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შ ე ს ა ვ ა ლ  ი 
 

 
 
 
 

კვლევის აქტუალურობა. მომსახურება, როგორც სასაქონლო ბაზრის ნაირსა-

ხეობა, დღეს მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. 

თანამედროვე ეტაპზე მომსახურება გვევლინება როგორც ეროვნული, ისე მსოფ-

ლიო მეურნეობის ისეთ სექტორად, რომელიც განსაზღვრავს და ხელს უწყობს 

ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. მომსახურება ქმნის შესაძლებლობებს 

საზოგადოების მოთხოვნილებების უფრო სრულყოფილად დაკმაყოფილებისათ-

ვის, უზრუნველყოფს დროის დაზოგვას და თავისუფალი დროის ზრდას. მას 

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისეული კაპიტალის განვითარებაში.  

საცალო ვაჭრობაში, რომელიც წარმოადგენს საქონელმოძრაობის დამამთავ-

რებელ ეტაპს, მომსახურებას მთელი რიგი თავისებურებები გააჩნია. უმთავრესი 

თავისებურება კი მდგომარეობს იმაში, რომ მისი წარმოება ემთხვევა მის მოხ-

მარებას დროსა და სივრცეში. საცალო ვაჭრობის რგოლის გავლით საქონელი 

წყვეტს მოძრაობას მიმოქცევის სფეროში. ის უშუალოდ მომხმარებელს მიეყიდება 

ინდივიდუალური ან კოლექტიური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და 

გადადის მოხმარების სფეროში. სწორედ ამის გამო მომსახურება საცალო ვაჭრო-

ბაში და მისი მარკეტინგი საჭიროებს განსაკუთრებულ მიდგომებს. 

საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ფორმების განვითარება 

უშუალოდაა დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკის, მოსახლეობის მყიდველობით-

უნარიანობის, ბაზარზე არსებული მოთხოვნისა და კონკურენციის განვითარებას-

თან. 

დღეისათვის საქართველოს საცალო ვაჭრობაში არსებობს თითქმის ყველა 

ტიპის, ფორმისა და ზომის საცალო სავაჭრო საწარმო. თანდათანობით ფუძნდები-

ან საცალო ვაჭრობის უახლესი ფორმებიც. შესაბამისად საქართველოს საცალო ვაჭ-

რობაში მომსახურების სექტორი მკვეთრად  გაიზარდა და გაუმჯობესდა. მეტად 

მრავალფეროვანი გახდა მომსახურების სახეები. 
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წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომის აქტუალობას წარმოადგენს ის, რომ 

თანამედროვე ეტაპზე საქართველოში მოქმედ საცალო ვაჭრობის საწარმოებში 

უდიდესი ხვედრითი წილი უკავია ისეთ საწარმოებს, რომლებიც მომხმარებელთა 

მომსახურების კულტურის დაბალი დონით ხასიათდებიან (ქ. გორის მაგალითზე 

82%). მთელი რიგი ხარვეზები შეიმჩნევა მომსახურების თანამედროვე ფორმებით 

მოვაჭრე საცალო სავაჭრო საწარმოებშიც. ხშირად ადგილი აქვს მომხმარებლების 

უფლებების უხეშ დაღვევას, მათი პრეტენზიებისა და მოსაზრებების სრულ იგნო-

რირებას. ქვეყანაში მომსახურების კუთხით არ არსებობს რაიმე ერთიანი სტან-

დარტი, რომელთა შესრულებაც სავალდებულო იქნებოდა საცალო ვაჭრობის 

საწარმოებისათვის. საქართველოში საცალო ვაჭრობის კომპანიების მხოლოდ გარ-

კვეულ ნაწილს აქვს შემუშავებული მომსახურების კულტურის საკუთარი, შიდა 

სტანდარტები.  

არსებული ვითარების გამო, საცალო ვაჭრობაში მომსახურების მთელი რიგი 

მიმართულებებით საქართველო მნიშვნელოვნად ჩამორჩება არა მხოლოდ მაღალ-

განვითარებულ ქვეყნებს, არამედ რეგიონის მეზობელ ქვეყნებსაც, კერძოდ თურ-

ქეთს და აზერბაიჯანს. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მონაცემებით, ვაჭრობის 

რეიტინგში საქართველოს 2013 წელს კომერციული მომსახურებების ექსპორტის 

მიხედვით 91-ე პოზიცია, ხოლო კომერციული მომსახურებების იმპორტის მიხე-

დვით კი 121-ე პოზიცია ეკავა. ამ მხრივ საქართველო უსწრებს მხოლოდ სომხეთს, 

რომელსაც ამ რეიტინგით შესაბამისად 125-ე და 129-ე პოზიცია უკავია.  

არსებული მდგომარეობის მარკეტინგული კვლევა, კვლევის შედეგების გან-

ზოგადება და ანალიზი შეაჯერებს საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურე-

ბის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, გამოავლენს იმ პრობლემებს, რომლებიც 

ზეგავლენას ახდენენ მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესებაზე, მათი 

მხრიდან არსებული პრეტენზიებისა და უკმაყოფილების შემცირებაზე, შესაბამი-

სად, საცალო ვაჭრობის განვითარებაზე.  

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. მომსახურების სფეროსთან დაკავშირე-

ბული საკითხებისა და პრობლემების შესწავლას უცხოელ მეცნიერთა მრავალი 

კვლევა ეძღვნება, რომელთა შორის  შეიძლება გამოვყოთ:  ჯ. ბეიტსონის, ჯ. ჩეპი-



5 

 

ელის, უ. ჯორჯის, კ. გრენროოსის, ე. ლანჟარის, ს. ბრაუნის, ფ. კოტლერის, გ. არმს-

ტრონგის, ჯ. შოულის, მ. ბრეიდის, ე. მაიდებურას, ქ. ლავლოკის, ჟ. ლამბენის, ვ. 

ცაიტამლის, ა. პარასურამანის, ლ. ბერის, ო. ვორონკოვას, ი. სატალკინას, ტ. ტულ-

ტაევის, ს. ბასოვას, ტ. პარამანოვას და სხვათა სამეცნიერო შრომები.  

ზემოაღნიშნულ საკითხებს განიხილავენ აგრეთვე ქართველი მეცნიერი 

ეკონომისტებიც: რ. ასათიანი, გ. შუბლაძე, ნ. თოდუა, ბ. მღებრიშვილი, დ. შონია, ე. 

ბარათაშვილი, მ. შელია, მ. ვასაძე, მ. კობიაშვილი, გ. ხომერიკი, გ. ქათამაძე, დ. 

ქათამაძე და სხვები.  

არსებული მეცნიერული შრომების სიმრავლის მიუხედავად, ეროვნულ ეკო-

ნომიკურ ლიტერატურაში არ არის წარმოდგენილი საქართველოს საცალო ვაჭრო-

ბაში მომსახურების ხარისხის კუთხით არსებული თანამედროვე მდგომარეობა, 

ნაკლებადაა განხილული და გაანალიზებული მომსახურების ხარისხისა და მისი 

მარკეტინგის მნიშვნელობა თანამედროვე პირობებში.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩვენ შევეცადეთ საკითხის შესწავლის მხრივ 

არსებული მდგომარეობის შევსება და  წარმოვაჩინეთ საქართველოს საცალო ვაჭ-

რობაში მომსახურების კუთხით დღეს არსებული მდგომარეობა,  პრობლემები და 

მათი გადაჭრის გზები.   

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის  მიზანია  საქართველოს საცალო ვაჭ-

რობაში მომსახურების ხარისხის შესწავლა. მარკეტინგული კვლევების ჩატარებით 

არსებული რეალური მდგომარეობის წარმოჩენა და მისი ანალიზი; კორელაციური 

კავშირის დადგენა მომსახურების ხარისხს, მომხმარებელთა კმაყოფილებასა და 

პერსონალის (თანამშრომელთა) კმაყოფილებას შორის; საცალო ვაჭრობაში მომსა-

ხურების ხარისხის ამაღლებისადმი მეთოდური მიდგომებისა და მარკეტინგული 

გზების წარმოდგენა.  

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, ნაშრომში გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი 

ამოცანები: 

1. თანამედროვე მომსახურების ბაზრის თავისებურებების და მასში მიმდი-

ნარე ტენდენციების შესწავლა; 
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2. საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურების განვითარების განმსა-

ზღვრელი სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი ფაქტორების შესწავლა; 

3. საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ხარისხს, მომხმარებელთა 

კმაყოფილებასა და პერსონალის (თანამშრომლების) კმაყოფილებას შორის კორე-

ლაციური კავშირის  დადგენა და მისი შეფასება (ქ. გორის საცალო სავაჭრო საწარ-

მოების მაგალითზე); 

4. მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის, მომხმარებელთა კმაყოფილების, 

ასევე მომსახურე პერსონალის კმაყოფილების თვალსაზრისით არსებული რეალუ-

რი სიტუაციის  წარმოჩენა, პრობლემების გამოვლენა და შეფასება; 

5. საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობე-

სებლად მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული მნიშვნელობის რეკომენდაციებისა 

და ღონისძიებების შემუშავება.  

კვლევის საგანი. კვლევის საგანია საცალო ვაჭრობაში მომსახურების მარკე-

ტინგის თეორიული და მეთოდოლოგიური საკითხების, საქართველოს საცალო 

ვაჭრობის საწარმოების მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებული 

საკითხების ერთობლიობა, აგრეთვე მომხმარებლებსა და მომსახურე პერსონალს 

(გამყიდველებს) შორის არსებული ურთიერთობები.  

კვლევის ობიექტი. კვლევის ობიექტია საქართველოს  საცალო ვაჭრობის თა-

ნამედროვე ბაზარი,  საქართველოს საცალო ვაჭრობის საწარმოების მარკეტინგი და 

მომხმარებლებისათვის გაწეული მომსახურების ხარისხის საკითხები, საქართვე-

ლოს, მათ შორის ქ. გორის, მცირე, საშუალო და მსხვილი საცალო სავაჭრო საწარ-

მოები.  

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი და ინფორმაციული 

ბაზა. სადისერტაციო ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს და ინ-

ფორმაციულ ბაზას წარმოადგენს საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურების  

მარკეტინგისა და მომსახურების ხარისხის შესახებ ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-

თა შრომები, საქართველოს საკანონმდებლო აქტები, მსოფლიო სავაჭრო ორგანი-

ზაციის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სა-

ქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, საქართველოს ეროვნული ბან-
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კის და სხვათა მასალები, აგრეთვე ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის შედეგად 

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგები.  

