციელების გამო. 

კერძოდ სინერგიული ეფექტების საერთო რაოდენობა განისაზღვრება მატრიცით R 

და ფორმულით. 

DCFA-ს მნიშვნელობის დადგენის შემდეგ (AFCn -გამოხატულია იმ წლის წმინდა 

ფულადი ნაკადების ზრდაში), საპროგნოზო პერიოდის ყოველი წლის ნომინალური 

თვალსაზრისით აუცილებელია მათი დისკონტირების განხორციელება:  

n n nAPV ACF R= ×  

APVn - რესტრუქტურიზაციის წმინდა ეფექტის მიმდინარე ღირებულება n 

პერიოდისთვის; 

AFCn = (En – Zn) - n წლის ფულადი ნაკადების წმინდა ზრდა;  

En - მთლიანი ფულადი მოგება რესტრუქტურიზაციისგან n პერიოდისთვის; 

Zn - რესტრუქტურიზაციის ხარჯები n პერიოდისთვის; 

n - საპროგნოზო პერიოდის პერიოდის რაოდენობა (რესტრუქტურიზაციის 

პერიოდი - N); 

Rn - დისკონტირების ფაქტორი 
1 ;

(1 )n nR
r

=
+

  

როგორც აღვნიშნეთ DSFA მეშვეობით შესაძლებელია შეფასდეს რესტრუქტუ-
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რიზაციის სინერგიის ეფექტი ორი გზით. 

I გზა. რესტრუქტურიზაციის სინერგიის მთლიანი ეფექტი (რსმე) ტოლია 

კომპანიის რესტრუქტურიზაციის ჩატარებამდე და მის შემდეგ გაკეთებული 

შეფასებებით ბიზნესის ღირებულებათა სხვაობისა,  

II გზა. რესტრუქტურიზაციის სინერგიის მთლიანი ეფექტი განისაზღვრება 

საპროგნოზო პერიოდში რესტრუქტურიზაციის შესაბამისი ღონისძიებების ჩატა-

რებით განპირობებული ყოველი ფულადი ნაკადის ნაკადის დისკონტირებით.  

განვიხილოთ რესტრუქტურიზაციის სინერგიის (NetSynRes) მთლიანი (DSFA) 

და წმინდა სინერგეტიკული ეფექტის შეფასების ორივე საშუალების გამოყენების 

მაგალითები.  

მაგალითი. კომპანია A გეგმავს რესტრუქტურიზაციის განხორციელებას. 

ქვემოთ (ცხრილში) წარმოდგენილია კომპანიის მოსალოდნელი წმინდა ფულადი 

ნაკადები (რეკონსტრუქციაზე პერიოდული დანახარჯების გათვალისწინებით) 

საპროგნოზო 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სახით (A) და რესტრუქტუ-

რიზაციის შემდეგ (A*) მისი ფუნქციონირების დაშვებით, მიღებული რსმე-ს 

გათვალისწინებით, ათასი ლარი: 

 
ცხრილი 16. A კომპანიის მოსალოდნელი ფულადი ნაკადები რესტრუქტურიზაციის 

შემდეგ 

წელი 1 2 3 4 

კომპანია A 60 69 79 91 

კომპანია A* (DSFA-თი) 100 120 144 173 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ  
 

A კომპანიის საკუთარი კაპიტალის (მოზიდვის) ღირებულება შეადგენს 10 %-

ს. კაპიტალის იგივე მნიშვნელობა ექნება სავარაუდოდ A* კომპანიას. კომპანიის 

ფულადი ნაკადის მოსალოდნელი ზრდის ტემპები საპროგნოზო პერიოდის 

(რესტრუქტურიზაციის პერიოდის) დასასრულისთვის უნდა შეადგენდეს 4 %-ს 

წელიწადში. სპეციალისტების შეფასებებით, A* კომპანიის ფულადი ნაკადები 

დაახლოებით ასეთივე ტემპებით გაიზრდება. შევაფასოთ რსმე სიდიდე.  

ამოხსნა. 

ვარიანტი 1. გაანგარიშებები წარმოდგენილია ცხრილში (ათასი ლარი). 
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ცხრილი - რსმე შეფასება პირველი ხერხით. 

 

ამრიგად, A კომპანიამ რესტრუქტურიზაციის ჩატარების შედეგად მიიღო 

რესტრუქტურიზაციის სინერგიის მთლიანი სინერგეტიკული ეფექტი 1 154 ათასი 

ლარის ოდენობით (დამრგვალებულად). 

ვარიანტი 2. გაანგარიშებები წარმოდგენილია ცხრილში (ათასი ლარი). 

ცხრილი - რსმე შეფასება პირველი ხერხით. 

ACF R ACF x R PV(AТV) 
40 0,9091 36,364 (82*(1 + 0,04) / (0,1 — 0,04) = 1 421,33 
51 0,8264 42,146  

 65 0,7513 48,835 
82 0,6830 56,010 PV(ATV) = 1 421,33*0.6830 = 970,77 

რსმე-ს სიდიდე = 36,364 + 42,146+ 48,835 + 56,01+ 970,77 = 1154,13. 
 

ამრიგად, რსმე-ს შეფასების ორივე ხერხს მივყავართ ერთნაირ შედეგამდე, 

რომელიც დამრგვალებულად ტოლია 1 154 ათასი ლარი. 

ჩვენ გვთავაზობთ შევაფასოთ M&A ტრანზაქციებში მიღებული სინერგიის 

ეფექტი ამ კონკრეტული მეთოდის გამოყენებით, რადგან ის ერთადერთია, 

რომელიც საშუალებას იძლევა გაითვალისწინოს მომავალი ცვლილებები კომპა-

ნიის ფულადი ნაკადების პროგნოზირებაში. 

დავუშვათ, რომ კომპანია A არის შპს „ფლავ ბარი“ ხოლო B არის კომპანია 

რომლის შესყიდვასაც აპირებს შპს „ფლავ ბარი“. შერწყმის შემდეგ კომპანიას A* აქვს 

საბაზრო ღირებულება VA* (მისი ბიზნესის ღირებულება), ხოლო A და B 

კომპანიების ღირებულებები მათ შერწყმამდე უდრის შესაბამისად VA და VB-ს, 

მაშინ სარგებელი. შერწყმიდან - შერწყმის სინერგიის სინერგიული ეფექტის 

(SEOMS-synergy effect of merger sinergy) - მიიღება შემდეგნაირად:  

SEOMS = VA* -(VA+VB) 

შერწყმა ეკონომიკურად შესაძლებელია, თუ ეს განსხვავება დადებითია. 

