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ABSTRACT 

The first chapter of the dissertation - "Theoretical-Methodological Foundations 

of Management in International Companies" - consists of three subsections: 

1. Influence of world economic development trends on personnel 

management factors of international companies; 

2. Scientific approaches in the field of personnel management of global 

companies; 

3. Theoretical foundations of personnel management in the branch of a 

transnational company. 

It discusses the impact of world economic development trends on the 

personnel management factors of international companies. Several papers by Western 

specialists in general management and personnel management since the middle of the 

last century have been devoted to the divergence and convergence aspects of different 

personnel management practices. There are presented the strategies of international 

companies - based on head company’s knowledge and experience to transfer to 

foreign markets and their adaptation to local conditions. 

There are discussed issues of adjusting the personnel policy of the 

transnational corporation - in the direction of development of internal and inter-

corporate education systems, new forms of teaching, corporate academies, and 

universities organization model, the establishment of market-targeted and applied 

training. 

Three stages in the development of Tolbert Zucker's organizational practices 

are analyzed: 

1. Preinstitutional 

2. Semi-institutional 

3. Completed Institutional. 

Experiences of personnel management in Georgia in general, such as selection 

and hiring, training and professional development, number planning, staff evaluation, 

which are more or less institutionalized, are discussed. 

The second chapter of the dissertation - "Personnel Management Models in 

Modern Transnational Companies" - includes two subsections: 
1. American and Japanese management models in the field of personnel 

management; 

2. Intercultural differences as a factor in the formation of a personnel 

management strategy in a transnational corporation. 

This chapter discusses American and Japanese management models in the field 

of personnel management because for management to search for different cultures 

integrity methods is an urgent need and cultural diversity has become an integral part 

of the modern world. 

Intercultural Differences as a Factor in Forming a Personnel Management 

Strategy in a Transnational Corporation - Discusses the use of diverse workforce and 

the differences created by cultural, traditional, customary environmental factors. This 

emphasizes the need for healthy sustainability for the international manager and good 

personal contacts important for the development of healthy personal relationships and 

development in the country hosting an international manager.  

The third chapter of the dissertation - "Personnel Management Characteristics 

of the Branches of Transnational Corporations and the Mechanism of Integration" - 

consists of two subsections: 

1. Integration and differentiation strategies of transnational corporations; 

2. Personnel management technologies and international career development 

opportunities in the company "Robert Bosch" (Representation in Georgia -
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"Elite Electronics"). 

This chapter discusses the integration and differentiation strategies of the 

transnational corporations, as well as the staff of Bosch and its Georgian 

representative “Elite Electronics”. 

Here are four hypotheses which are proposed that relate to the degree to which 

different personnel management experiences are integrated into a foreign branch of a 

transnational corporation based on different methods.  

Human resource processes are discussed in detail on the example of “Elite 

Electronics” which is based on a survey of the company's 340 employees. Two 

strategies for working with staff have been identified - hiring inexperienced workers 

and attracting Professionals. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის და მსოფ-

ლიო-სამეურნეო კავშირების ჩამოყალიბებულ სისტემაში ინტეგრაციის 

თანამედროვე პროცესები ობიექტურად დაკავშირებულია როგორც შრომის 

საერთაშორისო დანაწილების განვითარებასთან, ასევე ტრანსნაციონალური 

კორპორაციების საქმიანობასთან. 

კომუნიკაციების, კავშირის საშუალებების და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სფეროში ინოვაციური პროცესები ტრანსნაციონალური 

კორპორაციების კონკურენტუნარიანობის დონის ზრდაში მჟღავნდება. 

ტრანსნაციონალური კორპორაციები ახორციელებენ კაპიტალის გატანის 

ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციების კომბინირებას, თავისი საწარმოების 

სხვადასხვა ქვეყანაში განთავსებით იყენებენ შრომის საერთაშორისო დაყო-

ფის უპირატესობებს მსოფლიო ეკონომიკის მასშტაბით; მსოფლიო ეკონო-

მიკაში ხდება კაპიტალის სულ უფრო მჭიდრო გადაჯაჭვა, რაც კერძოდ 

ტრანსასაზღვრო შერწყმის და გარიგებების ინტენსიურ ზრდაში გამოი-

ხატება.1 

საყოველთაოდ ცნობილია რომ რესურსებთან (ბუნებრივი, ადამი-

ანური და ა.შ.) დაკავშირებული მიზეზები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

გლობალურ სივრცეში კორპორაციების გადაწყვეტილებაზე ამა თუ იმ 

ქვეყანაში დაიწყოს საქმიანობა, მითუმეტეს თუ ეს რესურსები 

 
1 Конина Н.Ю.Конкурентноспособность транснациональных корпораций в условиях 

глобализации: Автореф. ... Дисс. док. экон. наук. - 08.00.14 
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ხელმისაწვდომია და იაფი. იმავდროულად, ტრანსნაციონალური კორპორა-

ციის თავისი უცხოური ფილიალების და შვილობილი კომპანიების 

განთავსების ქვეყნებისადმი ინტერესის ასევე ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

ფაქტორს ადამიანური კაპიტალის ხარისხი წარმოადგენს. 

ტრანსნაციონალიზაციის პროცესებმა თანდათან ძალა მოიკრიბა 

საქართველოშიც და ამ პროცესების გაღრმავების სტიმული საქართველოს 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაც გახდა. საქართველოში 

ფუნქციონირებადი ორგანიზაციებისათვის საერთაშორისო კომპანიებში 

პერსონალის მართვის გამოდილება მნიშვნელოვან სამეცნიერო და პრაქ-

ტიკულ ინტერესს წარმოადგენს შემდეგი გარემოებებთან დაკავშირებით:  

1) მრავალეროვნული კორპორაციები საქართველოს ეკონომიკაში 

ძირითად უცხოელ ინვესტორებს წარმოადგენენ და შრომის, კაპიტალის, 

საქონლისა და მომსახურების სამამულო ბაზრების მნიშვნელოვანი სუბიექ-

ტები გახდნენ; 

2) მრავალეროვნულ კორპორაციებს ქვეყანაში შემოაქვთ პერსონალის 

მართვის დაგროვილი გამოდილება, რომელიც ქართული კომპანიების მიერ 

შემოქმედებითად უნდა იყოს ადაპტირებული; 

3) მრავალეროვნული კორპორაციები მსოფლიო ეკონომიკის 

მასშტაბით პერსონალის მართვის პროცესში მნიშვნელოვან სირთულეებს 

აწყდებიან, რადგან ხშირად ისინი იძულებულები არიან სრულიად 

განსხვავებულ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სამართლებლივ და კულტურულ 

გარემოში იმოქმედონ, და იმავდროულად კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებაზე მიმართული განვითარების საკუთარი საერთო სტრატეგია 

დაიცვან. ამ გზით უცხოურ სტრუქტურებში ეფექტიანი მართვის 

უზრუნველყოფა ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს საშუალებას აძლევს 

დამატებითი კონკურენტული უპირატესობების რეალიზება მოახდინონ. 

საქართველოს თანამედროვე ეკონომიკის გლობალური სამეურნეო 

კავშირების სისტემაში ინტეგრაცია გულისხმობს მის შიდა ბაზარზე ახალი 

ტრანსნაციონალური კორპორაციების შემოსვლას, რომლებიც საქართველოს 

ფილიალებში პერსონალის მართვის თავისი გამოცდილების დანერგვისას 
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გარკვეულ სირთულეებს განიცდიან. თავის მხრივ ქართული კომპანიების 

მცირე რაოდენობაც სხვა ქვეყნებში საკუთარი ფილიალების გახსნის და 

სხვადასხვა აქტივების შეძენის გზით ახორციელებს საზღვარგარეთ 

ფუნქციონირებას. ამგვარად წამყვანი ტრანსნაციონალური კორპორაციების 

მიერ პერსონალის მართვის სფეროში დაგროვილ გამოცდილებას 

მნიშვნელოვანი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს საგარეო ეკონომიკური 

საქმიანობის ქართველი მონაწილეებისათვის, რომლებიც თანდათანობით 

ზრდიან თავისი ბიზნესების ინტერნაციონალიზაციის ხარისხს.  