ნაშრომზე მუშაობის პროცესში გამოყენებულ იქნა მეცნიერული კვლევის ისე-

თი მეთოდები, როგორიცაა ანალიზის (მათ შორის კორელაციური ანალიზის), შე-

დარების, სტატისტიკური დაკვირვებისა და დაჯგუფების, ანკეტური გამოკით-

ხვისა და „იდუმალი მყიდველის“, პირდაპირი  ინტერვიუს მეთოდები.  

დასაცავად წარმოდგენილი ძირითადი დებულებები. თეორიული მასალისა 

და სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების, ქვეყნის ნორმატიულ-საკანონმდე-

ბლო ბაზის შესწავლისა და ჩატარებული პირველადი კვლევებით მიღებული შე-

დეგების ანალიზის საფუძველზე დასაცავად წარმოდგენილია შემდეგი დებულე-

ბები: 

1. მომსახურების ბაზრის შესწავლითა და მისი ანალიზით დასაბუთებულია, 

რომ ეროვნული მეურნეობის უმნიშვნელოვანესი და სწრაფად მზარდი სექტორი - 

მომსახურება, რომელიც ხელს უწყობს მოსახლეობისა და საზოგადოების მოთხოვ-

ნილებების უფრო სრულყოფილად დაკმაყოფილებას, დროის დაზოგვას, თავი-

სუფალი დროის ზრდას, ადამიანისეული კაპიტალის განვითარებას -  მნიშვნე-

ლოვნად განსაზღვრავს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას თანამედროვე 

ეტაპზე; 

2. საქართველოს მომსახურების ბაზრის ნორმატიულ-საკანონმდებლო და 

სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე ავტო-

რი მიიჩნევს, რომ ამ კუთხით არსებობს მთელი რიგი პრობლემები, რომელთა 

დახვეწა-სრულყოფის პროცესმა თავისი როლი უნდა შეასრულოს ძლიერი და 

დამოუკიდებელი სამეწარმეო გარემოს შექმნაში, ჯანსაღი კონკურენციის  უზრუნ-

ველყოფაში, რაც შექმნის მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობე-

სებისა და მათი უფლებების დაცვის მეტ გარანტიებს, შესაბამისად გაიზრდება 

ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობაც; 

3. ავტორს შესწავლილი აქვს საქართველოს თანამედროვე საცალო ვაჭრობაში 

მომსახურების ხარისხის კუთხით არსებული მდგომარეობა და მიიჩნევს, რომ ზო-

გადად მომსახურების ხარისხი რჩება საშუალოზე დაბალი. ამის მიზეზებს ის ხე-
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დავს სავაჭრო საწარმოების მენეჯერებისა და მომსახურე პერსონალის კვალიფი-

კაციის დაბალ დონეში, რადგანაც ისინი უმეტესად ვერ პასუხობენ თანამედროვე 

მოთხოვნებს, მათ დაბალ ანაზღაურებასა და შრომის პირობებში, არასრულყოფილ 

მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაში, თანამედროვე ტექნოლოგიების სუსტად გამო-

ყენებაში,  ჰიგიენისა თუ სხვა ნორმების სათანადო დონეზე დაუცველობაში; 

4. მომხმარებელთა კმაყოფილებისა და პერსონალის კმაყოფილების ინდექსე-

ბის გაანგარიშების საფუძველზე ავტორის მიერ გამოვლენილია როგორც მომხმა-

რებელთა მომსახურების ხარისხის და მათი კმაყოფილების, ასევე მომსახურე პერ-

სონალის კმაყოფილების დონეები. ნაჩვენებია, რომ მომსახურების ხარისხს, 

მომხმარებელთა კმაყოფილებასა და პერსონალის (თანამშრომლების) კმაყოფილე-

ბას შორის არსებობს ძლიერი,  დადებითი კორელაცია (ქ. გორის საცალო სავაჭრო 

საწარმოების მაგალითზე); 

5. ჩატარებული მარკეტინგული კვლევებით (ანკეტური გამოკითხვა, კვლევა 

„იდუმალი მყიდველის მეთოდით“, კორელაციური ანალიზი) მიღებული შედეგე-

ბის ანალიზის საფუძველზე, საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურების 

ხარისხის კუთხით არსებული პრობლემებისა და წინააღმდეგობების გადაჭრისათ-

ვის ავტორის მიერ შემუშავებულია კონკრეტული მეთოდური რეკომენდაციები.  

კვლევის მეცნიერული სიახლე. ნაშრომი წარმოადგენს საქართველოს საცალო 

ვაჭრობაში მომსახურების ხარისხის კუთხით არსებული მდგომარეობის კომპლექ-

სურ კვლევას. ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეთა შორის აღსანიშნავია შემდეგი: 

1. კომპლექსურადაა შესწავლილი თანამედროვე მომსახურების ბაზარი და 

მისი თავისებურებები, გამოვლენილია მასში მიმდინარე ძირითადი ტენდენციები; 

2. დადგენილია მომსახურების როლი და მისი განვითარების მნიშვნელობა 

ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში თანამედროვე ეტაპზე; 

3. შესწავლილია საქართველოს თანამედროვე საცალო ვაჭრობაში მომსახუ-

რების განვითარების განმსაზღვრელი სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლე-

ბრივი ფაქტორები; 
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4. შესწავლილია და გაანალიზებულია საქართველოს საცალო ვაჭრობაში 

მომსახურების ხარისხის კუთხით არსებული მდგომარეობა, გამოვლენილია ძირი-

თადი პრობლემები; 

5. მომხმარებელთა კმაყოფილების ინდექსისა და პერსონალის კმაყოფილების 

ინდექსების საფუძველზე, შესწავლილია საცალო სავაჭრო საწარმოების მომ-

ხმარებლებისა და დასაქმებული პერსონალის კმაყოფილების დონეები (ქ. გორის 

საცალო სავაჭრო საწარმოების მაგალითზე); 

6. დადგენილია კორელაციური კავშირი  მომსახურების ხარისხს, მომხმა-

რებელთა კმაყოფილებასა და დასაქმებული პერსონალის (თანამშრომლების) 

კმაყოფილებას შორის; 

7. შემოთავაზებულია საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურების 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული მნიშვნელობის 

რეკომენდაციები და ღონისძიებები.  

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის თეორიული 

მნიშვნელობა მდგომარეობს თანამედროვე საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ხა-

რისხისა და მომსახურების მარკეტინგის კუთხით  მიმდინარე პროცესების შესწავ-

ლასა და შეფასებაში, დაჩქარებული სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის ფონზე, 

საცალო ვაჭრობის სფეროში მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობე-

სების მიმართულებით ცოდნის გაღრმავებაში.  

სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილი თეორიული და პრაქტიკული რე-

კომენდაციების გამოყენება შესაძლებელი გახდება საქართველოში მოქმედ საცალო 

სავაჭრო საწარმოებში, აგრეთვე მოცემული საკითხების კვლევით დაინტერესებუ-

ლი პირების მიერ. ნაშრომი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს შესაბამისი პროფილის 

უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს პროფესიული ცოდნის გაღრმავებაში.  

კვლევის შედეგების აპრობაცია. სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებუ-

ლებები ასახულია ავტორის მიერ გამოქვეყნებულ სამეცნიერო სტატიებში. დისერ-

ტაციასთან დაკავშირებული საკითხები წარმოდგენილ იქნა სხვადასხვა საერთაშო-

რისო სამეცნიერო კონფერენციაზე.  
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ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. ნაშრომი მოიცავს ნაბეჭდ, A4 ფორმა-

ტის 193 გვერდს და  შედგება შესავლის, სამი თავის, რვა ქვეთავის, დასკვნებისა და  

გამოყენებული ლიტერატურისაგან. ნაშრომს თან ერთვის დანართები.  
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თავი I. მომსახურების ბაზრის განვითარების ტენდენციები 

საქართველოში 

 

1.1. მომსახურების თანამედროვე ბაზარი  

 

ХХ საუკუნის მეორე ნახევრიდან მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარეობს მომ-

სახურების სფეროს მზარდი ტემპებით განვითარება. იგი გადაიქცა არაერთი ქვეყ-

ნის ეკონომიკის პრიორიტეტულ, წამყვან სექტორად. ექსპერტების შეფასებებით, 

სამომავლოდ ყოველი 5 სამუშაო ადგილიდან 4 მომსახურების სფეროზე მოვა. [48, 

55]  

მომსახურების მარკეტინგის მეცნიერული განვითარება ჯერ კიდევ XX საუ-

კუნის 50-იან წლებში დაიწყო. უცხოელმა მეცნიერებმა მომსახურების მარკეტინგის 

სფეროს ყურადღება გასული საუკუნის 50-60-იან წლებში მიაქციეს.  

მომსახურების მარკეტინგის აღმოცენების ეტაპზე (1953-1980 წწ.) მომზადდა 

და გამოქვეყნდა 100-ზე მეტი სამუშაო, რომელთა ავტორები ცნობილი მეცნიერები 

არიან: ჯ. ბეიტსონი, ჯ. ჩეპიელი, უ. ჯორჯი, კ. გრენროოსი, კ. ლავლოკი, ე. ლანჟა-

რი და სხვები. ამ სამუშაოების აბსოლუტური უმრავლესობა დაიბეჭდა 1970-იან 

წლებში. მკვლევართა უმრავლესობამ თავიანთი მუშაობა მომსახურების მარკეტინ-

გის სფეროში დისერტაციების დაწერით დაიწყეს (მაკდოუელი, 1953 წ.; პარკერი, 

1958 წ.). სწორედ მათ შეიტანეს ახლებური აზროვნება მარკეტინგის შესახებ მეცნი-

ერებაში, მაგრამ მხოლოდ ათი წლის შემდეგ ე. ჯონსონის (1969 წ.) დისერტაციაში 

პირველად იქნა დასმული საკითხი: „განსხვავდება თუ არა ფიზიკურ საქონელი და 

მომსახურება ერთმანეთისაგან? სავარჯიშო მარკეტინგის თეორიაში.“ 1970-იანი 

წლების ბოლოს დაცულ იქნა ათეულზე მეტი დისერტაცია მომსახურების მარკე-

ტინგის საკითხებზე. 1974 წელს ჟურნალმა „Journal of Marketing“ გამოაქვეყნა უ. 

ჯორჯისა და ჰ. ბაკსდეილის ნაშრომი მომსახურების მარკეტინგის შესახებ.   