დაუყოვნებელი გადახდის შემთხვევაში, როდესაც კომპანია A ყიდულობს 

კომპანია B-ს, შეძენის ტრანზაქციის ღირებულება ZA* (კომპანია B-ს A კომპანიის 

წელი CFА CFА* დისკონტირების ფაქტორი R CFА * R CFА* * R 

1 
2  
3  
4 

60 69 
79 91 

100 
120 
144 
173 

0,9091 
0,8264 
0,7513 
0,683 

54,55 
57,02 
59,35 

62,1500 

90,91 99,17  
108,19  
118,16 

ნარჩენი ღირებულება (terminal value) (ТV) 1 577,33 2 998,67 
დისკონტირებული ნარჩენი ღირებულება (discounted terminal value) (PV(ТV)) 1 077,32 2 048,09 

სულ А და А*კომპანიების ბიზნესის ღირებულება  1 310,39 2 464,53 
DSFA სიდიდე   2 464,53 — 1 310,39 = 1 154,14 
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მიერ) შეიძლება განისაზღვროს, როგორც სხვაობა A კომპანიის მიერ გადახდილ 

ხარჯებს შორის. მისთვის ნაღდი ფულით (PB-ის ფასი) და B კომპანიის ღირებულება 

(VB) (და შეფასებული საფონდო ბაზრის ან შემფასებლების მიერ): 

ZA* = PB-VB 

A კომპანიის სარგებელსა და ხარჯებს შორის განსხვავება არის შერწყმის 

სინერგიის წმინდა სინერგიული ეფექტი(NetSynEom), რომელიც წარმოიქმნება B 

კომპანიის მფლობელობაში.  

NetSynEom = SSEA - ZA* = VA* - (VA + VB) - (РВ - VB) 

თუ NetSynEom > 0, ანუ არის დამატებული ღირებულება, მაშინ მიზანშეწონი-

ლია შერწყმის განხორციელება.  

ამრიგად, შეფასება უნდა დაიწყოს B-ს კომპანიის VB-ის საბაზრო ღირებუ-

ლების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებით და მხოლოდ ამის შემდეგ შეისწავლოს 

ფულადი სახსრების ნაკადებში ცვლილებები, რომლებიც გამოწვეული იქნება 

შერწყმით. იგივე იდეა ემყარება შემდეგ ალგორითმს კუმულაციური და წმინდა 

(NetSynEom) სინერგიული ეფექტების შესაფასებლად. 

NetSynEom შეფასების ალგორითმი შემდეგია: 

1. თითოეული A და B კომპანიის ბიზნესის შეფასება ხორციელდება ცალ-ცალკე 

4-5 წლის საპროგნოზო პერიოდით, რომელიც მოიცავს წმინდა ფულადი ნაკადების 

პროგნოზს (Cash Flows - CF) 54 და მათი შეფასებას. მიმდინარე ღირებულება (Present 

Value - PV ). 

2. ორი კომპანიის ბიზნესის ღირებულებების შეჯამება ხორციელდება იმ 

ვარაუდით, რომ არ არსებობს სინერგია. 

3. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება მზადდება A* გაერთიანებული 

ერთეულისთვის. 

4. ტარდება სინერგიის წყაროების ანალიზი და აგებულია სქემა CF-ის საშუა-

ლებით გაერთიანებული კუმულაციური სინერგიის ეფექტის ფორმირებისთვის. 

5. შერწყმის ტრანზაქციის შედეგად მიღებული ცვლილებების გათვალის-

წინებით (შერწყმის სინერგიის სინერგიული ეფექტი- SEOMS) კუმულაციური 

ეფექტის გათვალისწინებით, ხორციელდება გაერთიანებული კომპანიის A* 

ბიზნესის შეფასება. 

6. VA და VB მნიშვნელობების ჯამი შედარებულია კომბინირებული კომპანიის მიმ-

დინარე ღირებულებასთან - V(A*), SEOMS-ს შესაძლო გამოვლინების გათვალისწი-
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ნებით. 

7. აღების პროცედურის შესაძლო ხარჯები გამოითვლება და გამოკლებულია 

სავარაუდო SEOMS -დან, რათა მივიღოთ გაერთიანების წმინდა სინერგიული 

ეფექტი (NetSynAss). 

შერწყმის სინერგიას დადებითი სინერგიული ეფექტის შესაქმნელად საშუა-

ლოდ რამდენიმე წელი ჭირდება. გარდა მცირე შერწყმისა და შეთანხმებებისა, სადაც 

პროცესი შეიძლება უფრო ხანმოკლე იყოს. ეს გულისხმობს, რომ M&A არის 

ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც მოითხოვს დიდ დროს და ასევე ფიზიკურ და 

ადამიანურ რესურსებს. 

ავტორისეული რეკომენდაციების რეალიზაციის ნიმუში რესტრუქტური-

ზაციის სინერგიის ეფექტის შესაფასებლად შპს “ფლავ ბარის“, მაგალითზე. 

 აღნიშნული რესტრუქტურიზაციის სინერგიის მთლიანი სინერგეტიკული 

ეფექტის ჩამოყალიბების სქემის საილუსტრაციოდ, განვიხილოთ რესტრუქტური-

ზაციის პროცედურის ჩატარების პროცესი, რათა მივიღოთ დადებითი სინერგეტი-

კული ეფექტი.  

რესტრუქტურიზაციის სინერგიის ეფექტის ღირებულებითი შეფასების 

ავტორისეული მეთოდის დემონსტრირების კონკრეტულ ობიექტად აირჩა შპს 

“ფლავ ბარი“, არჩევანი განპირობებული იყო ბუღალტრული, ფინანსური და 

საწარმოო დოკუმენტების სრული პაკეტით დროის ხანგრძლივ მონაკვეთში, ასევე 

მენეჯმენტის კონტაქტებით კონკრეტული კონსულტაციების მისაღებად. ჩვენი 

არჩევანის მთავარი მიზეზი იყო 2021 წელს ჩატარებული საწარმოს რესტრუქტუ-

რიზაციის პროცედურა, რომელმაც პრაქტიკაში შექმნა რსმე-ს ღირებულებითი 

შეფასების შესაძლებლობა. ამასთან, რესტრუქტურიზაციის შედარებით ადრინ-

დელმა ვადამ შესაძლებელი გახადა სინერგიის სწორედ გრძელვადიანი ეფექტის 

შეფასება, რაც შეესაბამება სტრატეგიული მენეჯმენტის მოთხოვნებს. 

ჩვენი კვლევის ობიექტი შპს “ფლავ ბარი“, 2019 წლიდან ფუნქციონრებს 

ქართულ ბაზარზე. ის უზრუნვლყოფს დღეისათვის ყველაზე მოთხოვნად 

პროდუქციას რეალიზებას - ელექტრო სიგარეტებს; ეს კომპანია საკვლევ თემად 

ავირჩიეთ, რადგან როგორც უკვე აღვნიშნეთ, განვიხილავთ კომპანიის 

რესტრუქტურიზაციას, რომელიც ნორმალურ მდგომარეობაშია და სტრატეგიულ 

მიზნად ისახავს საბაზრო ღირებულების ზრდას სინერგიული ეფექტის მისაღებად. 