სამეცნიერო პრობლემის დამუშავების ხარისხი ტრანსნაციონალური 

კორპორაციები ეროვნული და საზღვარგარეთის ეკონომიკური 

მეცნიერებაში კომპლექსური შესწავლის საგანს 1970 წწ.-დან წარმოადგენენ. 

კერძოდ, შეგვიძლია დავასახელოთ მეცნიერები და მკვლევარები რომლებიც 

მსგავსი სახის კვლევებით იყვნენ დაკავებულები: ა. აბრალავა, ე. 

ბარათაშვილი, ნ. პაიჭაძე, მ.ტუხაშვილი, ც.ლომაია, მ. ტუღუში, ნ. ლაზვიაშ-

ვილი, ც. ანთაძე, თ. ღამბაშიძე და სხვები. გარდა ამისა, პერსონალის 

მართვის უცხოეთის გამოცდილება ფართოდ არის გაშუქებული შემდეგი 

მკვლევარების ანდრეევას ი. ბელოუსის ტ. ი ვოლგინას ნ. დინკინის ა. 

ზიმენკოვის რ., კონინას ნ. კლიმოვეცის ო. კუზნეცოვის ა., ლენჩუკის ე. 

მოვსესიანის ა., რუდის ნ., ტიტოვსი კ. ფამინსკის ი., იუდანოვის, ა. 

ბაზაროვის და სხვათა ნაშრომებში 

საერთაშორისო კომპანიებში პერსონალის მართვის პრობლემების 

ფართო კვლევების მქონე უცხოელი მეცნიერებიდან განსაკუთრებულად 

გამოირჩევიან აბრაჰამსონი ე., ადლერი ნ., ალმონდი პ., ბენსონი ჯ., ვან დე 

ვენი ა., გამბი ჯ., გოშალი ს., გუდერმანი პ., დანინგი ჯ., დე ვიტი ბ., დიქსენი 

პ., დოზი ი, კამოჩე კ., კატცი ხ., კიმი კ., კოსტოვა ტ., ლევიტი ტ., მეიერი ა., 

სპაროუ პ., ტოლბერტი პ., ტრეგასკისი ო., ჩაილდი ჯ., ჩანგი ე., შულანსკი გ. 

მიუხედავად ამისა, არსებული ოფიციალური და სამეცნიერო 

პუბლიკაციების ანალიზმა საერთაშორისო კომპანიებში პერსონალის 

მართვის საკითხებში, სერიოზული მეთოდოლოგიური ხარვეზები 

გამოავლინა, კერძოდ ტრანსნაციონალური კორპორაციების მიერ უცხოური 
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ფილიალების დაფუძნებისას პერსონალის მართვის სწორი სტრატეგიის 

შერჩევის და ადგილობრივი და უცხოური პერსონალის კვალიფიკაციის 

დონეების შეუსაბამობის საკითხებზე. სხვა საკითხებთან ერთად, ასევე 

არასაკმარისად არის დამუშავებული მიმღებ ქვეყანაში ტრანსნაციონალური 

კორპორაციის პერსონალის მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხი. ამ მიზე-

ზით თანამედროვე პირობებში, საერთაშორისო კომპანიების საგარეო 

ეკონომიკური საქმიანობის გაფართოებასთან ერთად, გამძაფრდა პერ-

სონალის მართვასთან დაკავშირებული კანონზომიერებების და პრობლე-

მების ზედმიწევნით შესწავლის აუცილებლობა. არსებული ხარვეზების და 

ცარიელი ადგილების აღმოფხვრის აუცილებლობა გახდა სადისერტაციო 

კვლევის თემის შერჩევის მიზეზი და მანვე განსაზღვრა მისი აქტუალობა.  

სადისერტაციო კვლევის მიზანია უცხოურ კომპანიებში და საქართვე-

ლოში საქმიანობის განმახორციელებელ საერთაშორისო კომპანიებში პერ-

სონალის მართვის სრულყოფის საკითხებზე წინადადებების შემუშავება. 

დასახული მიზნის მისაღწევად საჭირო გახდა ნაშრომში შემდეგი 

ძირითადი ამოცანების გადაწყვეტა: 

- მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციების 

გავლენა საერთაშორისო კომპანიებში პერსონალის მართვის სისტემებზე; 

- საერთაშორისო კომპანიებში პერსონალის მართვის მოდელების და 

უმნიშვნელოვანესი თეორიული კონცეფციების ანალიზი, მისი საკვანძო 

პრინციპების ჩამოყალიბება; 

- საერთაშორისო კომპანიების მენეჯმენტის მიერ კომპანიის უცხოური 

ფილიალების დაფუძნებისას გასათვალისწინებელი ქვეყნებსშორისი და 

კულტურული განსხვავებების მხედველობაში მიღების აუცილებლობის 

შეფასება;  

-  თანამედროვე ეტაპზე საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო 

კომპანიების პერსონალის მოტივაციის სპეციფიკის გამოვლენა; 

- საერთაშორისო კომპანიების ქართულ ფილიალებში პერსონალის 

მართვის ინტეგრაციის მექანიზმის ძირითადი მახასიათებლების განსაზ-

ღვრა; 
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- საერთაშორისო კომპანიის, შპს „რობერტ ბოშ“-ის საქართველოს 

ფილიალის მაგალითზე საკადრო პოლიტიკის შემუშავების პრინციპების და 

ტექნოლოგიების გახსნა; 

კვლევის ობიექტი - თანამედროვე პირობებში საერთაშორისო კომპანი-

ებში დამკვიდრებული პერსონალის მართვის პრაქტიკა. ტრანსნაციონა-

ლური კომპანიის „რობერტ ბოშის“ საქართველოს წარმომადგენლობაში 

„ელიტ-ელექტრონიქსი“ პერსონალის მართვის ეფექტიანი სისტემის 

ფორმირება. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი. კვლევის ფაქტო-

რულ და თეორიულ საფუძვლად გამოყენებულია ეროვნული და თანა-

მედროვე ტრანსნაციონალური კორპორაციების ფუნქციონირების პრობ-

ლემების და ტენდენციების შესახებ ქართველი და უცხოელი მეცნიერების 

ნაშრომები განზოგადებული სახით. კვლევის მომსამზადებლად დიდი 

როლი შეასრულა პერსონალის მართვის არსებული პრაქტიკების ანალიზის 

სფეროში უცხოელი მეცნიერების ინფორმაციული და ანალიტიკური 

ნაშრომების შესწავლამ. დისერტაციას საფუძვლად დაედო პერსონალის 

მართვის თეორიის საკვანძო დებულებები და ტრანსნაციონალურ 

კორპორაციებში პერსონალის მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები.  

ნაშრომში გამოყენებულია ანალიზის და სინთეზის, დაკვირვების, 

შედარების, ინდუქციის და დედუქციის, სოციოლოგიური კვლევის 

მეთოდები. 

ნაშრომის პირველ თავში გამოყენებულია კონვერგენციის მეთოდი, 

რომელიც პერსონალის მართვის სფეროში არის პერსონალის მართვის 

მსგავსი პრაქტიკების გამოყენების ტენდენციების მორგება სპეციფიკების 

გათვალისწინებით მრავალი კორპორაციის მიერ, განურჩევლად მათი 

საქმიანობის სფეროსი, გეოგრაფიის, ორგანიზაციული სტრუქტურისა და 

გამოყენებული ტექნოლოგიების ჩართულობით. გაანალიზებულია დივერ-

გენციული მიდგომის მოდელი, რომლის თანახმადაც კომპანიის თანამშრომ-

ლები, ერთი და იგივე მართვის პრაქტიკების გავლენის ქვეშ სხვადასხვა 

ტიპის მრავალ ფსიქოლოგიურ რეაქციას და შრომითი ქცევას ავლენენ, რის 
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საფუძველზეც, ნაციონალური პირობების სხვადასხვაობა პერსონალის 

მართვის პრაქტიკების სერიოზულ დივერგენციას განაპირობებს.  