მომსახურების მარკეტინგი შესახებ პირველი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნ-

და ჟურნალში „European Journal of Marketing“ (1974), ეკუთვნოდა კ. ბლოისს. თავის 
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ნაშრომში ავტორმა შემოგვთავაზა მომსახურების მარკეტინგში სამომხმარებლო 

ქცევის თეორიის გამოყენება. [62, 5-6]  

მომსახურების მარკეტინგის ადრეული გამოკვლევებიდან აღსანიშნავია აგრე-

თვე ფრანგი მეცნიერების, მარსელის უნივერსიტეტის პროფესორების ე. ლანგეარ-

დას და პ. ეიგლიეს შრომები, რომელთაც შემოგვთავაზეს მომსახურების მარკეტინ-

გის კონცეფცია. მათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს მომსახურების მარკეტინ-

გის, როგორც დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინის, ჩამოყალიბების საქმე-

ში. მომსახურების მარკეტინგის დისციპლინის განვითარებაში დიდი წვლილი მი-

უძღვით აგრეთვე სხვადასხვა სამეცნიერო-პროფესიულ ორგანიზაციებს. ასეთია, 

მაგალითად, მარკეტინგის ამერიკული ასოციაცია, რომელმაც 1981 წელს ქ. ორლან-

დოში (ფლორიდა, აშშ) ჩაატარა კონფერენცია. ის მთლიანად მიეძღვნა მომსახურე-

ბის მარკეტინგს. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ როგორც პრაქტიკოსები, ისე 

თეორეტიკოსები, რომელთა შრომებში გაშუქებულია მომსახურების თეორიის, კო-

მერციული მომსახურების, არაკომერციული ორგანიზაციების მომსახურებისა და 

პროფესიული მომსახურების გაფართოების საკითხები.  

მომსახურების მარკეტინგის შემსწავლელი ცენტრი არიზონის უნივერსიტეტ-

ში შექმნა ს. ბრაუნმა, რომელმაც ათ წელიწადში მოიზიდა 25 მსხვილი სპონსორი, 

ისეთი კომპანიების ჩათვლით, როგორიცაა AT&T, IBM, Xerox, Marriott. ს. ბრაუნის 

ხელმძღვანელობით ცენტრის ახალგაზრდა მეცნიერებმა დაიცვეს ათეულობით 

დისერტაცია და წამყვან ჟურნალებში დაბეჭდეს მრავალი სამეცნიერო სტატია. ეს 

ცენტრი ყოველწლიურად აქვეყნებს თავის სამეცნიერო კრებულს, რომელიც სპეცი-

ალიზებულია მომსახურების მარკეტინგის სფეროში.  

მაშასადამე, შეიძლება ითქვას, რომ საზღვარგარეთ ჩამოყალიბდა სამეცნიერო 

დისციპლინა - მომსახურების მარკეტინგი, რომელიც ცალკე საგნად ისწავლება 

მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში. საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებსა და 

უმაღლეს სასწავლებლებში ამჟამად არსებობს დაახლოებით 70 სამეცნიერო-

კვლევითი ჯგუფი, რომლებიც შეისწავლიან მომსახურების მარკეტინგს. [48, 20-21] 
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მომსახურების სფეროს მთავარი თავისებურება ის არის, რომ მისი წარმოება 

მის  მოხმარებას ემთხვევა დროსა და სივრცეში, რის გამოც მომსახურების ბაზარს, 

როგორც სასაქონლო ბაზრის ნაირსახეობას, გააჩნია რიგი თავისებურებები.   

თანამედროვე მომსახურების ბაზრის ძირითად თავისებურებებს მიაკუთვნე-

ბენ: 

– საბაზრო პროცესების მაღალი დინამიკურობას, რაც უკავშირდება მომსახურება-

ზე მოთხოვნა-მიწოდების დინამიკას; 

– ტერიტორიულ (გეოგრაფიულ) სეგმენტაციას, რაც მომსახურების გაწევის ფორ-

მების, მომსახურების სფეროს საწარმოების ფუნქციონირების პირობების და ა. შ. 

კონკრეტული ბაზრის მიერ ათვისებული ტერიტორიის თავისებურებებზეა დამო-

კიდებული; 

– ლოკალურ ხასიათს, რაც ტერიტორიული ფაქტორების გავლენით მომსახურე-

ბის ბაზარს ხდის ლოკალიზებულს ტერიტორიული წარმოშობის ფარგლებში; 

– კაპიტალის ბრუნვის მაღალ სიჩქარეს, რომელიც განპირობებულია მომსახურე-

ბის უფრო მოკლე საწარმოო ციკლით და წარმოადგენს მომსახურების სფეროში 

ბიზნესის ერთ-ერთ უპირატესობას; 

– საბაზრო კონიუნქტურის ცვლილებების მიმართ მაღალ მგრძნობიარობას, გამო-

მდინარე იქიდან, რომ შეუძლებელია მომსახურების შენახვა, დასაწყობება და 

ტრანსპორტირება. ამასთან, მისი წარმოება და მოხმარება დროსა და სივრცეში 

ემთხვევა ერთმანეთს, რაც ქმნის გარკვეულ სირთულეებს ბიზნესში და არაპროგ-

ნოზირებადი ცვლილებების გამო ზრდის რისკის ხარისხს; 

– მომსახურების მწარმოებლების უდიდესი ნაწილი მიეკუთვნება ძირითადად 

მცირე და საშუალო საწარმოებს, რომლებიც უფრო ეფექტურები არიან ლოკალური 

ბაზრის შემთხვევაში. აღნიშნული საწარმოები საბაზრო კონიუნქტურის ცვლილე-

ბებზე, მობილურობიდან გამომდინარე, მოქნილად და სწრაფად რეაგირებენ; 

– მომსახურების გაწევის პროცესის სპეციფიკას, რომელიც განპირობებულია მწარ-

მოებლისა და მომხმარებლის პირადი კონტაქტით და ქმნის შესაბამის პირობებს 

საკომუნიკაციო კავშირების გაფართოებისათვის. ამასთან იზრდება მოთხოვნები 

მწარმოებლის პროფესიონალიზმის, გამოცდილების, ეთიკისა და კულტურისადმი; 
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– მომსახურების დიფერენციაციის მაღალ ხარისხს, ანუ მომსახურებაზე მოთხოვ-

ნა ხასიათდება დივერსიფიკაციით, პერსონიფიკაციითა და ინდივიდუალი-

ზაციით, რაც ახალი არასტანდარტული მომსახურებების გამოვლენის წინაპირობას 

წარმოადგენს; 

– მომსახურების გაწევისას საქმიანობის შედეგის განუსაზღვრელობა, რომელიც 

დაკავშირებულია იმასთან, რომ მომსახურების გაწევისას საქმიანობის შეფასება 

შესაძლებელია მხოლოდ მომსახურების მოხმარების შემდეგ. უმრავლეს შემთხვე-

ვაში მომსახურების წარმოებაზე გავლენას ახდენს მწარმოებლის პირადი 

თვისებები.    

თანამედროვე მომსახურების სფეროს განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორე-

ბია:  

- ეკონომიკური ფაქტორები (შემოსავლების, ფასების დონის, ინფლაციის ცვლი-

ლება); 

- სამეცნიერო-ტექნიკური ფაქტორები; 

- ფსიქოლოგიური ფაქტორები (საზოგადოებრივი აზრი, მომხმარებლის მიერ 

უპირატესობის მინიჭება და ა.შ.); 

- სოციალურ-დემოგრაფიული ფაქტორები (შობადობისა და სიკვდილიანობის 

დინამიკა, მოსახლეობის მიგრაცია) და სხვ.  

თანამედროვე მომსახურების სფეროს ფუნქციები შეიძლება დაიყოს ეკონომი-

კურ და სოციალურ ფუნქციებად. [72, 51] 

 ეკონომიკურ ფუნქციებს მიეკუთვნება:  

1. მატერიალური დოვლათის წარმოების პროცესის მომსახურება;  

2. სამუშაო ძალის კვლავწარმოება; 

3. დამატებითი მატერიალური დოვლათის შექმნა.  

  სოციალურ ფუნქციებს შეიძლება მივაკუთვნოთ: 

1. მოსახლეობის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება მომსახურების სხვადასხვა 

სახეებში;  

2. ხარჯების (მუდმივი და ცვალებადი) შემცირების უზრუნველყოფა და შრომის 

პირობების გაუმჯობესება საოჯახო მეურნეობებში;  
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3. თავისუფალი დროის რეალიზაცია;  

4. სახელმწიფოს უსაფრთხოების და ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველ-

ყოფა, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა.  

მომსახურების სფეროში მარკეტინგული საქმიანობა მარკეტინგის კომპლექ-

სის (მარკეტინგ-მიქსის) სისტემის პრინციპების  მოქნილობის, კომპლექსურობის, 

ადაპტურობის შესაბამისად ხორციელდება. აქ სრულდება მარკეტინგის შემდეგი 

ფუნქციები:  

- ბაზრის კომპლექსური კვლევა; 

- საქონლის ასორტიმენტის განსაზღვრა; 

- საბაზრო სტრატეგიის შემუშავება; 

- ფასწარმოქმნა; 

- გასაღების სტიმულირება. [48, 56] 

        თანამედროვე მომსახურების მარკეტინგის ერთ-ერთი ძირითადი თავისებუ-

რება მისი გამიზნულობაა სოციალურ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებაზე. სო-

ციალური დაკმაყოფილების პროცესი ქმნის მოსახლეობის საარსებო პირობებს. 

მომსახურების სფეროში მარკეტინგული საქმიანობის სრულყოფა ხელს შეუწყობს 

ამ სფეროში ასორტიმენტული პოლიტიკის, კონკურენციისა და მარკეტინგული 

საქმიანობის მიმართულებათა განვითარებას. 

ტრადიციულ ფორმებთან ერთად (სატრანსპორტო, ფინანსური, სამედიცინო 

მომსახურებები, კვების, კავშირგაბმულობისა და ვაჭრობის მომსახურება და სხვ.) 

თანამედროვე ეტაპზე გაჩნდა მომსახურების ახალი სახეები, როგორიცაა: საინფო-

რმაციო, პოლიგრაფიული, სამეცნიერო, სააუდიტორო, კონსანლტინგური, საბირჟო 

და ა.შ. 