ამ კვლევაში რესტრუქტურიზაცია ემყარება საკუთარი კაპიტალის გრძელვადიან 
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ზრდას, კომპანიის შიდა რესურსების ეფექტურად გამოყენების გზით. 

 
ნახაზი 8. შპს „ფლავ ბარი“-ს სტრუქტურა და მართვის დონეები 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
 

 

შპს „ფლავ ბარი“-ს წლიური ბრუნვა 5დან 10 მილიონ ლარამდეა და 

დაახლოებით ჰყავთ 50მდე თანამშრომელი. ქვეყნის მასშტაბით 10-მდე ქალაქში 

აქვთ ბრენდის მაღაზია გაყიდვებისთვის, ხოლო მიწოდებას ახორციელებენ მთელი 

საქართველოს მასშტაბით, სხვადასხვა მაღაზიასა და და ჯიხურებში. მართვის 

დონეების უკეთ წარმოსადგენად წარმოდგენილია ნახაზ 8-ზე. 

3 წლიანი სტაბილური ფუნქციონირების შემდეგ შპს „ფლავ ბარი“-ის 

აღმსრულებელმა დირექტორმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კომპანიას 

ჭირდებოდა ზრდაზე ფოკუსირება. რესტრუქტურიზაციის სინერგიის ეფექტის 

კვლევა და შესაფასება შპს „ფლავ ბარში“ ჩატარდა 4 ეტაპად (იხ. ცხრილი 17): 

აღნიშნული ნეგატიური მომენტები პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულია 

კომპანიის კონკრეტულ საქმიანობასთან ცხრ. 18 და შეიძლება აღმოფხვრილ იქნას 

რესტრუქტურიზაციის მთელი რიგი ღონისძიებების ჩატარების გზით, ვინაიდან 

ისინი უზრუნველყოფენ შესაბამისი სახის სინერგიული ეფექტების გამოვლენას. 

კვლევის ეტაპი 1 − შპს „ფლავ ბარის“ საქმიანობაში რესტრუქტურიზაციის 

პროცედურის დაწყებამდე არსებული ნეგატიური მომენტების გამოვლენა და მათი 

ზემოქმედების შეფასება.  

რესტრუქტურიზაციის ჩატარების მთავარი სტიმული გახდა გაყიდვების 4-

წლიანი თანდათანობითი შემცირება. საბოლოოდ, 2021 წლის დასაწყისისთვის გა-
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ყიდვები შემცირდა არსებული სიმძლავრეების დატვირთვის 50 %-მდე. ჩატარებული 

ანალიზის მიმდინარეობისას გამოვლინდა ნეგატიური მომენტები (იხ. ცხრ. 18)  

ცხრილი 17. შპს „ფლავ ბარში“ რესტრუქტურიზაციის სინერგიის ეფექტის კვლევის 
ჩატარების ეტაპები 

კვლევის 
ეტაპები 

კვლევის მიზანი კვლევის ჩატარების 
დრო 

ეტაპი 1 შპს „ფლავ ბარის“ საქმიანობაში რესტრუქტურიზაციის 
პროცედურის დაწყებამდე არსებული ნეგატიური მომენტების 
გამოვლენა და მათი ზემოქმედების შეფასება.  

2021 წ. იანვარი 

ეტაპი 2 ორგანიზაციის მენეჯმენტისა და თანამშრომლების მხრიდან 
ორგანიზაციის სინერგიასთან დამოკიდებულებისა და 
მოლოდინების შეფასება; 

2021 წ.2021 წ. 
თებერვალი 

ეტაპი 3 რესტრუქტურიზაციის სქემის შემუშავება; 2021 წ.2021 წ. მარტი 
ეტაპი 4 რესტრუქტურიზაციის შედეგების შეფასება 2022 წ. მარტი-აპრილი 

 

კვლევის ეტაპი 2 - ორგანიზაციის მენეჯმენტისა და თანამშრომლების მხრი-

დან ორგანიზაციის სინერგიასთან დამოკიდებულებისა და მოლოდინების შეფასება 

 აღნიშნულ ეტაპზე კვლევის მიზანს წარმოადგენდა დაგვედგინა ორგანიზა-

ციის მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს როგორი დამოკიდებულება და მოლოდი-

ნები აქვთ ორგანიზაციის სინერგიასთან. 

ცხრილი 18. ნეგატიური მომენტები შპს „ფლავ ბარის“ საქმიანობაში და მათი ზემოქმედება 
საქმიანობის 

სფერო 
ნეგატიური მომენტები მათი ზემოქმედება 

წარმოებრივი 
(ოპერაციული) 
საქმიანობა 

პირდაპირი საწარმოო ხაზის არქონა დროის დანაკარგები პროდუქციის 
ერთეულზე, რენტაბელობის შემცირება 

საწარმოო სიმძლავრეების დაბალი დატვირთვა მაღალი მუდმივი დანახარჯები 
ხარისხის კონტროლის კომპლექსური სისტემის 
არარსებობა 

დიდი ოდენობით წუნი და მასთან დაკავ-
შირებული ხარჯები. შემოსავლის დაკარგვა 
კლიენტებისათვის კომპანიის საქონლის 
დაბალი მიმზიდველობის გამო 

კომუნიკაციების ცუდი მდგომარეობა, საწარმოო 
დანაკარგები და მუშაობაზე არაეფექტიანი 
კონტროლი  

ენერგიის და კომუნალური მომსახურებე-
ბის ძალზე მაღალი წილი წარმოების ფასში 
(29 %). პროდუქციის თვითღირებულების 
ზრდა აირის დანაკარგების გამო 

შენობა-ნაგებობების სექციური დაგეგმარება  მაღალი დროითი და ეკონომიკური 
მარაგები წარმოებაში საწყობში სასაქონლო მარაგების მაღალი დონე, მარაგე-

ბის ნაწილობრივი განთავსება პირდაპირ საამქროებში  
ფინანსების სფერო მომხმარებლებთან ურთიერთდამოკიდებულებებში 

ბარიერების არსებობა 
ფულადი ნაკადის დაკარგვა, სალაროს 
შესაძლო მარაგები 

საინვესტიციო 
საქმიანობა 

არ არსებობს - 

მართვის სფერო მარკეტინგის განყოფილება არ ურთიერთქმედებს 
ფინანსურ სამსახურთან. მენეჯმენტის სუსტი 
კონტროლი, ინიციატივის არარსებობა გადაჭარ-
ბებული ბიუროკრატიზაციის გამო 