ნაშრომის მე-2 თავში მივმართეთ აშშ-ში, იაპონიაში და საქართველოში 

პერსონალის მართვის მოდელების შედარებითი ანალიზს, რისთვისაც 

ამერიკისა და იაპონიის შემთხვევაში გამოვიყენეთ აპრობირებული, შეფასე-

ბითი, მეორადი კვლევის მასალები, ხოლო საქართველოში ჩავატარეთ 

სოციოლოგიური გამოკითხვა, რომელმაც მოიცვა მმართველობითი 

იერარქიის სამივე საფეხურის 340 რესპონდენტი. სათავო კომპანიებში და 

ფილიალებში პერსონალის სოციოლოგიური კვლევა საფუძვლად დაედო 

ინდუქციისა და დედუქციის მეთოდების გამოყენებას. 

ნაშრომის მე-3 თავში გამოვიყენეთ პერსონალის მართვის პრაქტიკისა 

და ინტეგრაციის ჰიპოთეზების H1-H4 კვლევის მოდელი, რომლის 

თანახმადაც მოვახდინეთ სამუშაო ძალის სინთეზი და ანალიზი. ასევე 

პერსონალის მართვის ტექნოლოგიების გამოვლენისას ვიხელმძღვანელეთ 

საერთაშორისო კარიერის განვითარების შესაძლებლობებით კომპანია 

„რობერტ ბოში“-ში და მის წარმომადგენლობაში საქართველოში-„ელიტ-

ელექტრონიქსი“, სოციოლოგიური გამოკითხვის, დაკვირვებისა და 

შედარებითი ანალიზის მეთოდებზე დაყრდნობით. 

კვლევის ინფორმაციული ბაზა. დისერტაციის მომზადების პროცესში 

ფართოდ იყო გამოყენებული უცხოური ორგანიზაციების ოფიციალური 

მასალები, როგორიცაა: განვითარების და ვაჭრობის თემაზე 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონფერენციები. მნიშვნელოვანი 

როლი შეასრულა სამამულო აკადემიური, დარგობრივი სამეცნიერო 

ცენტრების კვლევებმა.  

 მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს მეცნიერულად დასაბუთებული 

ისეთი რეკომენდაციების შემუშავებაში, რომლებსაც შეუძლიათ ეკონომიკის 

გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში საერთაშორისო კომპანიების 

საქართველოს ფილიალებში და ქვეგანყოფილებებში პერსონალის მართვის 
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ეფექტიანობის გაზრდა და უცხოური ინვესტიციების მიმღები ქართული 

კომპანიებისთვის შესაბამისი ორიენტირების მიცემა. 

სამეცნიერო სიახლის ძირითადი დებულებები შემდეგში მდგომარეობს: 

- ნაჩვენებია მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის გავლენა საერთა-

შორისო კომპანიებში პერსონალის მართვის სისტემების ტრანსფორმაციაზე 

და კონვერგენციაზე, რაც თავის ასახვას პოვებს შემდეგ პროცესებში: 

წარმოების გადატანა ხელსაყრელი ეკონომიკური კლიმატის ზონებში; 

აუთსორსინგის და ხელშეკრულებების ფართო გამოყენება; აქცენტი მოქნილ 

და ნაკლებად რეგულირებად შრომის ბაზარზე; დაქირავებული 

პერსონალის ჩართულობა სამუშაოს დაგეგმვის და დიზაინის პროცესში;  

- გაანალიზებულია საერთაშორისო კომპანია “ბოშში“ პერსონალის 

მართვის სპეციფიური თავისებურებანი, რომლებიც პერსონალის მართვის 

პრაქტიკების გლობალური ინტეგრაციის და მათი ადგილობრივი 

ადაპტაციის აუცილებლობის წინააღმდეგობრივობას ემყარება. 

- სისტემატიზებულია ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს 

ტრანსნაციონალურ კორპორაციის ფილიალში პერსონალის მართვის 

ინტეგრაციის აუცილებლობაზე; 

- ნაჩვენებია ტრანსნაციონალური კორპორაციის „რობერტ ბოშის“ მიერ 

განხორციელებული პერსონალის მართვის სტრატეგიების თანამედროვე 

თავისებურებები რეგიონალურ ბაზრებზე და მათ შორის საქართველოში, 

„ელიტ-ელექტრონიქსში“ ამ ჭრილში მიმდინარე ტენდენციები 

- შესწავლილია საქართველოში ტრანსნაციონალური კორპორაციების 

პერსონალის მართვის გამოყენებული სტრატეგიების გავლენის არაერთგვა-

როვნება, რაც უფრო მეტად მაღალკვალიფიციური ძალის ტრანსნაციონა-

ლური კორპორაციების ფილიალებში გადადინებით აიხსნება;  

- დადგენილია, უცხოურ კომპანიებში და საქართველოში კრიზისული 

მოვლენების გადალახვის აუცილებლობის პირობებში, კორპორატიული 

სტრუქტურების კონკურენტუნარიანობის კავშირი პერსონალის მართვის 

გაუმჯობესებასთან, რაც თავის ხრივ განპირობებულია საკადრო პოლი-
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ტიკის განხორციელების ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მექანიზმების 

ცვლილების აუცილებლობით და ინოვაციური განვითარებით.  

სადისერტაციო კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა განისაზღვრება 

მისი შედეგების გამოყენების შესაძლებლობით საერთაშორისო კომპანიების 

ქართულ ქვეგანყოფილებებში გლობალურად ინტეგრირებული და 

ეფექტიანი პერსონალის მართვის სისტემის ფორმირებისათვის. კვლევის 

შედეგები შეიძლება გამოყენებული იქნას დისერტაციის თემატიკაზე შემ-

დგომი თეორიული მუშაობისას. კვლევის ცალკეული შედეგების გამოყენება 

შესაძლებელია ისეთი სასწავლო დისციპლინების სწავლებისას, 

როგორებიცაა „საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მართვა“, „პერსონალის 

სტრატეგიული მართვა“, „საერთაშორისო მენეჯმენტი“.  

ნაშრომის სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს ნაბეჭდ 136 

გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, 

შვიდი ქვეთავისა და დასკვნისაგან, რომელსაც თან ერთვის გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხა და დართულია დანართები. მისი შინაარსი შემდეგია 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1.პერსონალის მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური  

საფუძვლები საერთაშორისო კომპანიებში 

1.1. მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ტენდენციების გავლენა 

საერთაშორისო კომპანიების პერსონალის მართვის ფაქტორებზე 

1.2. მეცნიერული მიდგომები გლობალური კომპანიების პერსონალის 

მართვის ჭრილში 

1.3. პერსონალის მართვის თეორიული საფუძვლები ტრანსნაციონა-

ლური კომპანიის ფილიალში 

თავი 2. პერსონალის მართვის მოდელები თანამედროვე ტრანსნა-

ციონალურ კომპანიებში  

2.1.ამერიკული და იაპონური მართვის მოდელები პერსონალის 

მართვის სფეროში  

2.2. კულტურათაშორისი განსხვავებები, როგორც  ტრანსნაციონალურ 
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კორპორაციაში პერსონალის მართვის სტრატეგიის ფორმირების ფაქტორი 

თავი 3. ტრანსნაციონალური კორპორაციების ფილიალების პერსონა-

ლის მართვის თავისებურებები და ინტეგრაციის მექანიზმი  

3.1. ტრანსნაციონალური კორპორაციების ინტეგრაციული და 

დიფერენცირებული სტრატეგიები  

3.2. პერსონალის მართვის ტექნოლოგიები და საერთაშორისო 

კარიერის განვითარების შესაძლებლობები კომპანია „რობერტ ბოში“-ში 

(წარმომადგენლობა საქართველოში-„ელიტ ელექტრონიქსი“)  

დასკვნა და  გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 სადისერტაციო ნაშრომი შედგება სამი თავისგან. პირველი  თავი 

პერსონალის მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები  

საერთაშორისო კომპანიებში შედგება 3 ქვეთავისგან: 

1.1. მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ტენდენციების გავლენა 

საერთაშორისო კომპანიების პერსონალის მართვის ფაქტორებზე 

1.2. მეცნიერული მიდგომები გლობალური კომპანიების პერსონალის 

მართვის  ჭრილში 

1.3. პერსონალის მართვის თეორიული საფუძვლები ტრანსნაციონა-

ლური კომპანიის  ფილიალში  

ნაშრომის პირველი თავის პირველ ქვეთავში - მსოფლიო ეკონომიკის 

განვითარების ტენდენციების გავლენა საერთაშორისო კომპანიების პერ-

სონალის მართვის ფაქტორებზე -განხილულია ტრანსნაციონალური 

კორპორაციების საზღვარგარეთის ქვეგანყოფილების საქმიანობის შესწავ-

ლაზე მიმართული კვლევების ძირითადი საკითხები. ტრანსნაციონალური 

კორპორაციების პერსონალის მართვის კონვერგენციის განმსაზღვრელი 

თანამედროვე გლობალური ტენდენციები.  