მომსახურების როლი და მისი მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე გამოიხა-

ტება: ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში; როგორც ეროვნული, ისე მსოფლიო 

მეურნეობის უმნიშვნელოვანეს სექტორად ჩამოყალიბებაში; დროის დაზოგვის, 

თავისუფალი დროის გაზრდისა და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას 

ხელშეწყობაში; მოსახლეობისა და საზოგადოების მოთხოვნილებების უფრო 

სრულყოფილად დაკმაყოფილისათვის სათანადო შესაძლებლობების შექმნაში.  
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 მომსახურების მარკეტინგის საკითხებში ცნობილი მეცნიერის ქრისტოფერ 

ლავლოკის აზრით [66, 59], თანამედროვე ეტაპზე მომსახურების სფეროს ასეთი 

აქტიური განვითარება განაპირობა მრავალი ფაქტორის გავლენამ, რომელთა შორი-

საა: 

1. სახელმწიფო პოლიტიკა; 

2. სოციალური ცვლილებები; 

3. ბიზნესის განვითარების ტენდენციები; 

4. საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება; 

5. ინტერნაციონალიზაციის პროცესი.  

 სახელმწიფო პოლიტიკას მიეკუთვნება ცვლილებები სახელმწიფო რეგული-

რებაში, პრივატიზაცია, მომსახურების სფეროში ახალი კომერციული შეთანხმებე-

ბი, ახალი კანონები, რომლებიც იცავენ მომხმარებლებს, მოსამსახურეებსა და გარე-

მოს.  

         სოციალურ ცვლილებებს მიაკუთვნებენ მომხმარებელთა მოლოდინების 

ამაღლებას, დოვლათის ზრდას, აქტიურ იმიგრაციას, ადამიანების დროში შეზღუ-

დულობას, შთაბეჭდილებებისა და არა საგნების შეძენისკენ სწრაფვის ზრდას, უფ-

რო მეტი ადამიანის მიერ პერსონალური კომპიუტერებისა და მობილური ტელე-

ფონების შეძენას.  

         ბიზნესის განვითარების ტენდენციებში იგულისხმება: მწარმოებლები, რომ-

ლებიც სთავაზობენ და ყიდიან რა მომსახურებას, ისწრაფვიან თავიანთი საქონლის 

ფასეულობების ამაღლებისკენ; დიდი რაოდენობით სტრატეგიული ალიანსების 

შექმნა; ყურადღების ამაღლება არაკომერციული ორგანიზაციების მარკეტინგისად-

მი; პროფესიული ასოციაციების სტანდარტების შესუსტება; ბრძოლა ხარისხისათ-

ვის; გაზრდილი ყურადღება მწარმოებლურობისა და ხარისხის ეკონომიისადმი; 

ფრანჩაიზინგის პოპულარობის ზრდა; პერსონალის დაქირავების ნოვატორული 

პრაქტიკის გამოყენება.  

        საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება მოიცავს: კომპიუტერული და 

სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უპირატესობების გაერთიანებას; მოცვის 

დიდ დიაპაზონს; უფრო სწრაფ და მძლავრ პროგრამულ უზრუნველყოფას; ტექს-
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ტის, აუდიო და ვიდეო მასალების, ციფრული აღდგენის (კვლავწარმოების) შესაძ-

ლებლობას; ინტერნეტის განვითარებას; მინიატურიზაციის მეშვეობით კომპაქტუ-

რი მობილური მოწყობილობების შექმნას; უსადენო კავშირის ქსელის გამოყენებას.  

        ინტერნაციონალიზაციის პროცესმა დააჩქარა უფრო მეტი კომპანიის საქმიანო-

ბა საერთაშორისო დონეზე, რამაც გამოიწვია მომხმარებელთა საზღვარგარეთ მოგ-

ზაურობების რაოდენობის გაზრდა, ინტერნაციონალური შერწყმები და ალიან-

სები.  

 მომსახურების სფეროს განვითარების განმსაზღვრელი ფაქტორია აგრეთვე 

სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუცია, რომელიც განაპირობებს საინფორმაციო ტექ-

ნოლოგიებთან, კომპიუტერიზაციასთან, კომუნიკაციის ახალ საშუალებებთან და-

კავშირებული ფართო სპექტრის ინოვაციური მომსახურებების ბაზარზე გასვლას. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი მნიშვნელოვ-

ნად ამცირებს ბარიერებს განსაზღვრულ მანძილზე მომსახურების მიწოდებისას.  

 სხვადასხვა სახის მომსახურებაზე მოთხოვნის ზრდა თანამედროვე ეტაპზე 

შეიძლება აიხსნას შემდეგი ფაქტორების გავლენით:  

1. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცხოვრების დონის ამაღლებამ, კეთილდღეობის 

ზრდამ განაპირობა მომხმარებელთა სურვილის გაზრდა  შეიმსუბუქონ დალაგე-

ბასთან, საჭმლის მომზადებასთან და ა.შ. დაკავშირებული სამუშაოები, ანუ მათ 

სურთ თავიანთ ცხოვრებაში შეიტანონ რაც შეიძლება მეტი კომფორტის ელემენტე-

ბი. სახეზე გვაქვს მომსახურების პროცესების (მოქმედებების) დეზინტეგრაცია, 

როდესაც მთელი რიგი საოჯახო საქმიანობები სრულდება მომსახურების ფირმებ-

ში, ანუ შესაძლებელი გახდა მათი შეძენა მომსახურების სფეროს ქსელში; 

2. ცხოვრების დონისა და, შესაბამისად, შემოსავლების ზრდამ გამოიწვია დამატე-

ბითი სამუშაო დროის გამოთავისუფლება, რამაც, თავის მხრივ, გაზარდა მოთხოვ-

ნა მთელ რიგ მომსახურებებზე: საერთაშორისო ტურიზმი, სამედიცინო მომსახუ-

რება და სხვ.; 

3. მომსახურების საწარმოთა პრივატიზაციამ, რომელიც უმთავრესად პოსტსოცი-

ალისტურ ქვეყნებს შეეხო, ხელსაყრელი ნიადაგი შექმნა კერძო საკუთრების, თანა-
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მედროვე ბიზნესის, მათ შორის მომსახურების ბიზნესის განვითარებისათვის. 

მოხდა სახელმწიფო საკუთრების მონოპოლიზმის ლიკვიდაცია; 

4. საინფორმაციო ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მნიშვნელოვანწილად განაპირობა 

მაღალტექნოლოგიური საქონლის გამოყენების ზრდა საოჯახო პირობებში (კომპი-

უტერები, აუდიო და ვიდეოტექნიკა, უსაფრთხოების სისტემები  სათვალთვალო 

კამერები და სხვ.), რამაც თავის მხრივ გაზარდა მოთხოვნა მსგავსი ტექნიკის მომ-

სახურების სპეციალისტებზე. 

 ამრიგად, თანამედროვე მომსახურების ბაზარი არსებობს სასაქონლო ბაზარ-

თან ერთიანობაში და მის ერთ-ერთ ნაირსახეობას წარმოადგენს, ის ვითარდება 

საბაზრო ეკონომიკის კანონების ჩარჩოებში და ამ კანონებს ემორჩილება.  

საერთაშორისო არენაზე მომსახურების სფეროსადმი გაზრდილ ინტერესი სა-

მეურნეო კავშირების ინტერნაციონალიზაციით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სწრაფი განვითარებით, სამეცნიერო პროგრესის ზრდის მაღალი ტემპებითა და 

მრავალი სხვა ფაქტორითაა განპირობებული. ამ მიმართულებით წარმატებას მი-

აღწიეს ისეთმა ქვეყნებმა, რომლებსაც საწარმოო სფეროში განვითარების მაღალ მა-

ჩვენებლები გააჩნიათ. მაღალგანვითარებული სამრეწველო ქვეყნები ახორციელე-

ბენ უმთავრესად ფინანსურ, სატელეკომუნიკაციო, საგანმანათლებლო, სამედიცი-

ნო და სხვა მომსახურებებს. მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობაში განვითარებადი 

ქვეყნების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად მცირეა.  

მომსახურების სექტორს მკვლევრები ხშირად ეკონომიკის მესამე სექტორს 

უწოდებენ (სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის შემდეგ). [8, 278] მომსახუ-

რების სექტორის უმთავრესი მახასიათებელი მომსახურების გაწევაა, ვიდრე პრო-

დუქციის დამზადება. მომსახურების გაწევის პროცესში შესაძლებელია მოხდეს 

საქონლის გარკვეული ტრანსფორმაცია (მაგალითად, სარესტორნო ბიზნესში და 

ა.შ.), თუმცა აქ ფოკუსირება უფრო ხდება ადამიანებთან ურთიერთობასა და მომხ-

მარებელთა მომსახურებაზე, ვიდრე საქონლის გარდაქმნაზე.  

თანამედროვე პირობებში პოსტინდუსტრიული განვითარების ქვეყნების ეკო-

ნომიკის განვითარების პრიორიტეტად სწორედ მომსახურების სფერო გვევლინება. 

აშშ-ის მომსახურების სფეროში იქმნება მშპ-ის დაახლოებით 75%, დასავლეთ ევ-
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როპის ქვეყნებისა და იაპონიის მშპ-ის 60-65%. განვითარებული ქვეყნების ძირითა-

დი პროდუქტი არა მრეწველობაში, არამედ სწორედ მომსახურების სფეროში იქმ-

ნება. ამ მოვლენამ „მომსახურების რევოლუციის“ სახელწოდება მიიღო. [10, 251-

252]   

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ეტაპზე მიმდინარეობს ბაზ-

რების სერვისიზაციის პროცესი. 

დღეისათვის მსოფლიო ეკონომიკაში მომსახურების სფერო იზრდება უფრო 

სწრაფად, ვიდრე ეკონომიკური განვითარების წინა პერიოდში. მომსახურების 

სფერო ეკონომიკის ის ნაწილია, რომელიც მოიცავს ყველა სახის (როგორც კომერ-

ციულ, ისე არაკომერციულ) მომსახურებას.  

სტატისტიკური მონაცემებით, უკანასკნელი წლების განმავლობაში მომსახუ-

რების სექტორის მკვეთრი ზრდა დასტურდება.  თუ 1980 წელს აშშ-ს სოფლის მე-

ურნეობაში დასაქმებული იყო მომუშავეთა 3 %, მრეწველობაში  33 %, ხოლო მომ-

სახურების სფეროში  64 %, 1999 წელს აშშ-ს ეკონომიკის მომსახურების სფეროში 

დასაქმებულთა რიცხვმა დასაქმებულთა მთელი რაოდენობის 78,8 % შეადგინა. 

განვითარებული ქვეყნების მშპ-ში მომსახურების სექტორის ხვედრითი წილი 

საშუალოდ შეადგენდა: 1950 წელს   30,4 %, 1960 წელს  37,2 %, 1973 წელს  

41,9%, 2008 წელს კი  63 %. [49, 627].   