დიდი მოცულობის მუდმივი და 
ადმინისტრაციული (მ.შ. მმართველობითი) 
დანახარჯები 

საწარმოს კომერციული სტრუქტურა თავს ვერ 
ართმევს თავის მოვალეობებს შეფასებებისა და 
პროგნოზების გასაკეთებლად 

გასაღების სფერო ISO-ს სერტიფიკაციის არასებობა ხელს უშლიდა კომპა-
ნიას საერთაშორისო მომხმარებლებზე გასასვლელად 

შემოსავლების დაკარგვა არასაკმარისი 
მოთხოვნის გამო 

კლიენტზე ორიენტირებული მიდგომის არარსებობა 
გაყიდვისშემდგომი მომსახურების სამსახურის არარ-
სებობა ამცირებდა მოთხოვნას პროდუქციაზე საკვან-
ძო დამკვეთის მხრიდან 
პროდუქციის შეზღუდული ნომენკლატურა  
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იმისათვის, რომ დაგვედგინა, როგორი იქნება კონკრეტული აქტივობების 

სისტემა, რომელიც მიზნად ისახავს შერწყმის სინერგიის დადებითი სინერგიული 

ეფექტის შექმნას და როგორ ხედავს ამას „ფლავ ბარი“ -ის თანამშრომლები, ჩავატარეთ 

კვლევა. თავდაპირველად განვსაზღვრეთ კვლევაში მონაწილეთა რაოდენობა, 

კვლევის შედეგების რეპრეზენტაბელურობისა და განზოგადების მიზნით. ამისთვის 

გამოვიყენეთ ფორმულა და პროგრამა (იხ. ილუსტრაცია 1), რომლითაც დავადგინეთ:  

რადგან კომპანიაში არის 50 თანამშრომელი (აქედან 6 ტოპ მენეჯერი, 5 მენეჯერი, 39 

თანამშრომელი), 85% საიმედოობის პირობებში და 7% ერორის დროს გამოსაკითხი 

რაოდენობა განისაზღვრა 35 პერსონით. კვლევის შედეგების ანალიზმა ცხადყო, რომ 

გამოკითხულთა დამოკიდებულება ნეიტრალურია, საშუალო ქულა 3.1-ია 

დამოკიდებულების შეფასება 
 N Mean 

(მნიშვნელობა) 
დამოკიდებულება 
Valid N 35 

35 
35 

3.14 

გამოკითხულთა კორელაციური ანალიზით დადგინდა, რომ არსებობს 

უარყოფითი კორელაცია რესპონდენტის პოზიციასა და რესტრუქტურიზაციას 

შორის (p=0.01, r= -0.124) ანუ მენეჯერები უფრო დადებითად აფასებენ, ხოლო 

თანამშრომელები უარყოფითად 

ცხრილი 19. სამუშაო სტაჟისა და რესტრუქტურიზაციის მიმართ დამოკიდებულების 
კორელაცია 

 სამუშაო პოზიცია 
(თანამშრომელი / მენეჯერი) 

დამოკიდებულება 

რესპონდენტის პოზიცია (Pearson 
Correlation 1) 
N  

1 
 
35 

-.124 
 
35 

რესპონდეტის დამოკიდებულება 
(orrelation) 
N  

-.124 
 
35 

1 
 
35 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
 

კითხვებზე მიღებული პასუხების მიხედვით შევადგინეთ ცხრილი, სადაც 

ავსახეთ მოსალოდნელი შედეგები (კლასიკური და მონაწილეთა მიერ) და 

დადებითი სინერგიული ეფექტის გამოვლენა (იხ. ცხრილი 20). 

კვლევის ეტაპი 3 - რესტრუქტურიზაციის სქემის შემუშავება. 

კვლევის მოცემულ ეტაპზე, ავტორის მიერ შეთავაზებული რესტრუქტურიზა-

ციის 6 ფაზიანი სქემის საფუძველზე, კომპანიის ტოპ მენეჯმენტმა შეიმუშავა 

რესტრუქტურიზაციის სქემა ანუ დამატებითი ღირებულების ფორმირებისთვის 
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რესტრუქტურიზაციის პოტენციური სარგებლის შეფასების მიზნით. წარმოდ-

გენილია რესტრუქტურიზაციის მოდელი შპს „ფლავ ბარი“-სათვის. (ნახაზი 14). 

ცხრილი 20. შერწყმის სინერგიის დადებითი ეფექტის შექმნის ჯაჭვის მოსალოდნელი  
შედეგი 

შერწყმის სინერგიის ფარგლებში 
განხორციელებული საქმიანობა 

მოსალოდნელი 
შედეგები 
(კვლევის 
მიხედვით) 

მოსალოდნელი შედეგები 
(ავტორისეული ვერსია) 

 
დადებითი სინერგული ეფექტის 

გამოვლენა 

 1.ოპერაციული სინერგია 
- კომპანიების სტრუქტურული 
განყოფილებების გაერთიანება; 
- ფირმების შეძენა-ნედლეულის 
მომწოდებლები და მწარმოებლები; 
- ახალი კონკურენტული 
უპირატესობების გამოყენება 

ბაზარზე 
სეგმენტის ზრდა 

- ერთიანი ბიზნესის მიერ უფრო დიდი 
ბაზრების ათვისება; 
- მასშტაბის ეფექტი 

ხარჯების შემცირება 
- ფიქსირებული ხარჯების პროცენ-
ტის შემცირება მთლიან 
საოპერაციო ხარჯებში (მასშტაბის 
ეკონომიის გამო); 
- საშუალო ხარჯების შემცირება 
პროდუქტის ერთეულზე (დაზოგვა 
დაფარვისგან); 
 შემოსავლის ზრდა 
- შემოსავლების ზრდა გაყიდვების 
გაზრდის გამო 
 პროდუქტები/მომსახურებები 
(მასშტაბის ეკონომიის გამო) 

 2. ფინანსური სინერგია 
- საგადასახადო აღრიცხვის 
ოპტიმიზაცია; საგადასახადო 
პოლიტიკის შემუშავება; 
- ჯვარედინი დაფინანსების 
განხორციელება; 
- ფინანსური მართვის ერთიანი სისტემის 
დანერგვა; 

საკრედიტო 
ხაზების გახსნისა 
და სავალო 
დაფინანსების 
მოპოვების მეტი 
შესაძლებ-
ლობები; შიდა 
ინვესტირების 
ზრდა; 

- ფულადი ნაკადების „სტაბილურობა“; 
- კაპიტალური და საინვესტიციო 
პროექტების განხორციელება გარე 
დაფინანსების გარეშე; 
- საკრედიტო ხაზების გახსნისა და 
სავალო დაფინანსების მოპოვების 
ფართო შესაძლებლობები; 
- ფინანსურ აქტივებთან მუშაობის 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
- ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის 
გაუმჯობესება 

- დასაბეგრი ბაზის შემცირება 
(განსაკუთრებით გადასახადი 
მოგება); 
- დანაზოგი გადასახადების 
გადახდაზე; 
- დაბალი ფასდაკლების განაკვეთი; 

 3.საინვესტიოციო სინერგია 
- სარეიტინგო სააგენტოებისა და 
ინვესტორებისთვის შერწყმის ან 
მფლობელობის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება; 
- შერწყმის პროცესების გამჭვირვალობა 

 - კომპანიის საკრედიტო (და საინ-
ვესტიციო) რეიტინგების გაზრდა; 
- სასესხო პორტფელის მომგებიანი 
რესტრუქტურიზაციის შესაძლებლობა; 
- კომპანიის აქციებში ინვესტიციების 
ფულადი ნაკადების დაბალანსება; 
- წმინდა საბრუნავი კაპიტალის ზრდა 
მისი ნაკლებობით. 