ნაჩვენებია პერსონალის მართვის სპეციალისტების პერსონალის 

მართვის ისეთი ტექნოლოგიების დამუშავების და გამოყენების საშუა-

ლებები, რომლებიც, ჯერ ერთი, პასუხობს რეალური ბიზნესის მდგომარე-
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ობას, მეორე, ასე თუ ისე კონკურენტული უპირატესობების ზრდას უწყობს 

ხელს, და მესამე, ტრანსნაციონალური კორპორაციების მენეჯმენტის 

ნამდვილ მოთხოვნებს პასუხობს. გაანალიზებულია ტრანსნაციონალური 

კორპორაციების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ისტრუმენტები: 

 შთანთქმის კომპეტენტურად განხორციელება საკუთარი კონკუ-

რენტული სტრატეგიის ფარგლებში; 

 მიმდინარე კონიუქტურის გათვალისწინებით, საკუთარი მატერი-

ალური აქტივების სწრაფი გადაპროფილირების მიზნით, 

ტრანსსასაზღვრო შერწყმის განხორციელება 

 სტრატეგიული ალიანსების, ძირითადად კომპლექსურის და 

სამეცნიერო-ტექნიკურის, ფორმირება; 

 წამყვან კომპეტენციებზე კონცენტრირებისთვის და დანაკარგის 

შესამცირებლად მსოფლიო მასშტაბით აუთსორსინგის განხორცი-

ელება.  

ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავში -მეცნიერული მიდგომები 

გლობალური კომპანიების პერსონალის მართვის  ჭრილში  განხილულია 

თანამედროვე ეტაპზე ტრანსნაციონალური კორპორაციების სტრატეგიები 

და გლობალური მასშტაბით კომპანიის შიდაორგანიზაციული  კავშირების  

ფორმირებისკენ სწრაფვის მოდელები, სადაც ქვეგანყოფილებების პერსო-

ნალის  მართვა ისეთი მექანიზმის საფუძველზე ხორციელდება, რომელიც 

მთელი ტრანსნაციონალური კომპანიის საზღვრებში შეთანხმებული პოლი-

ტიკის და საერთო სტრატეგიის გატარების საშუალებას იძლევა.  გაშუქებუ-

ლია უცხოური ფილიალის ბაზირების ქვეყნის მიხედვით ა პერსონალის 

მართვის პრაქტიკის, როგორც ასეთის აღქმის დიფერენციაცია საზოგადო-

ების წევრების მხრიდან და მოცემულია  ტოლბერტის და  ზაკერის 

ორგანიზაციული პრაქტიკების განვითარების სამი სტადია :  

1.პრეინსტიტუციონალური 

2. ნახევრადინსტიტუციონალური  

3. დასრულებული ინსტიტუციონალური 

განხილულია საქართველოში  პერსონალის მართვის ისეთი გამოც-
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დილებები, როგორიცაა შერჩევა და დაქირავება, სწავლება და კვალიფიკა-

ციის ამაღლება, რიცხოვნობის დაგეგმვა.დასაბუთებულია პერსონალის 

შეფასება მეტნაკლები ინსტიტუციონალიზმით,  კადრების რეზერვის 

ფორმირების აუცილებლობა, აღნიშნულია, რომ  დამსაქმებლის მარკეტინგი 

ან ბრენდინგი, ქოუჩინგი - განვითარების ჩანასახოვან ეტაპზეა. პერსონალის 

მართვის სისტემის მთლიანი ან მისი ცალკეული პრაქტიკების ტრანსნაცი-

ონალური კორპორაციის ფილიალში ტრანსფერის და პერსონალის მართვის 

შემდგომი ინტეგრაციის ანალიზი მოწმობს მის  ინტერდისციპლინურ ხასი-

ათს, რადგან მოიცავს ისეთი დისციპლინების თეორიულ ცოდნას და მეთო-

დოლოგიებს, როგორიცაა ორგანიზაციული ქცევა, პერსონალის მართვა, 

აგენტის თეორია, ორგანიზაციის თეორია, სოციალიზაციის თეორია და სხვ. 

გაშუქებულია ტრანსნაციონალური კორპორაციის უცხოური ფილიალის პერ-

სონალის მართვის ინტეგრირების მოდელის კონსტრუირება სამ დონეზე:  

o ფილიალის მდებარეობის ქვეყანა 

o  კონკრეტული ორგანიზაცია 

o  პერსონალის მართვის განყენებული პრაქტიკა 

მესამე თავის მესამე ქვეთავი - პერსონალის მართვის თეორიული 

საფუძვლები ტრანსნაციონალური კომპანიის  ფილიალში - განხილულია 

პერსონალის მართვის გლობალური ინტეგრაციის მიზნები: 

პირველი- უცხოეთში ფილიალის ადამიანური რესურსის მართვის 

ოპერაციებზე კონტროლი;  

მეორე- უცხოურ ქვეგანყოფილებებში პერსონალის მართვის ამა თუ იმ 

პრაქტიკების ეფექტიანი ტრანსფერი 

 მესამე - მშობელი კომპანიის მოთხოვნებისა და ადგილობრივი 

პირობების გათვალისწინებით ამ პრაქტიკების ადაპტაცია.  

შემოთავაზებულია  ინტეგრაციის ოთხი მეთოდის  კლასიფიკაცია:  

ფორმალიზაცია, ინტერპერსონალური მეთოდი; ინფორმაციული მეთოდი; 

ცენტრალიზაცია. 

სათანადო ყურადღებაა დათმობილი  პერსონალის მართვის შემდეგ 

პრაქტიკებზე: 
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 მოძიება და შერჩევა, 

 სწავლება და განვითარება,  

 ფინანსური კომპენსაცია 

 პერსონალის შეფასება  

მეორე თავის პირველი ქვეთავი - ამერიკული და იაპონური მართვის 

მოდელები პერსონალის მართვის სფეროში განიხილავს  მენეჯმენტისთვის 

განსხვავებული კულტურების ინტეგრაციის მეთოდების ძიებას, კულტუ-

რულ მრავალფეროვნებას, როგორც  თანამედროვე სამყაროს რეალობას.   

ამიტომ განსაკუთრებულ მიზნად მივიჩნიეთ  სოციალურ-კულტურული 

განსხვავებების დადგენა და ეფექტიანი გამოყენება. სათანადო ანალიზი 

დავურთეთ   აშშ-ს და იაპონიის ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში პერ-

სონალის მართვის სფეროში დამუშავებულ შემდეგ მიმართულებებს: 

- პერსონალის მართვის  დამოკიდებულებას ბაზარზე მზა პროდუქ-

ციის მოთხოვნაზე, ასევე ტექნოლოგიური მოწყობის ცვლილების 

შემთხვევით ფაქტორებზე; 

- ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში გამოყენებულ პერსონალის 

მართვის ახალ მიმართულებებს, ყოვლისმომცვლელ რეგულირებას შერჩე-

ვის, მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების და შრომის ანაზღაურების 

სისტემის სრულყოფაში. 