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) მონაცემებით, 2013 წელს მსოფლიო 

კომერციული მომსახურების ექსპორტმა შეადგინა 4,6 ტრლნ აშშ დოლარი - 6 %-

იანი ზრდის ტემპით. 2013 წელს კომერციულმა მომსახურებამ შეადგინა საქონლი-

თა და კომერციული მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობის მთლიანი მოცულობის 

20%. აშშ რჩება ექსპორტის უმსხვილეს მიმწოდებლად 82 მლრდ დოლარით. [158]  

მომსახურების სფეროში დღეისათვის განვითარების მაღალ დონეს მიაღწიეს 

ისეთმა დარგებმა, როგორიცაა ტურიზმი, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო, ფინან-

სური და ბიზნეს-მომსახურებები. [58, 65]  

მომსახურების გაწევა წარმოადგენს საგარეო ვაჭრობის ყველაზე უფრო დინა-

მიკურ ნაწილს. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (მსო) სტატისტიკური მონაცემე-

ბით 1990-2000 წლების დინამიკაში განსაკუთრებით ნათლად ჩანს, თუ როგორი 



20 

 

ზრდის ტემპები შეიმჩნევა ამ წლების განმავლობაში მსოფლიო კომერციული მომ-

სახურების სფეროში. (იხ. დანართი 1, დანართი 2). მონაცემებიდან ჩანს, რომ კო-

მერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტის ღირებულებაში ყოველწლიური 

ზრდის ტემპი ფიქსირდება. რაც შეეხება კომერციული მომსახურების მსოფლიო 

ექსპორტის ფინანსურ მაჩვენებლებს რეგიონების ჭრილში, ამ მხრივ მოწინავე 

პოზიციები უკავიათ ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონებს. განსაკუთრე-

ბით გამოირჩევა დასავლეთ ევროპის რეგიონი. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ გასული 

საუკუნის 90-იან წლებიდან მოყოლებული, მსოფლიო პოლიტიკურ და ეკონომი-

კურ ცხოვრებაში მომხდარმა უმნიშვნელოვანესმა ცვლილებებმა და გამოწვევებმა 

განაპირობა ახალი სახელმწიფოების წარმოქმნა მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე. 

აღნიშნული გარემოებების გამო გარკვეული კორექტირება განიცადა სტატისტი-

კურმა მონაცემებმაც. 

ექსპორტის მსგავსად, კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტშიც, 

ყოველწლიური ზრდა ფიქსირდება და 2000 წლის მაჩვენებელი 1990 წლის ანალო-

გიურ მაჩვენებელთან შედარებით 618 600 მლნ დოლარით გაიზარდა. ზრდამ დაახ-

ლოებით 75,5% შეადგინა. კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტს 1990-

2000 წლებში რეგიონების მიხედვით წამყვანი პოზიციები უკავიათ დასავლეთ ევ-

როპის ქვეყნებს (იხ. დანართი 2).  

რაც შეეხება მომდევნო ათ წელს (2001-2010 წწ.), მსოფლიო სავაჭრო ორგანი-

ზაციის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ეს პერიოდი როგორც კომერცი-

ული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტის, ისე იმპორტის მაჩვენებლების ზრდის 

თვალსაზრისით მეტად მნიშვნელოვანია (იხ. დანართი 3, დანართი 4).  

ყოველწლიური ზრდის ტემპები დაფიქსირდა 2001-2008 წლების კომერცი-

ული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტის ფინანსურ მაჩვენებლებშიც. თუმცა 2009 

წლის კომერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტის მაჩვენებელში შეიმჩნევა 

მცირედი კლების ტენდენცია 2008 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. კლებამ 

456 400 მლნ დოლარი შეადგინა (ე.ი. დაახლოებით 12%), რაც  ამ პერიოდში მსოფ-

ლიოში არსებული ფინანსური კრიზისით იყო განპირობებული. 2010 წელს კი კო-

მერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტის ფინანსურ მაჩვენებელში 2009 
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წლის მაჩვენებელთან შედარებით შეიმჩნევა ზრდის ტენდენცია  გაიზარდა 

306 500 მლნ დოლარით, ე.ი. ზრდამ დაახლოებით 9% შეადგინა. კომერციული 

მომსახურების მსოფლიო ექსპორტი 2010 წელს 2001 წელთან შედარებით გაზრდი-

ლია 2 205 800 მლნ დოლარით, ე.ი. აღნიშნული წლების მაჩვენებლების შედარების 

მიხედვით, ზრდამ დაახლოებით 148% შეადგინა. რაც შეეხება რეგიონებს, აქ კომე-

რციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტის მაჩვენებლებში ლიდერია ევროპა 

(იხ. დანართი 3).  

2001-2010 წლების კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტში, ექს-

პორტის მსგავსად, შეიმჩნევა ყოველწლიური ზრდის ტენდენციები. გამონაკლისს 

წარმოადგენს 2009 წელი (ისევე, როგორც ექსპორტში). 2009 წელს 2008 წელთან შე-

დარებით კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტი 410 500 მლნ დოლა-

რით, ე.ი. დაახლოებით 11%-ით შემცირდა. თუმცა 2010 წელს 2009 წელთან შედა-

რებით იგი 299 600 მლნ დოლარით გაიზარდა, ე.ი. ზრდამ 9% შეადგინა. კომერცი-

ული მომსახურების მსოფლიო იმპორტი 2010 წელს 2001 წელთან შედარებით 

2 035 700 მლნ დოლარით ე.ი. დაახლოებით 138%-ით გაიზარდა. რეგიონების მიხე-

დვით კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტის მაჩვენებლებში ევროპა 

ლიდერობს (იხ. დანართი 4).  

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის საერთაშორისო ვაჭრობის 2011-2013 წლე-

ბის სტატისტიკური მონაცემებით (იხ. დანართი 5) ჩანს, რომ 2011 წელს კომერ-

ციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტმა 4 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა და 

4170 მლრდ დოლარი შეადგინა. ზრდის ტემპებით ხასიათდება 2012-2013 წლებიც. 

(2012 წელს  4350 მლრდ დოლარი, 2013 წელს  4645 მლრდ დოლარი). 2013 წელს 

2011 წელთან შედარებით კომერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტის 

ზრდამ დაახლოებით 11% შეადგინა. ზრდის ტენდენციებით ხასიათდება აგრეთვე 

2011-2013 წლების კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტი. 2012 წელს 

კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტმა 4 ტრილიონ დოლარს გადა-

აჭარბა და 4150 მლრდ დოლარი შეადგინა. 2013 წელს 2012 წელთან შედარებით იგი 

230 მლრდ დოლარით გაიზარდა და 4380 მლრდ დოლარს მიაღწია. 2013 წელს 2011 
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წელთან შედარებით კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტი დაახლო-

ებით 11%-ით გაიზარდა. 

კომერციული მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობის მონაცემებში, დარგობრივ 

ჭრილში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოგზაურობისა და სატრანსპორტო 

მომსახურების ხვედრითი წილი. მოგზაურობისა და სატრანსპორტო მომსახურე-

ბის როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის 2011-2013 წლების მაჩვენებლებში შეინიშ-

ნება ყოველწლიური ზრდის ტემპები (იხ. დანართი 5). 

კომერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტისა და იმპორტის 1990-2013 

წლების დინამიკა წარმოდგენილია ნახაზის სახით (იხ. ნახაზი 1), სადაც უფრო 

კარგად ჩანს აღნიშნულ პერიოდში მომსახურების სფეროს განვითარების ტემპები. 

 
ნახ. 1. კომერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტისა და იმპორტის 

დინამიკა, 1990-2013 
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შენიშვნა: ნახაზი შედგენილია ჩვენ მიერ, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის საერთაშორისო სავაჭრო 

სტატისტიკის მიხედვით. 
 

 

ნახაზიდან ჩანს, რომ კომერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტისა და 

იმპორტის გრაფიკები თითქმის ერთმანეთის თანხვედრია 1990-2002 წლებში, ექს-

პორტის შესამჩნევი ზრდა შეიმჩნევა 2003 წლიდან: აქ გრაფიკები ერთმანეთს შორ-

დება. უკანასკნელი 24 წლის განმავლობაში (1990 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით) 

კომერციული მომსახურების ექსპორტმა და იმპორტმა 2013 წელს პიკს მიაღწია. 
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მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით 

თუ განვიხილავთ კომერციული მომსახურების ექსპორტის ზრდის მაჩვენებლებს 

კატეგორიებისა და რეგიონების მიხედვითაც (იხ. დანართი 6), წლიური პროცენ-

ტული ცვლილების დადებითი მაჩვენებელი ყველა კატეგორიაში აქვს მხოლოდ 

ჩრდილოეთ ამერიკას (ამასთან, მხოლოდ მისი მაჩვენებლებია ყველა წლის მიხედ-

ვით სრულყოფილად წარმოდგენილი). 2013 წელს უარყოფითი პროცენტული 

ცვლილების მაჩვენებლები აქვთ აფრიკას (-3%-ული ცვლილება კომერციულ მომ-

სახურებაში, -10% - მოგზაურობაში), ახლო აღმოსავლეთს (-3%-ული ცვლილება 

სატრანსპორტო მომსახურებაში), აზიას (-3%-ული ცვლილება სატრანსპორტო მომ-

სახურებაში) და სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკას (-1%-ული ცვლილება სხვა კო-

მერციულ მომსახურებაში).  

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიო კომერციული 

მომსახურების ტრიედერთა ტოპ-ათეული ქმნიან კომერციული მომსახურებით 

მსოფლიო ვაჭრობის მთლიანი მოცულობის ნახევარს. განვითარებად ქვეყნებზე 

2013 წელს მოვიდა კომერციული მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობის 34%, მსოფ-

ლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ კომერციული მომსახურების ექსპორტმა 2013 

წელს შეადგინა 4,6 ტრილიონი აშშ დოლარი [101, 9].  