- საგარეო დაფინანსების მოზიდვის 
განაკვეთების შემცირება; 
- კომპანიის აქციებში ინვესტირების 
რისკის შემცირება; 
- ანაზღაურების კოეფიციენტის 
გაზრდა 

 4. მენეჯერული სინერგია 
- მენეჯმენტის ეფექტიანობის 
გაუმჯობესების ღონისძიებების 
განხორციელება; 
- საწარმოს მართვის ორგანიზაციული 
სტრუქტურის რესტრუქტურიზაცია; 
- ახალი მართვის სტრუქტურის შექმნა; 
- გაერთიანებული კომპანიების მართვის 
გამოცდილებისა და პერსონალის 
გამოყენება; 

 - მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესება; 
- მენეჯერული გადაწყვეტილებების 
მიღების ეფექტურობის გაზრდა; 
- მენეჯერული გამოცდილების გაცვლა; 
- კომპეტენციების გადაცემა; 
- პერსონალის მუშაობის ხარისხის 
გაუმჯობესება; 
- მენეჯერული პოტენციალის 
განხორციელება 

- კომპანიის ხარჯების შემცირება; 
- პერსონალის მომზადების 
ხარჯების შემცირება; 
- ჯარიმებზე და ჯარიმებზე 
გადახდების შემცირება; 
- ორგანიზაციის ადამიანური 
კაპიტალის ღირებულების გაზრდა 

 5. გაყიდვების სინერგია 
- გამყიდველთა და/ან დისტრიბუტორთა 
გაერთიანება; 
- იმავე ბრენდის ფარგლებში მომ-
ხმარებლებისთვის ახალი დამატებითი 
სერვისების მიწოდება; 
- სასაქონლო ნიშნის დადებითი 
რეპუტაციის გამოყენება; 

 - შეკვეთების დამუშავებისა და 
მიწოდების სიჩქარის გაზრდა; 
- საქონლისა და მომსახურების სიის 
გაფართოება; 
- საქონლის ან/და მომსახურების 
მოხმარების ზრდა 

- წარმოების პირდაპირი და 
არაპირდაპირი ხარჯების 
შემცირება; 
- შემოსავლის გაზრდა უფრო დიდი 
მოცულობის საქონლის ან/და 
მომსახურების რეალიზაციიდან 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

ეტაპი 4- რესტრუქტურიზაციის შედეგების შეფასება. 

აღნიშნულ ეტაპზე კვლევის მიზანს წარმოადგენდა - შპს „ფლავ ბარი“-სათვის 

შემუშავებული რესტრუქტურიზაციის მოდელის მიხედვით განხორციელებული 

რესტრუქტურიზაციის შედეგად მიღებულ დადებით სინერგიულ ეფექტის შეფასება. 
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ნახაზი 12. რესტრუქტურიზაციის მოდელი შპს „ფლავ ბარი“-სათვის. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
 

კვლევის მოცემულ ეტაპზე, ჩვენს მიერ ნაშრომის წინა პარაგრაფში განხილუ-

ლი კონცეპტუალური მიდგომის საფუძველზე, კერძო სინერგიული ეფექტების 

შესაფასებლად მოვახდინეთ დადებითი სინერგიული ეფექტის ფორმირების 

ჯაჭვების ადაპტირება სპეციალურად თითოეული ტიპის რესტრუქტურიზაციის 

სინერგიისთვის (ცხრილი 21).  

შემუშავებული რესტრუქტურიზაციის მოდელის მიხედვით განხორციე-

ლებული რესტრუქტურიზაციის შემდგომ, მენეჯერებთან ჩატარებული სიღრმისე-

ული ინტერვიუს გაანალიზების შედეგად იკვეთება მიღებული დადებითი შედეგები. 

 აღნიშნული ღონისძიებების კომპლექსის ჩატარების შედეგად შეიცვალა 

წარმოების პროცესის ორგანიზაცია,  

 გაყიდვები გავიდა უკეთეს დონეზე, 

 ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა მუდმივი ხარჯები და პროდუქციის 

საერთო თვითღირებულება, როგორც ახალი საწარმოო ხაზის შექმნის, 

ხარისხის კონტროლისა და ქარხნული წუნის შემცირების, ასევე მართვისა 

და გასაღების პროცედურების სრულყოფის ხარჯზე. 

 კვლევის ანალიზის შედეგად შევიმუშავეთ რესტრუქტურიზაციის 

სინერგიის წმინდა დადებითი ეფექტის ფორმირების უნივერსალური 

სქემა, როგორც სინერგიის სპეციფიკური ტიპების სინერგეტიკული 
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ეფექტისთვის, ასევე რესტრუქტურიზაციის სინერგიის კუმულაციური 

სინერგიული ეფექტისთვის.  

ცხრილი 21. შპს „ფლავ ბარის“ სინერგიის უპირატესობების რესტრუქტურიზაციის ჯაჭვი 

გარკვეული ტიპის 
რესტრუქტურიზაციის სინერგიის 
ფარგლებში განხორციელებული 

აქტივობები 

შედეგები დადებითი სინერგიული ეფექტის 
მიღება 

1. ოპერაციული სინერგია 
- ახლის გამოშვება 
პროდუქტი/მომსახურება; 
- წარმოების გაუმჯობესება 
პროცესები და ტექნოლოგიები. 

- პროდუქციის ასორტიმენტის 
გაფართოება; 
- გათავისუფლებული პერსონალის, 
ძირითადი საშუალებების და შიდა 
განვითარების სახსრების 
მიმართულება. 

-მიწოდების ხარჯების შემცირება; 
-ფიქსირებული ხარჯების 
პროცენტის შემცირება მთლიან 
საოპერაციო ხარჯებში; 
-შემოსავლის ზრდა 
დაკავშირებულია 
რესტრუქტურიზირებული 
კომპანიის მიერ საქონლის ან 
მომსახურების გაყიდვების 
ზრდასთან. 