აღნიშნულია საქართველოში არსებული შრომის მოტივაციის მო-

დელში ჭარბი საბჭოური მემკვიდრეობის  ელემენტის შესახებ. მიუხედავად 

ამისა, საბაზრო ურთიერთობების წარმოქმნამ გავლენა იქონია ფასეუ-

ლობების ტრანსფორმაციაზე და დასაქმებულები იმ აზრამდე მიიყვანა რომ 

უზრუნველყოფილი ცხოვრებისთვის აუცილებელია ეკონომიკის საბაზრო 

სექტორში მუშაობა, სტატუსის და ძალაუფლების არსებობა, საჭირო 

ადამიანებთან კავშირები. ჩვენ დავეყრდენით და ავსახეთ საქართველოში 

თანამედროვე ორგანიზაციებში დასაქმებულთა შორის გამოკითხვის შედე-

გებს მათი შრომითი ღირებულებების შედარებითი დახასიათებისას.  თავის 

მხრივ შევადარეთ ამერიკული და იაპონური მართვის მოდელების 

აპრობირებულ შეფასებით მონაცემებს.  
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აშშ-ში, იაპონიაში და საქართველოში პერსონალის მართვის მოდელების 

შედარებითი ანალიზი 
შედარების ობიექტი აშშ იაპონია საქართველო 

მიღებული 

გადაწყვეტილებების 

ხასიათი 

ინდივიდუალური კოლექტიური ინდივიდუალური 

ძირითადი მიზნები ტაქტიკური სტრატეგიული ტაქტიკური 

უფლებამოსილების და 

მოვალეობების გამიჯვნა 

 მკაცრი ბუნდოვანი მკაცრი 

თანამშრომელთა 

სპეციალიზაცია 

ვიწრო ფართო ვიწრო 

პასუხისმგებლობის ტიპი ინდივიდუალური კოლექტიური კოლექტიური 

რასთან არის 

მიკუთვნებული 

თანამშრომელი 

პროფესიასთან ფირმასთან პროფესია-

ხელმძღვანელი 

კარიერული ზრდის 

სისწრაფე 

სწრაფი ნელი ნელი 

გაზიარებული 

ღირებულებების ხარისხი 

ინდივიდუალური კოლექტიური კოლექტიური 

ვისზე არის ხელმძღვანე-

ლობა მიმართული  

ადამიანზე კოლექტივზე კოლექტივზე 

იდეალური მენეჯერი ლიდერი-ძლიერი 

პიროვნება 

კოორდინატორი-

იდეების 

გენერატორი 

ლიდერი-ძლიერი 

პიროვნება 

კონტროლის მეთოდი ინდივიდუალური 

მაჩვენებლების 

მიხედვით 

კოლექტიური 

მაჩვენებლების 

მიხედვით 

კოლექტიური 

მაჩვენებლების 

მიხედვით 

სუბორდინაიის ხასიათი ფორმალური არაფორმალური ფორმალური 

რაზე არის 

დამოკიდებული კარიერა 

პირად თვისებებზე ნამუშევარი წლე-

ბი, კოლექტიური 

მიღწევები 

ნამუშევარი წლები, 

კოლექტიური 

მიღწევები 

მართვის სტრუქტურის 

ხასიათი 

ხისტი მოქნილი ხისტი 

რაზე არის 

დამოკიდებული 

ანაზღაურება 

ინდივიდუალური 

შედეგების 

მიხედვით 

კოლექტიური შე-

დეგების მიხედ-

ვით, ასაკზე და 

მუშაობის 

სტაჟზე 

კოლექტიური 

შედეგების 

მიხედვით 

პერსონალის სწავლებაზე 

გაწეული ხარჯების 

მოცულობა 

დაბალი მაღალი მაღალი 

დაქირავების 

ხანგრძლივობა 

ხანმოკლე სიცოცხლის 

განმავლობაში 

ხანმოკლე 

 

დისერტაციის მეორე თავის მეორე ქვეთავში - კულტურათაშორისი 

განსხვავებები, როგორც ტრანსნაციონალურ კორპორაციაში პერსონალის 

მართვის სტრატეგიის ფორმირების ფაქტორი- გაანალიზებულია მიმღებ 

ქვეყანაში საერთაშორისო მენეჯერის პარტნიორებთან დაბალანსებული 
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პირადი ურთიერთობების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი 

მდგრადობის აუცილებლობა, კეთილგანწყობილი პირადი კონტაქტები 

პარტნიორებთან, უცხოეთში ფილიალის მენეჯერის დანიშვნა  მიმღებ 

ქვეყანაში პარტნიორებთან მის გრძელვადიან თანამშრომლობაზე 

გათვლით, არგუმენტირებული და გამართლებულია დანახარჯები მსგავს 

ორიენტირებაზე, რადგან  თანამშრომლების საზღვარგარეთ სამუშაოდ 

შერჩევაში შესაძლო შეცდომები კომპანიებს  გაცილებით ძვირი უჯდება. 

შეფასებულია გლობალური მენეჯერების საზღვარგარეთ საქმიანობა  

მათი ანგარიშების პერიოდული მოსმენებით სათავო კომპანიებში. 

განხილულია უცხოეთში ფილიალების მენეჯერების ანგარიშების 

ორგანიზების და მათი საქმიანობის შეფასების ჩატარების დამახასია-

თებელი თავისებურებები: 

1. ყველა ტრანსნაციონალურ კორპორაციაში განსაზღვრულია უცხო-

ეთის ფილიალების მენეჯერების საქმიანობის შეფასების მიზნები და  

მენეჯერის კორპორაციაში სამსახურეობრივი კარიერის  მის საზღვარგარეთ 

მუშაობის შედეგებზე დამოკიდებულების მაჩვენებლები. 

2. ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში მიღებულია მენეჯერების 

საზღვარგარეთ მუშაობის შეფასების გარკვეული კრიტერიუმები. 

3. უცხოური ფილიალების მენეჯერების ანგარიშგების პერიოდუ-

ლობის განსაზღვრისას, სათავო კომპანიების კადრების განყოფილებები  

საკმარის დროს ითვალისწინებენ საიმისოდ რომ მათ ჩატარებამდე 

საერთაშორისო მენეჯერმა შეძლოს თავისი მონაცემების გამოვლენა. 

ნაშრომის მესამე თავი -ტრანსნაციონალური კორპორაციების ფილია-

ლების პერსონალის მართვის თავისებურებები და ინტეგრაციის მექანიზმი 

მოიცავს 2 ქვეთავს. პირველ ქვეთავში განხილულია ტრანსნაციონალური 

კორპორაციების ინტეგრაციული და დიფერენცირებული სტრატეგიები. 

 ტრანსნაციონალური კორპორაციის პერსონალის მართვის ერთ-ერთ 

მთავარ საკითხს  პერსონალის მართვისადმი გლობალური მიდგომის განვი-

თარება წარმოადგენს.  ამ საკითხის გადაწყვეტაში აუცილებელი ბალანსის 
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მიღწევა გულისხმობს ტრანსნაციონალური კორპორაციის პერსონალის 

მართვის სფეროში მუდმივ მონიტორინგს იმისა, თუ რომელი პოლიტიკა, 

პრაქტიკა და პროცესი უნდა იქნას გლობალურად ინტეგრირებული და 

რომელი უნდა დარჩეს უნიკალური და ასახოს ლოკალური სპეციფიკა.  

ტრანსნაციონალური კორპორაციის ბიზნესის გლობალური 

ინტეგრაციის ძირითადი მოტივი არის ხარჯების დაზოგვის მოთხოვნა, 

რასაც, უმეტეს შემთხვევაში, თან ერთვის საერთაშორისო კლიენტების მეტი 

ეფექტიანობით დაკმაყოფილების სურვილი. ამავდროულად, გეოგრაფი-

ულ-ადგილობრივ ბაზრებზე რეაგირება ყველა ტრანსნაციონალური 

კორპორაციისთვის აუციებლობას არ წარმოადგენს, მაგრამ მთლიანობაში 

ტრანსნაციონალური კორპორაციების გუნდში  ბიზნესის გლობალური 

ეფექტიანობის და ადგილობრივი მომხმარებლის პრეფერენციებზე მოქნი-

ლი რეაგირების  ბალანსის მიღწევის მოთხოვნილება არსებობს. 

ტრანსნაციონალური კორპორაციის პერსონალის მართვის ინტეგრირე-

ბის მექანიზმი მოიცავს ფაქტორების ანალიზს სამ დონეზე: 

 პირველი- ფაქტორები ქვეყნის ან რეგიონის დონეზე; 

მეორე -თავად ორგანიზაციის დონის ფაქტორები;   

 მესამე-პერსონალის მართვის ინტეგრირებისთვის განკუთვნილი 

გამოცდილების დონე.  