მსოფლიო ვაჭრობის კომერციულ მომსახურებაში 2013 წელს ექსპორტიორთა 

შორის პირველ ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორეზე  დიდი 

ბრიტანეთი, მას მოსდევს გერმანია, საფრანგეთი და ჩინეთი. რაც შეეხება იმპორტი-

ორ ქვეყნებს, აქაც აშშ ლიდერობს. მას მოსდევს ჩინეთი, გერმანია, საფრანგეთი, 

დიდი ბრიტანეთი (იხ. დანართი 7). 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით (იხ. დანარ-

თი 8), მომსახურების მსოფლიო ექსპორტსა და იმპორტში ყველაზე მაღალი ფინან-

სური მაჩვენებლები 2012 წელს სატრანსპორტო მომსახურებასა და მოგზაურობას 

ჰქონდა (სატრანსპორტო მომსახურების ექსპორტი  1071,1 მლრდ აშშ დოლარი, 

იმპორტი  846,3 მლრდ აშშ დოლარი; მოგზაურობა  ექსპორტი  951,6 მლრდ აშშ 

დოლარი, იმპორტი  1059,3 მლრდ დოლარი).  
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აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ გამოქ-

ვეყნებული საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკაში, რომელიც აღნიშნული ორგა-

ნიზაციის ვებ-გვერდზე წლების მიხედვითაა წარმოდგენილი, ცალკეულ შემთხვე-

ვებში ერთი და იმავე წლის ერთი და იგივე ფინანსური მაჩვენებელი სხვადასხვა 

წლების პუბლიკაციებში მცირედით განსხვავებულია, რაც, შესაძლებელია, მონაცე-

მების შემდგომ დაზუსტებასთან და კორექტირებასთან იყოს დაკავშირებული. 

სტატისტიკური მონაცემები მოწმობს იმას, რომ უკანასკნელ რამდენიმე ათ-

წლეულში მომსახურების სფეროს როლი და მნიშვნელობა გაიზარდა და  მაღალ 

ფინანსურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც განაპირობა შემდეგმა ფაქტორებმა:  

- რევოლუციურმა ცვლილებებმა სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ სფეროში; 

- სატელეკომუნიკაციო და საინფორმაციო სფეროში ტექნოლოგიური პროგრა-

მების განვითარების ტემპებმა; 

- მოთხოვნის ზრდამ საფინანსო, სადაზღვევო, საბანკო, სატელეკომუნიკაციო 

და სხვა მომსახურებებზე  და ა.შ.  

მომსახურების მსოფლიო ბაზრისათვის დამახასიათებელ ერთ-ერთ მნიშვნე-

ლოვან ნიშან-თვისებას წარმოადგენს ფინანსური მომსახურების ბაზრების განსა-

კუთრებით სწრაფი ტემპებით განვითარება. როგორც “Mercer Oliver Wyman” ექს-

პერტები ვარაუდობენ, უახლესი 15 წლის განმავლობაში მსოფლიო ფინანსური 

მომსახურების სექტორის ზრდის ტემპები მნიშვნელოვნად დაჩქარდება და 2020 

წლამდე მისი წილი იქნება მსოფლიო მშპ-ის თითქმის 10%. მსოფლიო ფინანსური 

მომსახურების სექტორის შემოსავლების საერთო მოცულობა 3-ჯერ გაიზრდება (2 

ტრილიონიდან 6 ტრილიონ დოლარამდე 2020 წლისთვის). [71, 130-131]  

მნიშვნელოვანი ფაქტორია აგრეთვე სატელეკომუნიკაციო სფეროში მიმდინა-

რე პროგრესი. კომუნიკაციის სფეროში მიმდინარე ტენდენციები  საშუალებას აძ-

ლევს მიმწოდებლებს (ისინი ადრე მხოლოდ ეროვნულ ბაზრებზე საქმიანობდნენ) 

იმოქმედონ საერთაშორისო დონეზე. დღეისათვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სფეროში არსებული მიღწევებით (ინტერნეტი, ელ-ფოსტა, სოციალური ქსელები  

Facebook, Twitter და ა.შ.) მთელ მსოფლიოში სულ უფრო მეტი რაოდენობის კომპა-

ნია სარგებლობს და წარმატებითაც იყენებს მას. თანამედროვე ეტაპზე ცივილიზე-
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ბული საქმიანი ადამიანები ხშირად სახლიდან გაუსვლელად ინტერნეტის გამოყე-

ნებით აწარმოებენ ბიზნეს გარიგებებს.  

ამრიგად, დღეისათვის მომსახურების მსოფლიო ბაზარი წარმოადგენს 

მთლიან სისტემას, რომელიც შედგება სატრანსპორტო, ფინანსური, ტურისტული, 

სადაზღვევო, სატელეკომუნიკაციო, საცალო ვაჭრობის და სხვა ქვესისტემებისაგან. 

ისინი მჭიდროდ უკავშირდებიან ერთმანეთს, მგრძნობიარენი არიან საბაზრო 

ცვლილებების მიმართ, რაც გამოწვეულია ბაზარზე მომსახურების მოთხოვნასა და 

მიწოდებაში მუდმივი ცვალებადობით. მომსახურების მსოფლიო ბაზრისათვის 

დამახასიათებელია კაპიტალის ბრუნვის მაღალი სიჩქარე, რაც უკავშირდება მომ-

სახურების სფეროში მოკლე საწარმოო ციკლს, მომსახურების ახალი სახეების, სა-

ხესხვაობების წარმოშობა-განვითარებას, ასორტიმენტის ზრდას და ა. შ. 

 

 

1.2. მომსახურების სფეროს თანამედროვე მდგომარეობა 

საქართველოში 

 

მომსახურების სფეროს ზრდა საქართველოში გასული საუკუნის 90-იანი 

წლებიდან შეიმჩნევა, როდესაც მოხდა ქვეყნის გადასვლა ადმინისტრაციულ-

მბრძანებლური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე. პროცესს ჰქონდა რთული 

და წინააღმდეგობრივი ხასიათი. საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის 

პერიოდი დაემთხვა ქვეყანაში მეტად რთულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგო-

მარეობას. ქვეყანაში მკვეთრად შემცირდა  წარმოების დონე, გაბატონდა უმუშევ-

რობა და თავი იჩინა სხვა ნეგატიურმა მოვლენებმა.  

როგორც პროფესორი ლეო ჩიქავა აღნიშნავდა: „მსოფლიო მასშტაბის მეურნე-

ობის სოციალისტური სისტემის კრახს უმტკივნეულოდ არსად ჩაუვლია, მაგრამ 

ეკონომიკის დაქვეითებას პოსტკომუნისტურ სივრცეში არსად არ მიუღია ისეთი 

მასშტაბები, როგორც საქართველოში“. [57]  

აღნიშნულმა მოვლენებმა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა ქვეყა-

ნაში მომსახურების სფერო და მისი განვითარება. საქართველოში მოქმედი საწარ-
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მოები აღმოჩნდნენ ურთიერთდაკავშირებული პრობლემების წინაშე: მათ არ იცო-

დნენ როგორი საქონელი და მომსახურება უნდა ეწარმოებინათ და ვისთვის, რო-

გორი უნდა ყოფილიყო ესა თუ ის მომსახურება და ა. შ. 

საბაზრო სისტემამ ახლებური მეთოდოლოგიური მიდგომა მოითხოვა ეროვ-

ნული ეკონომიკის დარგთა კლასიფიკაციისა და მატერიალური წარმოებისაგან 

მომსახურების სფეროს გამიჯვნის კრიტერიუმების დადგენაში, რადგანაც საბჭოთა 

სტატისტიკა მატერიალურ და არამატერიალურ მომსახურებას შორის გამყოფ ხაზს 

ავლებდა. მატერიალურ მომსახურებას ძირითადად მატერიალური წარმოების 

სფეროს მიაკუთვნებდა, არამატერიალურს - არაწარმოებითს. სახალხო ეროვნული 

შემოსავლის გაანგარიშება ხდებოდა მატერიალური წარმოების სფეროში შექმნილი 

ღირებულებით და არაწარმოებით სფეროში დახარჯული შრომის შედეგები მასში 

არ აისახებოდა. არაწარმოებითი სფეროს ეკონომიკური საქმიანობა ნაწილობრივ 

და ცალმხრივად აღირიცხებოდა მხოლოდ ეროვნული შემოსავლის საბოლოო განა-

წილებისა და გამოყენების სტრუქტურაში. 

მოგვიანებით, საქართველოს სტატისტიკაში გაეროს ეროვნული ანგარიშების 

სისტემის დანერგვის საფუძველზე შესაძლებელი გახდა მთელი მეურნეობის და-

ყოფა მატერიალურ-ნივთობრივი წარმოებისა და მომსახურების სფეროებად. საქა-

რთველოში საბაზრო სტრუქტურების ჩამოყალიბებამ, ქვეყანაში განხორციელებუ-

ლმა პრივატიზაციის პროცესმა, საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგი-

ების სწრაფმა განვითარებამ და ა. შ. განაპირობა მომსახურების სფეროს დივერსი-

ფიკაცია მის ტრადიციულ დარგებთან ერთად, მომსახურების ახალი დარგების 

ფართოდ განვითარება, რომლებმაც ძირითადად საბაზრო მომსახურებაში ჰპოვა 

ასახვა. 

საქართველოში ვაჭრობის, კავშირგაბმულობის, ტურიზმის, სამშენებლო, სა-

ფინანსო და სხვა სფეროებში მომსახურების განვითარებას ხელი შეუწყო ძირითად 

კაპიტალში ჩადებულმა ინვესტიციებმაც.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით (იხ. დანა-

რთი 9, დანართი 10), 2013 წელს ძირითად კაპიტალში ინვესტიციების განაწილების 

მიხედვით ლიდერობს სახელმწიფო მმართველობა და საერთო სარგებლობის 



27 

 

აქტივები (გზები, საინჟინრო ნაგებობები - 17,2%). მონაცემების მიხედვით, ტრანს-

პორტსა და კავშირგაბმულობაში გაცილებით მაღალი პროცენტული ხვედრითი 

წილია დაფიქსირებული 2004-2008 წლებში, ვიდრე 2009-2013 წლებში. რაც შეეხება 

სხვა დარგებს, ძირითად კაპიტალში ინვესტიციების განაწილების დინამიკაში, 

პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით, სოფლის მეურნეობაში, ნადირობასა და 

სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და თევზჭერაში ყველაზე მაღალი პროცენ-

ტული ხვედრითი წილის მაჩვენებელია დაფიქსირებული 2013 წელს – 13,8%, ყვე-

ლაზე დაბალი კი 2007 და 2008 წლებში (2,5 და 2,5 %). მშენებლობაში ძირითად 

კაპიტალში ინვესტიციების მთლიან მოცულობაში ყველაზე მაღალი პროცენტული 

ხვედრითი წილი აღინიშნა 2012 წელს – 7,6%, ყველაზე დაბალი კი 2011 წელს  – 

3,8%. 

ინვესტიციების ხვედრითი პროცენტული წილი სასტუმროებსა და რესტორ-

ნებში (2004-2013 წწ.) ყველაზე მაღალი 2013 წელს – 1,8%, ყველაზე დაბალი კი 2010 

წელს – 0,6% იყო. 