2. ფინანსური სინერგია 
- საგადასახადო აღრიცხვის 
ოპტიმიზაცია (დსთ-ს 
კომპანიებისთვის); საგადასახადო 
პოლიტიკის შემუშავება 
(დასავლური კომპანიებისთვის); 
- ანგარიშსწორებისა და ფულადი 
სერვისების ოპტიმიზაცია. 

- ფულადი ნაკადების 
„სტაბილურობა“; 
- კაპიტალური და საინვესტიციო 
პროექტების განხორციელება გარე 
დაფინანსების გარეშე; 
- ფინანსურ აქტივებთან მუშაობის 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
- ფინანსური ანგარიშგების 
ხარისხის გაუმჯობესება. 

- დასაბეგრი ბაზის შემცირება და 
შედეგად, გადასახადის (განსაკუთ-
რებით საშემოსავლო გადასახადის) 
შემცირება; 
- კაპიტალის ღირებულების 
შემცირება; 
- დისკონტის განაკვეთის შემცირება; 
- შემოსავალი უფასო ნაღდი ფულის 
განთავსებიდან. 

3. საინვესტიციო სინერგია 
- რესტრუქტურიზაციის შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდება 
სარეიტინგო სააგენტოებისა და 
ინვესტორებისთვის. 

- კომპანიის საკრედიტო და საინვეს-
ტიციო რეიტინგების გაზრდა; 
- კომპანიის აქციებში ინვესტიციე-
ბის ფულადი ნაკადების დაბალან-
სება; 
- წმინდა საბრუნავი კაპიტალის 
ზრდა მისი ნაკლებობით 

- საგარეო დაფინანსების მოზიდვის 
განაკვეთების შემცირება; 
- კომპანიის აქციებში ინვესტირების 
რისკის შემცირება; 
- ანაზღაურების კოეფიციენტის 
გაზრდა. 

4. მენეჯერული(მართვის) სინერგია 
- მენეჯმენტის ეფექტიანობის 
გაუმჯობესების ღონისძიებების 
განხორციელება; 
- საწარმოს მართვის 
ორგანიზაციული სტრუქტურის 
რესტრუქტურიზაცია 

- მენეჯმენტის ხარისხის 
გაუმჯობესება; 
- მენეჯერული გადაწყვეტილებების 
მიღების ეფექტურობის გაზრდა; 
- კომპეტენციების გადაცემა; 
- პერსონალის მუშაობის ხარისხის 
გაუმჯობესება; 
- დუბლირების აღმოფხვრა და 
ერთიანი ცენტრალიზებული 
სამმართველოების შექმნა; 
- კომპანიის უსაფრთხოების გაზრდა 
გარე აგრესიული ქმედებებისგან. 

- კომპანიის ხარჯების შემცირება 
მენეჯმენტის ხარისხისა და 
ეფექტურობის გაზრდისგან; 
- ჯარიმებზე გადახდების შემცირება; 
- ორგანიზაციის ადამიანური 
კაპიტალის ღირებულების გაზრდა. 

5. გაყიდვების სინერგია 
- პუნქტების/გასაყიდი პუნქტების 
რაოდენობის გაერთიანება; 
- ახალი დამატებითი სერვისების 
მიწოდება მომხმარებლებისთვის. 

- შეკვეთის დამუშავების სიჩქარის 
გაზრდა; 
- პროდუქტის მიწოდების სიჩქარის 
გაზრდა; 
- საქონლისა და მომსახურების სიის 
გაფართოება; 
- საქონლისა და/ან მომსახურების 
მოხმარების ზრდა. 

- პროდუქციის რეალიზაციის 
პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ხარჯების შემცირება; 
- შემოსავლის გაზრდა უფრო დიდი 
მოცულობის საქონლის ან/და 
მომსახურების რეალიზაციიდან. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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ნახაზი 13. შპს „ფლავ ბარის“ რესტრუქტურიზაციის სინერგიის დადებითი ეფექტის 
ფორმირების სქემა  

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
 

ცხრილი 22. შპს“ფლავ ბარი“ მიერ განხორციელებული M&A 

კლასიფიკაციის 
კრიტერიუმები 

M&A გარიგების ტიპი 

 
 

კომპანიის შერწყმის 
ბუნება 

ვერტიკალური - სხვადასხვა ინდუსტრიის კომპანიების 
შერწყმა, რომლებიც დაკავშირებულია მზა პროდუქტის 
წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესთან. ეს არის კომპანიის 
მყიდველის მიერ მისი საქმიანობის გაფართოება , წინა 
წარმოების ეტაპებამდე (ნედლეულის წყაროებამდე), ან 
შემდგომში (საბოლოო მომხმარებელამდე). 

კომპანიის პერსონალის 
დამოკიდებულება 

გარიგებისადმი 

მეგობრული - შერწყმა, რომელშიც შემსყიდველი და სამიზნე 
(შეძენილი, შერჩეული) კომპანიების მენეჯმენტი და 
აქციონერები მხარს უჭერენ ამ ტიპის გაერთიანებას. 

გეოგრაფიული 
თავისებურება 

ეროვნული -ერთ ქვეყანაში, სხვადასხვა რეგიონში მდებარე 
კომპანიების გაერთიანება 

შერწყმის პირობა შერწყმა არათანაბარი პირობებით 
შერწყმის მექანიზმი შერწყმა (შეძენა) სამიზნე კომპანიის ყველა აქტივისა და 

ვალდებულების შეერთებით 

ჩვენი კვლევის ობიექტის, შპს „ფლავ ბარი“-ს შემთხვევაში, რომელიც მიზნად 

ისახავს კომპანიის ღირებულების ზრდას სინერგიის საშულებით, შერწყმა-შეძენის( 

M&A) ტრანზაქცია ამის საუკეთესო გზაა. ამ შემთხვევაში „შპს „ფლავ ბარი“ 

სადისტრიბუციო კოპანიის შეძენის შემთხვევაში, რომელიც ემსახურებოდა მას 

კონკრეტული სახელშეკრულებო პირობებით (ცხრილი 22). 

დასკვნა 
დასასრულს, გვინდა ჩამოვაყალიბოთ დასკვნები, რომლებიც გამოვიტანეთ 

დისერტაციაზე მუშაობის პროცესში, სინერგიის ცნების, არსისა და მნიშვნელობის 

განხილვის-გაანალიზების შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სინერგია არის 

გარკვეული სისტემის ელემენტების ურთიერთქმედების პროცესი, ხოლო 
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სინერგიული ეფექტი მისი შედეგია. 

სინერგია ანუ დამატებითი ღირებულება საჭიროა კომპანიის ღირებულების 

ზრდისთვის, რაც თავისთავად გულისხმობს, კომპანიის შემოსავლების ზრდას, 

ხარჯების შემცირებას, კონკურენტუნარიანობის ამაღელბას, ბაზრზე პოზიციების 

გაძლიერებას და ა.შ. 