 მოქმედი ფაქტორების კომპლექსურობა განაპირობებს რიგი შეზ-

ღუდვების არსებობას, რასაც ტრანსნაციონალური კორპორაცია  თავისი 

ქვეგანყოფილებების ქსელში პერსონალის მართვის ერთგვაროვანი, ინტეგ-

რირებული პრაქტიკის დანერგვის მცდელობისას აწყდება. განხილულია  

ოთხი ჰიპოთეზა, რომელიც ეხება ხარისხს, რომლითაც,  ინტეგრაციის 

მიზნების შესაბამისად სხვადასხვა მეთოდების საფუძველზე, პერსონალის 

მართვის სხვადასხვა გამოცდილება ტრანსნაციონალური კორპორაციის 

უცხოურ ფილიალში არის ინტეგრირებული. (იხ. ნახ 1) 

აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკის რეფორმირების 

პირობებში ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისთვის განსაკუთრებით 

მწვავედ დადგა კადრების დეფიციტის პრობლემა.  
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ნახ. 1. ჰიპოთეზების H1-H4 კვლევის მოდელი 

კვლევებით დადასტურებულია,   რომ სხვადასხვა დარგის მსხვილი 

ტრანსნაციონალური კორპორაციების მაღალი რანგის მენეჯერების 

უმრავლესობა მაღალკვალიფიციურ პერსონალს  ყურადღების ძირითად 

საგნად მიიჩნევენ, ხოლო უახლესი ათწლეულის წამყვანი ტრენდი 

კადრების ზომიერი ან სერიოზული ნაკლებობა გახდება. უცხოეთის 

ანალიტიკურ ლიტერატურაში  აღნიშნავენ რომ კრიზისის შემდგომ 

პერიოდში კვალიფიციური თანამშრომლების დეფიციტი ბიზნესის 

შემდგომი ეფექტიანი განვითარებისთვის ძირითად ბარიერს წარმოადგენს. 

ამიტომ მაღალკვალიფიციური პერსონალის გამოყენება, მიზიდვა და 
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შენარჩუნება  წამყვან პრობლემად რჩება მსოფლიო ბაზრებზე კომპანიის 

კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების კონტექსტში. 

მესამე თავის მეორე ქვეთავი - „პერსონალის მართვის  ტექნოლოგიები 

და საერთაშორისო კარიერის განვითარების შესაძლებლობები კომპანია 

„რობერტ ბოში“-ში (წარმომადგენლობა საქართველოში-„ელიტ 

ელექტრონიქსი“)“  კვლევითი-ანალიტიკური ხასიათისაა. 

საკვლევი კომპანიის შერჩევა რამდენიმე კრიტერიუმმა განაპირობა. 

ვინაიდან მრავალეროვნული, გლობალური კომპანიების პერსონალის 

მართვის მეთოდოლოგია, ფუნქციები, ხერხები და პრინციპები, ასევე 

გამოცდილების არხები თემატურობიდან გამომდინარე, ვერ იქნებოდა 

ლოკალური, ამიტომ არჩევანი დივერსიფიცირებული პორტფელის მქონე 

კონცერნის - „ბოშის“ მაგალითზე და საქართველოში მისი ოფიციალური  

წარმომადგენლობის „ელიტ ელექტრონიკის“ ბაზაზე შევაჩერეთ.  

გაშუქებულია კონცერნის „ბოში“ ისტორიული ექსკურსი 1886 წ.  ქალაქ 

შტუტგარტიდან, ზუსტი მექანიკის და ელექტროტექნიკის სახელოსნოდან 

დაწყებული, არსებობის პირველ წლებშივე  ტექნოლოგიური სისტემების 

გამოშვებაზე  მაღალსპეციალიზებული და დღეს მრავალპროფილიანი 

დივერსიფიცირებული  გლობალური ბიზნეს ერთეულისა. 

საქართველოს ბაზარზე კომპანია 2000-იანი წლების დასაწყისში 

გამოჩნდა შპს „რობერტ ბოში“-ის სახით და წარმომადგენლობით „ელიტ-

ელექტრონიქსი“.  კომპანია დაკავებულია საოჯახო-საყოფაცხოვრებო 

ტექნიკის, ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების და მაკომპლექტებლების,  

ავტომობილის მულტიმედია სისტემების,  დიაგნოსტიკური 

აღჭურვილობის, ელექტროინსტრუმენტების, უსაფრთხოების სისტემების 

საბითუმო გაყიდვებით.  

“ელიტ ელექტრონიქსი” არის ბოშის ბრენდის ექსკლუზიური რითეილ 

პარტნიორი საქართველოში. “ელიტ ელექტრონიქსი” საქართველოს 

სამომხმარებლო ბაზარზე 24 წელია მოღვაწეობს და მისი მიზანია 

მომხმარებლებს მიაწოდოს თანამედროვე და ხარისხიანი პროდუქცია, ასევე 

შეუქმნას მათ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო ტექნიკის შესაძენად, 
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გაუწიოს მაღალკვალიფიციური კონსულტაცია და ბაზარზე მუდამ 

ინოვაციური პროექტებით წარსდგეს.   

 „ელიტ-ელექტრონიქსის“  მიერ გამოყენებულია კადრებთან მუშაობის 

ორი სტრატეგიას-გამოუცდელი მუშაკების დასაქმება და პროფესიონალების 

მოზიდვა.  კომპანიის 340 თანამშრომლის    კვლევის საფუძველზე, უნდა 

აღინიშნოს, რომ   ორგანიზაციებს ძირითადად პროფესიონალი კადრები 

მოჰყავთ მაღალ პოზიციაზე, სადაც პასუხისმგებლობის დონე არის საკმაოდ 

მაღალი და საჭიროა საკმაოდ დიდი გამოცდილებისა და 

პროფესიონალიზმის ქონა, რადგან მაღალი პოზიცია მოითხოვს 

კომპეტენტური და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას, ვიდრე, 

შედარებით, დაბალი პოზიცია. ზოგადად, პოზიციების თანმიმდევრობა 

არის სკალიარული, დაბალი რგოლის მენეჯერი ექვემდებარება შუა 

რგოლის მენეჯერს, ორივე ერთად კი  მაღალი რგოლის მენეჯერს. ასეთ 

წყობაში მნიშვნელოვანია თითოეულ ეტაპზე მიღებული 

გადაწყვეტილებები. აქედან გამომდინარე, როდესაც მაღალი რგოლის 

მენეჯერის პოზიცია  ხდება ვაკანტური, საჭიროა პროფესიონალი და 

გამოცდილი კადრის შერჩევა. ორგანიზაციის წარმატება სწორედ 

მართებულ გადაწყვეტილებებზეა დაფუძნებული. 

 კომპანია ,,ელიტ ელექტრონიქსი“ მიმართავს ორივე ტიპის შერჩევის 

სტრატეგიას. კომპანიაში მოჰყავთ გამოუცდელი კანდიდატები, ბუნებრივია 

დაბალ პოზიციებზე, რომლებსაც ასწავლიან კონკრეტული მიმართულებით 

მუშაობას და აძლევენ გამოცდილებას, თუმცა პროფესიონალად და 

ტალანტად ჩამოყალიბება ინტენსიურ პროცესს არ წარმოადგენს.  კომპანიის 

კვლევისას იკვეთება გამოუცდელი კადრის აყვანისა და შემდეგ გაზრდის 

კონკრეტული მაგალითები, რომელიც  ადამიანური რესურსების შერჩევის 

დეპარტამენტში მოიძიება. ,,ელიტ ელექტრონიქსში“ ხშირია დამწყები 

კანდიდატების აყვანის ფაქტები როგორც უმაღლესი სასწავლებლებიდან, 

ისე სხვადასხვა შერჩევის წყაროებიდან. სტაჟირების პროგრამის 

საშუალებით. შერჩევის მენეჯერის ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ორგანიზაციაში არსებობს შერჩევის მეორე მიდგომაც, 
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პროფესიონალების აყვანა და მაღალი პოზიციის შევსების საჭიროება.  