ვაჭრობაში, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი სარგებ-

ლობის საგნების რემონტში ინვესტიციების პროცენტული ხვედრითი წილი ინვეს-

ტიციების მთლიან მოცულობაში ყველაზე მაღალი 2011 წელს - 10,7%, ყველაზე 

დაბალი კი 2006 წელს - 2,9%. 

შედარებით ნაკლები პროცენტული ცვალებადობით გამოირჩევა საფინანსო 

საქმიანობაში ინვესტიციების პროცენტული ხვედრითი წილის მაჩვენებლები: 

2004-2013 წლების დინამიკაში მისი მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებელი 

2,5%-ს არ აღემატება, ყველაზე დაბალი კი – 1,7%-ს.  

განათლების სფეროში 2004-2013 წლებში დიდი პროცენტული ცვლილებები 

არ შეიმჩნევა: მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებელია მოცემული 2006 წელს 

(1,9%), მინიმალური კი – 2009 წელს (1,2%).  

ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ მომსახურებაში ძირითად კაპიტალ-

ში ინვესტიციების პროცენტული ხვედრითი წილი ყველზე მაღალი 2012 წელს - 

3,0%, ხოლო ყველაზე დაბალი - 2009 წელს - 1,2% იყო. კომუნალური, სოციალური 

და პერსონალური მომსახურების გაწევაში ინვესტიციების ყველზე მაღალი პროცე-
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ნტული ხვედრითი წილი გვხვდება 2006 წელს - 6,7%, ყველაზე დაბალი კი - 2013 

წელს - 1,6%. 

პირადი სარგებლობის აქტივებში ინვესტიციების ყველზე მაღალი პროცენ-

ტული მაჩვენებელი მოცემულია 2004 წელს - 22,4%, ხოლო ყველზე დაბალი 2009, 

2011 და 2013 წლებში 4,9%. 2004-2013 წლების ინვესტიციების მოცულობა ძირითად 

კაპიტალში ცალკეული დარგების მიხედვით ღირებულებით მაჩვენებლებში 

მოცემულია მე-10 დანართში.  

2013 წლის მონაცემებით, ძირითად კაპიტალში ყველაზე მეტი ინვესტიცია 

განხორციელდა სახელმწიფო მმართველობასა და საერთო სარგებლობის აქტივებ-

ში (გზები, საინჟინრო ნაგებობები) – 1014,9 მლნ. ლარი, ხოლო ყველზე ნაკლები - 

განათლებაში - 82,5 მლნ. ლარი. წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, რომ ძირი-

თად კაპიტალში განხორციელებულ ინვესტიციებში მუდმივი ზრდის ტენდენცია 

შეიმჩნევა მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში, ნადირობასა და სატყეო მეურნეობაში; 

მეთევზეობასა და თევზჭერაში. გამონაკლისს წარმოადგენს მხოლოდ 2008 წელი, 

სადაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით მცირედითაა შემცირებული ინვეს-

ტიციების მოცულობა. 2008 წელს იგი შეადგენდა 107,4 მლნ. ლარს, 2007 წელს კი - 

109,3 მლნ. ლარს. 

ეკონომიკური ზრდის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს შორის 

ოპტიმალური პროპორციების ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს მომსახურების 

სფერო ასრულებს. ეკონომიკურ ლიტერატურაში სოციალური კეთილდღეობისა 

და საზოგადოების განვითარების ხარისხობრივი მხარის გაზომვისათვის საქართ-

ველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მონაცემებით, მთლიანი 

შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 2013 წელს 26847,4 მლნ. ლარი 

შეადგინა, რაც 2,6%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (იხ. დანარ-

თი 11).  

2009-2013 წლებში მშპ-ს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2013 

წელს (მშპ საბაზრო ფასებში 26847,4 მლნ. ლარი), ხოლო ყველაზე დაბალი 2009 

წელს (17986,0 მლნ. ლარი).  
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მთლიანი შიდა პროდუქტის 2013 წლის დარგობრივ სტრუქტურაში უდიდესი 

წილი უკავია ვაჭრობას (17,3%) და მრეწველობას (17,3%). მომდევნო პოზიციები 

უკავიათ: ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობას (10,5%), სახელმწიფო მმართველო-

ბას (10,1%), სოფლის მეურნეობას (9,4%), მშენებლობას (6,7%), ჯანდაცვასა და სო-

ციალურ დახმარებას (5,7%). (იხ. ნახაზი 2). 

 

ნახ.  2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წინა წლების (2010-2012 წლების) მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივი 

სტრუქტურის სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ სტრუქტურაში 2012 წელს უდიდესი 

წილი ეკავა მრეწველობისა (16,7%) და ვაჭრობის (16,7%) სექტორებს. შემდეგი 

პოზიციები გადანაწილდა სახელმწიფო მმართველობაზე (11,2%), ტრანსპორტსა 

და კავშირგაბმულობაზე (10,6%), სოფლის მეურნეობა (8,6%), მშენებლობა (7,8%), 

ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება (6,1%) 2011 წლის მთლიანი შიდა პროდუქ-

ტის დარგობრივ სტრუქტურაში უდიდესი წილი ეკავა მრეწველობის სექტორს 

(17,1%). მას მცირედით ჩამორჩებოდა ვაჭრობის სექტორი (16,9%). მომდევნო პოზი-

ციები დაიკავეს: სახელმწიფო მმართველობამ (11,6%), ტრანსპორტმა და კავშირ-

გაბმულობამ (10,5%), სოფლის მეურნეობამ (8,8%), მშენებლობამ (6,7%) ჯანდაცვამ 

და სოციალურმა დახმარებამ (6,1%). 2010 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის დარ-

გობრივ სტრუქტურაში უდიდესი წილი ვაჭრობის სექტორზე მოდიოდა (16,8%), 
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რომელსაც მცირედით ჩამორჩებოდა მრეწველობა (16,1%) და სახელმწიფო მმართ-

ველობის (13,0%) სექტორები. შემდეგ პოზიციებს იკავებდნენ: ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა (11,5%), სოფლის მეურნეობა (8,4%), ჯანდაცვა და სოციალური 

დახმარება (6,7%), მშენებლობა (6,1%). (იხ. დანართი 12)  

2010-2013 წლების მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივი სტრუქტურა (იხ. 

ნახაზი 3) გვიჩვენებს, რომ მრეწველობისა და ვაჭრობის ხვედრითი წილი ყველაზე 

მაღალია მშპ-ს დარგობრივ სტრუქტურაში. 2010-2013 წლების დინამიკაში მრეწვე-

ლობისა და ვაჭრობის გრაფიკები თითქმის ერთმანეთს ემთხვევა. გამონაკლისს 

წარმოადგენს 2010 წელი, როდესაც ვაჭრობის ხვედრითი წილი (16,8%) აღემატე-

ბოდა მრეწველობის ხვედრით წილს (16,1%) მშპ-ს დარგობრივ სტრუქტურაში. 

2011 წელს - პირიქით, მრეწველობის ხვედრითი წილი (17,1%) მცირედით 

აღმატებოდა ვაჭრობის ხვედრით წილს (16,9%).  

 

ნახ. 3. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივი სტრუქტურის 2010-2013 წლების 
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით (იხ. და-

ნართი 13), 2012 წელთან შედარებით, 2013 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის რე-

ალური ზრდის ტემპები დაფიქსირდა შემდეგ სექტორებში: სოფლის მეურნეობა 

(11,3%), ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურე-

ბის გაწევა (9,6%), დამამუშავებელი მრეწველობა (8,6%); საფინანსო საქმიანობა 

(7,0%), ვაჭრობა (5,4%), ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწი-
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ლება (5,1%), სასტუმროები და რესტორნები (4,6%), ტრანსპორტი (3,2%). კლება 

აღინიშნა მშენებლობაში (10,5%).  

სტატისტიკური მონაცემებით, რომელიც ეხება ეკონომიკური საქმიანობის სა-

ხეების მიხედვით 1999-2013 წლებში დასაქმებულთა რაოდენობას (იხ. დანართი 

14), ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით 2013 წელს ყველაზე მეტი  

(120 280 კაცი) დასაქმდა ვაჭრობაში, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა 

და პირადი მოხმარების საგნების რემონტზე, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენე-

ბელს 6075 კაცით აღემატება, (2012 წელს – 114 205 კაცი), ანუ ზრდამ დაახლოებით 

5,3% შეადგინა. 2013 წელს 2012 წელთან შედარებით მცირედი ზრდის ტენდენ-

ციები შეიმჩნევა ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში, უძრავი ქონებით ოპერა-

ციებში, იჯარასა და მომხმარებლებისათვის მომსახურების გაწევაში, განათლებაში, 

ჯანდაცვასა და სოციალური დახმარების კუთხით  დასაქმებულთა რაოდენობაში. 

მოცემულ პერიოდში (2013 წ. 2012 წ. შედარებით) დასაქმებულთა მცირედი ზრდის 

ტენდენციები აღინიშნა აგრეთვე: კომუნალურ, სოციალურ და პერსონალური მომ-

სახურების გაწევაში; სასტუმროებსა და რესტორნებში; თევზჭერასა და მეთევზე-

ობაში; სოფლის მეურნეობაში, ნადირობასა და სატყეო მეურნეობაში. კლების ტენ-

დენცია დაფიქსირდა მრეწველობასა და მშენებლობაში.  

ზემოაღნიშნული მონაცემები წარმოდგენას გვაძლევს საქართველოს მომსა-

ხურების სფეროს, მისი ცალკეული დარგების განვითარების დინამიკაზე. მონაცე-

მებით დასტურდება მომსახურების არაერთი დარგის, განსაკუთრებით კი ვაჭრო-

ბის სექტორის, განვითარებისა და ზრდის ტენდენცია, რასაც ხელი შეუწყო აგრეთ-

ვე მსოფლიო ეკონომიკაში მომსახურების სფეროს სწრაფი განვითარების ტენდენ-

ციამაც.  

საქართველოს ეკონომიკაში მომსახურების სფეროს როლის ამაღლება მნიშვ-

ნელოვანწილად განაპირობა მატერიალური წარმოების სფეროში შექმნილმა იმ 

პრობლემებმა, რომლებმაც გამოიწვია მრეწველობის მთელი რიგი დარგების მოშ-

ლა და გაუქმება. ადამიანთა უმრავლესობამ მატერიალური წარმოების სფეროდან 

გადაინაცვლეს მომსახურების სფეროში (ძირითადად თვითდასაქმებულები ვაჭ-

რობაში). საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2013 და 2014 წლე-
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ბის საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეულების მონაცემების მიხედვით, 

მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობასა და დინამიკაში მომსახურების მაჩვენებ-

ლები მნიშვნელოვნად აღემატება საქონლის წარმოების მაჩვენებლებს. (იხ. დანარ-

თი 15).  