იმისთვის რომ სინერგულ ეფექტს მიაღწიოს კომპანიამ, სწორად უნდა იყოს 

შერჩეული სტრატეგიის მართვის მეთოდები. ნებისმიერი კომპანის წარმატება 

დამოკიდებულია, შიდა საწარმოო ორგანიზაციული ფორმების ეფექტიანობაზე, 

ეფექტურად შერჩეულ სტრატეგიაზე და სტრატეგიულ მენეჯმენტზე, რაც ხელს 

უწყობს დასახული მიზნების მიღწევას. სტრატეგიაში მნიშვნელოვანია გარემო 

ცვლილებების დანახვა, როგორც კომპანიის სტრატეგიის მართვაზე გავლენის 

მომხდენი ფაქტორი. კომპანიის მენეჯმენტმა გარემო ცვლილებებზე რეაგირების-

თვის უნდა შეაფასოს რისკები და მოემზადოს ცვლილებებისთვის. კომპანიას 

სინერგიის მირწევის ორი არჩევანის აქვს, განახორციელოს რესტრუქტურიზაცია ან 

განახორციელოს შერწყმა-შეძენა. იმისათვის, რომ კომპანიამ განსაზღვროს, რომელი 

გზა იქნება მისთვის უფრო მომგებიანი, უნდა განვიხილოთ რა არის რესტრუქ-

ტურიზაცია და რა არის შერწყმა-შეძენა (M&A). 

გამოიკვეთა, რომ რესტრუქტურიზაცია არის, კომპანიის ახალი გზით 

ორგანიზების პროცესი, რათა უფრო ეფექტურად იმუშაოს. 

ბიზნესის შერწყმა-შეძენა არის შერწყმა, რომელშიც გაერთიანებულია ორი ან 

მეტი კომპანიის საწარმოო შესაძლებლობები, რათა მიიღონ სინერგიული ეფექტი 

საქმიანობის მასშტაბის შეცვლით. 

უნდა განვასხვავოთ სინერგიული რესტრუქტურიზაცია და სინერგიული 

შერწყმა. თუ ერთი კომპანია აყალიბებს სისტემას, მაშინ მასში არსებული ნებისმიერ 

სინერგიულ პროცესს რაც, იწვევს სინერგიის გაჩენას, სინერგიული რესტრუქტუ-

რიზაცია ეწოდება. თუ სისტემა ჩამოყალიბებულია ორი კომპანიის მიერ, რომლებიც 

განახორციელებენ M&A ტრანზაქციას, მაშინ მის ფარგლებში მირებული ყველა 

სახის სინერგია კლასიფიცირდება, როგორც შერწყმის სინერგია. 

ნაშრომის კვლევაში წარმოდგენილ სქემები სინერგიული ეფექტების ფორმი-

რებისთვის, რომლებიც გამოწვეულია სტრატეგიების განხორციელებით, რომლე-

ბიც მიზნად ისახავს სინერგიის მექანიზმის სრულ გამოყენებას და კომპანიის 
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ღირებულების ზრდის უზრუნველსაყოფად, ასევე სინერგიული ეფექტის შეფასების 

მეთოდოლოგიას. გააუმჯობესოს კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტების მართვის 

ეფექტურობა მათი ფუნქციონირების პრაქტიკაში. ეს ხელს შეუწყობს კომპანიების 

საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდას, ზოგადად რუსული მეწარმეობის კონკუ-

რენტუნარიანობის გაზრდას და მთელი ეროვნული ეკონომიკის გაძლიერებას. 

სინერგიული ეფექტების ჩამოყალიბება შეიძლება გამოწვეული იყოს 

კომპანიის რესტრუქტურიზაციის მიზანმიმართული პროცედურის, ორი (ან 

რამდენიმე) კომპანიის შერწყმის/შეძენის ან ბიზნესის წარმოების ორგანიზაციული 

და ეკონომიკური ფორმის ცვლილებით, ასევე რამდენიმე კომპანიას შორის 

კომპანიათაშორისი ურთიერთობების დამყარებით. სინერგიული ინტეგრაციის 

შემთხვევაში. 

რეკომენდაციები 

რეკომენდირებულია კომპანიებისათვის შემოთავაზებული სინერგიის 

ფორმირების ავტორისეული ხედვა და კომპანიათა შერწყმის შესაბამისი სქემა. 

რეკომენდირებულია რესტრუქტურიზაციის სინერგიის (NetSynRes) მთლიანი 

(DSFA) და წმინდა სინერგეტიკული ეფექტის შეფასების გაანგარიშების გზები 

ჩვენ მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები საშუალებას აძლევს კომპანიის 

მენეჯმენტს შეაფასოს პოტენციური (დაგეგმილი) სინერგიის ეფექტის სიდიდე და 

გამოიყენოს იგი კვლევის ობიექტის მიერ წარმოქმნილი ფულადი სახსრების 

მიმდინარე ღირებულების პროგნოზირებისას სქემით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების განხორციელების პროცესში. ამა თუ იმ ტიპისა და ტიპის სინერგიის 

სინერგიული ეფექტის წარმოქმნა, რომელიც შეიძლება იყოს გრძელვადიანი. ანუ 

მიღებული შედეგები ასევე ეხება ღირებულებებზე ორიენტირებული სტრატეგი-

ული მართვის თეორიას (VBM კონცეფცია). 

კვლევაში წარმოდგენილია სქემები სინერგიული ეფექტების ფორმირების-

თვის, რომლებიც გამოწვეულია სტრატეგიების განხორციელებით, რომლებიც 

მიზნად ისახავს სინერგიის მექანიზმის სრულად გამოყენებას (მისი სხვადასხვა 

ტიპები და ტიპები) და უზრუნველყოფს კომპანიის ღირებულების ზრდას, ასევე 

შეფასების მეთოდოლოგიას. SE, ასევე აუცილებელია კონკრეტული ბიზნეს სუბიექ-

ტების მართვის ეფექტიანობის პრაქტიკაში გასაუმჯობესებლად. ეს ხელს შეუწყობს 

კომპანიების საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდას, ზოგადად კომპანიის 
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კონკურენტუნარიანობის გაზრდას და მთელი ეროვნული ეკონომიკის გაძლიერე-

ბას. უმაღლესი მენეჯმენტი იღებს მძლავრ ინსტრუმენტს კომპანიის ეფექტურობის 

გასაუმჯობესებლად, ხოლო კვლევის შედეგები შეიძლება გამოიყენონ როგორც 

მწარმოებლებმა (საწარმოები, ფირმები), ისე ინსტიტუციონალური სტრუქტურები 

(საინვესტიციო ბანკები და კერძო ინვესტიციების ფონდები), რათა უფრო ზუსტად 

შეაფასონ მენეჯმენტის გადაწყვეტილებები. სხვადასხვა სახის და ტიპის სინერგიის 

გამოყენება და კომპანიის ღირებულების გაზრდას ისახავს მიზნად. 