 ,,ელიტ ელექტრონიქსის“ შერჩევის სტრუქტურის კვლევის შედეგად 

დადგინდა, რომ კომპანია იყენებს შერჩევის ორივე ტიპს, უპირატესობას ამ 

ორიდან არ ანიჭებს არცერთს. თითოეული მათგანი გამოიყენება 

საჭიროების შესაბამისად.  

პერსონალთან მუშაობის განყოფილება სტრატეგიულ დირექტივებს 

ღებულობს ძირითადად სათაო კომპანიის აღმასრულებელი 

დირექტორისგან და ასრულებს ისეთ მნიშვნელოვან ფუნქციებს,  

როგორიცაა: კომპანიის პერსონალის მართვის  სტრატეგიის ადაპტირება; 

პერსონალის მოთხოვნილების დაგეგმვა; პერსონალის მოძიება, შერჩევა და 

დაქირავება; სტრუქტურის და პერსონალთან მოთხოვნების დაგეგმვა; 

თანამშრომლების კარიერის დაგეგმვა; თანამშრომლების კვალიფიკაციის 

ამაღლება; პერსონალის გადაადგილება და გამოთავისუფლება; მოტივაციის 

სისტემის ფორმირება; საკადრო რეზერვის ფორმირება; კონსულტაცია და 

მხარდაჭერა პერსონალის მართვის საკითხებში; ხელფასის დაანგარიშება;    

კომპანიის პერსონალის დაგეგმვა კომპანიის პროდუქციაზე და 

მომსახურებაზე მოთხოვნით, შრომის ბაზრის შეთავაზებით და გეგმის 

ვადების მონაკვეთით  განისაზღვრება. გამოიყოფა ოთხი კატეგორიის 

პერსონალი, რომლის მიხედვითაც კომპანიაში ადამიანური რესურსის 

დაგეგმვა წარმოებს: 

 1.ახალი თანამშრომლები; 

 2. მოქმედი პერსონალი; 

3.პოტენციური თანამშრომლები;  

4. პერსონალი, რომელიც ტოვებს ორგანიზაციას. 

სქემატურად საკადრო რესურსების დაგეგმვის პროცესი შეიძლება 

ქვემოთ მოყვანილი (იხ.ნახ 2) სახით გამოვსახოთ. სქემის მონაცემები 

მოწმობს რომ დაგეგმვის პროცესი ორგანიზაციის კორპორატიული  

მიზნების გადახედვით იწყება და სრულდება.   

ბაზარზე მიმდინარე სიტუაციიას რაც შეეხება, კრიზისის შედეგად 

კომპანიის მარკეტინგის ბიუჯეტი შემცირებულია და მარკეტინგული 
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საქმიანობა შეზღუდულია. შემცირებულია ხარჯები პერსონალის 

შერჩევაზე, რაც კომპანიის ღია ვაკანსიებზე  შესაფერისი კანდიდატების 

შერჩევას  ართულებს.  

 
ნახ. 2 „ელიტ ელექტრონიქსის“ ადამიანური რესურსების დაგეგმვის პროცესი 

პერსონალის შერჩევა. ადრე სათაო კომპანია  ვაკანსიაზე 

თანამშრომლის მოძებნის თხოვნით  რამდენიმე სააგენტოს მიმართავდა. 

ასეთივე რეკომენდაციას ეწეოდა თავის დივერსიფიცირებულ შვილობილ, 

ფილიალ კომპანიებთან და წარმომადგენლობებთან.  დროის დანახარჯის 

თვალსაზრისით ეს ნაკლებად ეფექტური იყო, რადგან კანდიდატების 

ძებნას ყოველთვის წინ უსწრებდა სააგენტოსთან პირობების შეთანხმების 

ეტაპი და თითო ხელშეკრულების დადებას დიდი დრო სჭირდებოდა. ახლა 

ახალი თანამშრომლების ძებნა ძირითადად დამოუკიდებლად ხდება. 

 კომპანიაში დაქირავების შემდეგი პროცედურა არსებობს: - ახალი 

თანამშრომლის შერჩევის შესახებ განცხადების შევსება; - დაქირავების 

მენეჯერი აყვანის მენეჯერს წარუდგენს შევსებულ განაცხადს პერსონალის 

შერჩევის შესახებ, აგრეთვე სამუშაოს აღწერილობის შესახებ; - შიდა 

კონკურსის ჩატარება: შიდა კანდიდატების რეზუმეები იგზავნება ხაზობრივ 

მენეჯერთან. თუ  შიდა კანდიდატები არ არიან, ცხადდება გარე კონკურსი;  
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თანამშრომელთა კომპანია- ში მუშაობის ხარისხის, მისი მიღწევების, 

პოტენციალის და განვითარების შესაძლებლობების შესაფასებლად, 

მიზნების განსასაზღვრად და ტრენინგების შესარჩევად შემუშავებულია  ს 

შეფასების ინსტრუმენტებია: - MAG , - MED ,- MEG  

ეს ინსტრუმენტები საშუალებას იძლევა ეფექტურად გაანალიზოთ 

ცალკე თითოეული თანამშრომელი, განსაზღვროთ მისი ძლიერი და სუსტი 

მხარეები, განსაზღვროთ მისი მოტივაციის დონე, მიზანდასახულობა, 

წარმატებაზე ორიენტირებულობა და ა.შ.  (იხ. ნახ.3) 

 

ნახ. 3. ”ელიტელექტრონიქსის“   თანამშრომელთა პოტენციალის შეფასების სისტემა 

 

R დონის თანამშრომლები  თავისი დარგის პროფესიონალები არიან, 

"R-“  და "A“  დონე  არის კრიტიკული - ეს ნიშნავს რომ თანამშრომელი არ 

შეესაბამება თავის პოზიციას.  

"R +“ დონე ასევე მიუთითებს, რომ თანამშრომელი არ არის თავის 

ადგილზე: შესაძლოა მიმდინარე საქმიანობა აღარ არის მისთვის 

საინტერესო.  

 „ელიტელექტრონიქსის“ პერსონალის მენეჯმენტის ეფექტიანობის 
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ანალიზი გვიჩვენებს, რომ თანამშრომლების შეფასებისა და განვითარების 

პროცედურები შემუშავებულია სათაო კომპანიის „რობერტ ბოშის“  

დონეზე, ისინი სტანდარტულია და  მათი ადაპტირება  ხდება ცალკეული 

ქვეყნების სპეციფიკის შესაბამისად. 

მივიჩნევთ, რომ, რომ თანამედროვე ეტაპზე, პერსონალის მართვის 

სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ორი ძირითადი ამოცანის 

გადაჭრა: 

- კომპანიის განვითარების სტრატეგიაში ტალანტების მენეჯმენტის 

(talent management) პროგრამის დანერგვა და მკაფიო ინტეგრაცია  შემდეგი 

გზით: 

ა) ძირითადი პოზიციების დაგეგმვით (თითოეული 

თანამდებობისთვის უნდა განისაზღვროს კონკრეტული თანამშრომლები 

და განისაზღვროს მათი გადასვლის დრო); 

ბ) სპეციალისტების მოზიდვის მეთოდების განსაზღვრა (კადრების 

რეზერვის თანამშრომლების დანიშვნა, გარე დაქირავება, შიდა გადაყვანა,) 

გ) ძირითადი თანამშრომლების კარიერული განვითარების გეგმის 

ყოველწლიური განხილვა და დაზუსტება; 

 სადისერტაციო კვლევის შედეგად მიღებულ იქნა შემდეგი ძირითადი 

დასკვნები: 

1. მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე პირობებში, 

ტრანსნაციონალურ კომპანიებში იზრდება პერსონალის მენეჯმენტის 

შემდეგი ტენდენციების გავლენა:  

ა) მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის გავლენით მშობელ 

კომპანიებში და ტრანსნაციონალური კორპორაციის უცხოურ 

ქვედანაყოფებში  პერსონალის მართვის სისტემების კონვერგენციის 

(დაახლოვების) ტენდენცია იზრდება; 

 ბ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების გავლენით 

იცვლება პერსონალის მართვის მეთოდები;  

გ) წამყვან ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში აღინიშნება 

პერსონალის მომზადებაზე დანახარჯების ზრდა;  
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დ) კრიზისის პირობებში, მრავალი ტრანსნაციონალური კორპორაცია 

ცდილობს მოიცილოს პერსონალის "არაპროფილური" ნაწილი და 

მიმართოს მასობრივ გათავისუფლებას, რაც, ერთი მხრივ, იწვევს ნეგატიურ 

სოციალურ შედეგებს და, მეორე მხრივ, ზრდის შრომის ტრანსსასაზღვრო 

მობილობას, როგორც წარმოების ფაქტორის როლს. 

ე) ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში პერსონალის მენეჯმენტის 

სტრატეგია სულ უფრო მეტად ხდება  ორგანიზაციის სასიცოცხლო ციკლის 

ეტაპზე დამოკიდებული;  

2. ტრანსნაციონალურ კომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის 

ძირითადი თეორიული მიდგომების ანალიზმა აჩვენა, რომ უცხოურ 

ქვედანაყოფებს უწევთ ორმაგი ამოცანის გადაჭრა, ერთი მხრივ, ქცევის შიდა 

კორპორატიული ნორმების  და, მეორე მხრივ, მასპინძელი ქვეყნის 

ინსტიტუციური გარემოს წესების დაცვა. 

 ინტეგრაციის პროცესი  ჩვენი აზრით, უნდა მოიცავდეს სამ ეტაპს:  

1.ფილიალში HR– ოპერაციების კონტროლი;  

2.HR პრაქტიკის ეტაპობრივი ეფექტიანი გადაცემა (გადატანა) 

მშობლიური კომპანიისგან უცხოურ ქვედანაყოფში;  

3.გადაცემული პრაქტიკის ადაპტირება მშობელი კომპანიის 

მოთხოვნებისა და  

4. ქართულ წარმომადგენლობაში -„ელიტ ელექტრონიქსი“ 

ტრანსნაციონალური კომპანიების პერსონალის მართვის პრაქტიკის 

გადაცემის ტექნოლოგიის სფეროში შესაძლებელია შემდეგი დამახასი-

ათებელი ნიშნების გამოყოფა: 

- ტრანსნაციონალური კომპანიის მიერ  პერსონალის მართვის ამა თუ 

იმ პრაქტიკის განხორციელების ხარისხი და სიჩქარე დამოკიდებულია 

შემდეგ ფუნდამენტურ პარამეტრებზე: წარმომადგენლობის ზომის 

თანაფარდობა სათაო კომპანიის ზომასთან;  ფილიალის მიერ 

დაქირავებული საერთაშორისო მენეჯერების წარმომავლობა.  

- „ელიტ ელექტრნიქსი“  პერსონალის მართვის პრაქტიკა უცხოურის 

მსგავსია, რაც  პერსონალის მართვის პრაქტიკის გლობალური სტანდარტი-
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ზაციის კონცეფციას ასახავს;  რასაც ჩვენი  აზრით აქვს მთელი რიგი 

ნაკლოვანებები: მცირე შესაძლებლობა - რეაგირება მოახდინოს მშობელი 

კომპანიის ზეწოლაზე; ქართული შრომის ბაზრის სპეციფიკა ნაწილობრივ 

ეწინააღმდეგება გლობალური სტანდარტიზაციის ზოგიერთ პირობას; 

„ელიტ-ელექტრონიქსის“ საჭიროებები შეიძლება არ შეესაბამებოდეს 

პერსონალის მართვის სფეროში მშობელ კომპანიაში შექმნილ 

შესაძლებლობებს.  

5. „ელიტ ელექტრონიქსში“  ტრანსნაციონალური კომპანიების 

პერსონალის მართვის პრაქტიკის ანალიზმა აჩვენა,  პერსონალის 

მენეჯმენტის ფუნქციები  შეზღუდულია, რაც ხშირად დაკავშირებულია 

პერსონალის დაბალ კვალიფიკაციასთან, კომპანიების მხრიდან სწავლებაზე 

ფინანსების დახარჯვის სურვილის არარსებობასთან. ამ სიტუაციიდან 

გამოსვლის ერთ–ერთი გზა არის უცხოური პერსონალის აუთსორსინგის 

სტრატეგიის გამოყენება. „ელიტ ელექტრონიქსის“ პერსონალის მართვის 

სფეროში სათაო კომპანიის სტრატეგიის ოპტიმალური გამოყენებისათვის 

აუცილებელია შემდეგი პრინციპების გამოყენება: დასაქმებულთა 

ფინანსური კომპენსაციის მკაფიოდ რეგულირებული მექანიზმი, 

ხელფასების ყოველწლიური გადახედვის პროცედურის ჩათვლით.   

6. დისერტაციაში უცხოური ტრანსნაციონალური კორპორაციების 

ფილიალებში და წარმომადგენლობებში პერსონალის მართვის პოლიტიკის 

გასაუმჯობესებლად შემუშავდა შემდეგი რეკომენდაციები: პერსონალის 

შერჩევის და ძიების ბაზრის პირობებისთვის შესაფერისი სტრატეგიის 

ფორმირება, რომელიც დამყარებულია ქვედა საშუალო რგოლის 

თანამდებობებზე უნივერსიტეტების საუკეთესო კურსდამთავრებულების 

შერჩევაზე, თანამშრომლების აყვანისას „პრობლემის გადაჭრის ტესტის“ 

(problem solving test) გამოყენებაზე, ახალგაზრდა სპეციალისტების შიდა 

დაწინაურების სტრატეგიის გამოყენებაზე;  

7. „ელიტ-ელექტრონიქსისთვის“ პერსონალის მართვის 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით, რეკომენდებულია: შეიქმნას პროგრამა 

"პერსონალის რეზერვი"; პერსონალის გადამზადებისა და განვითარების 
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ცენტრის შექმნა; უნივერსიტეტის სტუდენტებიდან შერჩეული ახალგაზრდა 

კვალიფიციური სპეციალისტებისთვის მიზნობრივი ტრენინგის 

ორგანიზება; შრომის ანაზღაურების და შეფასების ერთიანი სისტემის 

ფორმირება; პერსონალის წახალისების სოციალურად ორიენტირებული 

პროგრამების დანერგვა.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი და  ორი კოლოქვიუმი:  

1. კოლოკვიუმი 1 - სოციალურ-შრომითი პოტენციალისა და 

ადამიანური კაპიტალის ფორმირება. 28.07.2020წ. 

2.კოლოკვიუმი 2 - პერსონალის მართვის მეთოდოლოგიური და 

კვლევითი მიდგომები გლობალურ კომპანიებში. 26.02.2021წ. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

 

 სტატიები:  

1. Gambashidze T., Telia K. „PECULIARITIES OF PERSONNEL 

MANAGEMENT OF TRANSNATIONAL COMPANIES“ Proceedings of III 

International Scientific and Practical Manchester, United Kingdom. 2021. 

p. 393-397;  

2. თელია კ.  „კომუნიკაციის პროცესის ფორმირების მექანიზმი 

ორგანიზაციებში“ სამეცნიოერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ 

XXI - საუკუნის აქტუალური პრობლემები N4; 2020წ. გვ.27-30; 

3. ყურაშვილი გ., თელია კ. კადრების მენეჯმენტის როლი ბიზნესში. 

სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, III საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია –  ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები”. შრომების კრებული. ნაწილი I.  2019, გვ. 

230-234. 

კონფერენციები: 

1. ღამბაშიძე თ., ფარესაშვილი დ., თელია კ. კომუნიკაციის წარმართვის 

სტრატეგიები სამუშაო ადგილზე. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია –  

,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები”. 

შრომების კრებული. ნაწილი I.  2020, გვ. 198-201. 
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2. თელია კ., თელია ქ. „პერსონალის ადმინისტრირების სოციალურ-

ფსიქოლოგიური ტენდენციები“ მეზღვაურთა საერთაშორისო 

დღისადმი მიძღვნილი V (საიუბილეო) საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციელურ-

ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის 

გზები”;. 24.06.2019წ.  

 