შპს “ფლავ ბარის“ მაგალითზე რესტრუქტურიზაციის სინერგიის ეფექტის 

განხორციელებული კვლევისა და შესაფასებების შედეგების შეჯამების სახით 

შეგვიძლია გამოვკვეთოთ შემდეგი: 

„ფლავ ბარის“ მენეჯერებთან რესტრუქტურიზაციამდე ჩატარებული სიღრმი-

სეული ინტერვიუს შედეგად: 

  გამოიკვეთა შპს „ფლავ ბარი“-ს გაყიდვების შემცირების მიზეზები. 

  დადგინდა ნეგატიური მომენტები შპს „ფლავ ბარის“ საქმიანობაში და 

შეფასდა მათი ზემოქმედება კომპანიის საქმიანობაზე 

 „ფლავ ბარის“ მენეჯერებთან და თანამშრომლებთან რესტრუქტურიზაციამდე 

ჩატარებული სტრუქტურირებული ინტერვიუს შედეგად:  

 შეფასდა ორგანიზაციის მენეჯმენტისა და თანამშრომლების მხრიდან 

ორგანიზაციის სინერგიასთან დამოკიდებულება და მოლოდინები;  

 პირსონის კორელაციური ანალიზით დადგინდა, რომ არსებობს უარყოფი-

თი კორელაცია რესპონდენტის პოზიციასა და რესტრუქტურიზაციას შორის 

(p=0.01, r=-0.124) ანუ მენეჯერები უფრო დადებითად აფასებენ, ხოლო 

თანამშრომლები უარყოფითად. ასევე მოცემულია თანამშრომელ-თა 

სამუშაო სტაჟისა და რესტრუქტურიზაციის მიმართ დამოკიდებულების 

კორელაცია.  

  მიღებული პასუხების მიხედვით შედგენილია ცხრილი, სადაც ასახულია მო-

სალოდნელი შედეგები (კლასიკური და მონაწილეთა მიერ). მოცემულია შერ-

წყმის სინერგიის დადებითი ეფექტის შექმნის ჯაჭვის მოსალოდნელი შედეგი. 

  შემუშავებულია რესტრუქტურიზაციის მოდელი შპს „ფლავ ბარი“-სათვის. 

რესტრუქტურიზაციის შემდგომ, მენეჯერებთან ჩატარებული სიღრმისეული 

ინტერვიუს გაანალიზების შედეგად, გამოკვეთილია მიღებული დადებითი 
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შედეგები. შეფასებულია შპს „ფლავ ბარში“ განხორციელებული რესტრუქტურიზა-

ციის შედეგად მიღებული დადებითი სინერგიული ეფექტი. 

 კვლევის ანალიზის შედეგად შემუშავებულია რესტრუქტურიზაციის სინერ-

გიის წმინდა დადებითი ეფექტის ფორმირების უნივერსალური სქემა. 

ზემოთ აღწერილი კვლევის შედეგების სიახლესთან ერთად, უნდა აღინიშნოს 

რიგი დაკავშირებული შედეგები, რომლებიც საინტერესოა მენეჯმენტის 

თეორეტიკოსებისა და პრაქტიკოსებისთვის, კერძოდ:  

 მოცემულია "რეფორმირება", "რესტრუქტურიზაცია", "რეორგანიზაცია" 

ცნებების ავტორის განმარტებები და ხაზგასმულია მათი განსხვავებები ამ 

ცნებების მახასიათებლების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე;  

 განხორციელდა M&A ტრანზაქციების გლობალური ბაზრის ანალიზი 

2000-2019 წლებში. 2022 წლის პროგნოზით;  

 წარმოდგენილია OEF-ის, ქსელების და კლასტერების კლასიფიკაცია რი-

გი მახასიათებლების მიხედვით, საეჭვო ტრანზაქციებისგან დასაცავად, 

შემოთავაზებულია რისკ-ფაქტორების კლასიფიკაცია რაიდერების 

აღებაზე. 

ეჭვგარეშეა, რომ ჩატარებული კვლევა საჭიროებს გაგრძელებას რიგი დებუ-

ლებების დეტალურად დაწვრილებით, რაც ყველაზე მეტად ეხება ინტეგრაციული 

სინერგიის სინერგიული ეფექტის ფორმირებას და შეფასებას, ქსელის/კლასტერის 

მონაწილეთა კომპანითაშორისი ურთიერთობების არსებობის გამო. ეს ასევე ეხება 

ცხრილების შინაარსის შემდგომ დეტალიზაციას, რომლებიც აღწერს სხვადასხვა 

ხასიათის SE-ს ფორმირების პროცესებს (შესაძლო ზომების სიიდან კონკრეტულ 

ფინანსურ და სხვა ინდიკატორებამდე, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენენ 

ფულადი ნაკადების ზრდაზე, რომლებიც გამოიყენება შეფასების საანგარიშო 

ფორმულებში. სხვადასხვა ტიპის სინერგიების სინერგიული ეფექტები). 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცული იქნა 

სამი თემატური სემინარი და სამი კოლოქვიუმი: 

I კოლოქვიული - „სინერგია, როგორც ახალი მიდგომა თანამედროვე 

კომპანიის მართვაში“ 

II კოლოქვიუმი - „სინერგიული ეფექტის ფორმირების სქემები“ 

III კოლოქვიუმი - „სინერგია, როგორც ახალი მიდგომა თანამედროვე 

კომპანიის მართვაში“ 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 
პუბლიკაციებში: 

სამეცნიერო სტატიები:  

1. თაბუკაშვილი თ. ბარათაშვილი ე.  „წარმატების კრიტიკული ფაქტორები 

(CSF), როგორ მიიღება სინერგიული ეფექტი ოგანიზაციაში“,  სამეცნიერო 

ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ -  XXI  საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები. 2021 წ. გვ 55-58. 

2. თაბუკაშილი თ. „სინერგიის მზარდი მნიშვნელობა ბიზნეს გარემოში“ 

ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენხირებაი და რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ - ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი. 

2022წ. გვ303-312.  

3. თაბუკაშვილი თ. „სინერგიული ეფექტი შერწყმისა და შეძენის 

შემთხვევაში (M&A)” მონოგრაფიის სერიიდან „მსოფლიო გლობალური 

გამოწვევები“. 2022წ. გვ189-194. 

 

კონფერენციები:  

1. თაბუკაშვილი თ. „სინერგია როგორც ეკონომიკური მეცნიერება“ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია 

და და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. თბილისი 2021. 