თუ 2007 წელს საქონლის წარმოებამ 5115 მლნ. ლარი შეადგინა (მიმდინარე 

ფასებში), მომსახურებამ კი - 9660 მლნ. ლარი (მიმდინარე ფასებში), 2013 წელს აღ-

ნიშნული მაჩვენებელი საქონლის წარმოების შემთხვევაში, მომსახურებასთან შე-

დარებით, მცირედითაა გაზრდილი: 2013 წელს საქონლის წარმოებამ 7800 მლნ. 

ლარი შეადგინა, მომსახურებამ კი 15859 მლნ. ლარი (მიმდინარე ფასებში). ე.ი. 2013 

წელს, 2007 წელთან შედარებით, საქონლის წარმოება გაიზარდა 2685 მლნ. ლარით, 

ხოლო მომსახურება - 6199 მლნ. ლარით. 2013 წელს საქონლის წარმოება, 2007 წელ-

თან შედარებით, გაიზარდა დაახლოებით 52,5%-ით, ხოლო მომსახურება - დაახ-

ლოებით 64 %-ით. 

როგორც ჩანს მომსახურების ზრდის ტემპი უფრო მაღალია, ვიდრე საქონლის 

წარმოების ზრდის ტემპი, რაც ქვეყანაში მის მნიშვნელობაზე მიუთითებს. 

საქართველოს საქონლისა და მომსახურების ექსპორტისა და იმპორტის მონა-

ცემებიდან (იხ. დანართში 16) ირკვევა, რომ 2007-2013 წლებში საქონლის ექსპორ-

ტის ფინანსური მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად აღემატება მომსახურების ექსპორ-

ტის ფინანსურ მაჩვენებლებს, აგრეთვე საქონლის იმპორტის მაჩვენებლები აჭარ-

ბებს მომსახურების იმპორტის მაჩვენებლებს. საქონლის ექსპორტის მაჩვენებლებ-

ში ზრდის ტენდენცია შეიმჩნევა 2007 წლიდან, გარდა 2009 წლისა, სადაც მცირედი 

კლების ტენდენცია შეიმჩნევა, რასაც ვერ ვიტყვით მომსახურების ექსპორტზე. 

მომსახურების ექსპორტის მაჩვენებლებში 2007-2013 წლებში ფიქსირდება მცირე-

დი ზრდის ტენდენციები.  

საქართველოში როგორც საქონლის, ასევე მომსახურების იმპორტის მაჩვენებ-

ლები ცვალებადია 2007-2013 წლებში. შეიმჩნევა როგორც ზრდის, ასევე კლების 

ტენდენციები. უკანასკნელი წლების განმავლობაში კი (2010-2013 წლები) მომსახუ-

რების როგორც ექსპორტი, ასევე იმპორტი საქართველოში ზრდის ტემპით ხასიათ-

დება.  



33 

 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მონაცემებით, 2013 წელს საქართველოს 

მსოფლიო ვაჭრობის რეიტინგში კომერციული მომსახურებების ექსპორტის მიხე-

დვით 91-ე პოზიცია, ხოლო კომერციული მომსახურებების იმპორტის მიხედვით 

121-ე პოზიცია ეკავა. ამ მხრივ იგი ჩამორჩება სამხრეთ კავკასიის მეორე ქვეყანას  

მეზობელ აზერბაიჯანს, რომელსაც 2013 წელს მსოფლიო ვაჭრობის რეიტინგში კო-

მერციული მომსახურებების ექსპორტის თვალსაზრისით 79-ე პოზიცია ეკავა, ხო-

ლო კომერციული მომსახურებების იმპორტის მიხედვით  63-ე პოზიცია. საქართ-

ველო წინ უსწრებს მეზობელ სომხეთს, რომელსაც ზემოთ აღნიშნულ რეიტინგში 

კომერციული მომსახურებების ექსპორტში 125-ე პოზიცია უკავია, ხოლო კომერცი-

ული მომსახურებების იმპორტში  129-ე პოზიცია. [129]  

 ამავე მონაცემების საფუძველზე [129] საქართველოს კომერციული მომსახუ-

რების ექსპორტმა 2013 წელს 2871 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო კომერცი-

ული მომსახურებების იმპორტმა  1479 მლნ. აშშ დოლარი. ამ მაჩვენებლებით იგი 

ჩამორჩება აზერბაიჯანს (აზერბაიჯანის კომერციული მომსახურებების ექსპორტი 

2013 წელს  4073 მლნ. აშშ დოლარი, ხოლო კომერციული მომსახურებების 

იმპორტი  8122 მლნ. აშშ დოლარი) და წინ უსწრებს სომხეთს (სომხეთის კომერცი-

ული მომსახურებების ექსპორტი 2013 წელს  1055 მლნ. აშშ დოლარი, კომერცი-

ული მომსახურებების იმპორტი  1170 მლნ. აშშ დოლარი) (იხ. ცხრილი 1).  

 

 

ცხრ. 1.                              ვაჭრობის კომერციული მომსახურება 
 

 

კომერციული მომსახურების ექსპორტი (მლნ. აშშ დოლარი) 

ქვეყანა მნიშვნელობა წლიური პროცენტული ცვლილება 

 2013 2005-2013 2012 2013 

საქართველო 2871 20 28 17 

აზერბაიჯანი 4073 26 58 -2 

სომხეთი 1055 13 1 5 

კომერციული მომსახურების იმპორტი (მლნ. აშშ დოლარი) 

საქართველო 1479 12 14 8 

აზერბაიჯანი 8122 15 26 14 

სომხეთი 1170 11 1 2 
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გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2014 წლის საერთაშორისო ვაჭრობის 

სტატისტიკის წელიწდეულში, საქართველოს მომსახურებით ვაჭრობის (2000-2013 

წწ.) დინამიკაშიც ჩანს მომსახურების განვითარების ტენდენციები. (იხ. ნახაზი 4) 

 

ნახ. 4. მთლიანად მომსახურებით ვაჭრობა ღირებულების მიხედვით 

(მლრდ აშშ დოლარი წლების მიხედვით) [94, 182] 

 

 
 

 

 

 

 

2012 წლის მონაცემებით, კატეგორიების მიხედვით მომსახურების ექსპორტის 

სტატისტიკაში პირველი ადგილზეა მოგზაურობა (55,5%), მეორეზე სატრანსპორ-

ტო მომსახურება (33,4%)  (იხ. ნახაზი 5).  
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ნახ. 5. საქართველოს მომსახურების ექსპორტი მომსახურების კლასიფიკაციის 

გაფართოებული საგადასახდელო ბალანსის კატეგორიების (EBOPS) მიხედვით  

(%-ული წილი 2012 წელს) [94, 182] 

 

 

 

მომსახურების იმპორტში პირველ ადგილზეა სატრანსპორტო მომსახურება 

(55,7%), მეორეზე კი მოგზაურობა (17,8%), შემდეგ მოდის  დაზღვევა (9,5%). (იხ. 

ნახაზი 6) 

 

ნახ. 6. საქართველოს მომსახურების იმპორტი მომსახურების კლასიფიკაციის 

გაფართოებული საგადასახდელო ბალანსის კატეგორიების (EBOPS) მიხედვით (%-

ული წილი 2012 წელს) [94, 183] 
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თუ წარმოვადგენთ გრაფიკის სახით 2003-2013 წლებში საქართველოს მშპ-ის 

მოცულობასა და დინამიკაში საქონლის წარმოებისა და მომსახურების წილს (იხ. 

ნახაზი 7), დავინახავთ, თუ რაოდენ დიდია განსხვავება საქონლის წარმოებისა და 

მომსახურების გრაფიკებს შორის. 

 

ნახ. 7. საქართველოს მშპ-ის მოცულობასა და დინამიკაში საქონლის წარმოებისა 

და მომსახურების წილი 2003-2013 წლებში 

3716 3986 4477 4539 5115 5165 4861 5517
6848 7447 78004404 5079
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საქონლის წარმოება

მომსახურება

შენიშვნა: ნახაზი შედგენილია ჩვენ  მიერ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წელიწდეულე-

ბის საფუძველზე. 

 

 

ნახაზზე წარმოდგენილი მომსახურების გრაფიკის ზრდის ტემპები ბევრად 

აღემატება საქონლის წარმოების ზრდის ტემპებს. 2013 წლის მონაცემებით ჩანს, 

რომ მომსახურება ორჯერ მეტია, ვიდრე საქონლის წარმოება (მომსახურება 2013 

წელს  15 859 მლნ ლარი; საქონლის წარმოება  7 800 მლნ. ლარი). 2003-2013 წლებ-

ში მომსახურების წარმოების ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 

2013 წელს (15 859 მლნ ლარი). 

მე-8 და მე-9 ნახაზებიდან ჩანს, რომ საქონლის ექსპორტი და იმპორტი ბევ-

რად აღემატება მომსახურების ექსპორტსა და იმპორტს. მომსახურების ექსპორტმა 

და იმპორტმა ზრდის ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს 2013 წელს მიაღწია (2013 წელს 

მომსახურების ექსპორტი  4929,4 მლნ ლარი, მომსახურების იმპორტი  2593,5 

მლნ ლარი). 
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ნახ. 8. საქონლისა და მომსახურების ექსპორტის დინამიკა 2003-2013 წლებში 

შენიშვნა: ნახაზი შედგენილია ჩვენ მიერ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წელიწდეულე-

ბის საფუძველზე. 

 

 

 

ნახ. 9. საქონლისა და მომსახურების იმპორტის დინამიკა 2003-2013 წლებში 

 
შენიშვნა: ნახაზი შედგენილია ჩვენ მიერ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წელიწდეულე-

ბის საფუძველზე. 
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წარმოდგენილი მონაცემები მოწმობს იმას, რომ საქართველოში თანამედროვე 

ეტაპზე ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად 

მიმართულებას სწრაფად განვითარებადი მომსახურების სფერო წარმოადგენს.  

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პროცესი ახალი მოთხოვნებისა და 

გამოწვევების წინაშე აყენებს მომსახურების სფეროს საქართველოში. მიმდინარე 

ტენდენციებში გარკვევისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სფეროში 

მარკეტინგული სტრატეგიების სწორად ჩამოყალიბებას. მომსახურების 

მარკეტინგისადმი ინტერესის ზრდა განპირობებულია არასაწარმოო სფეროს 

პრივატიზაციის პროცესით, მომსახურების ისეთი დარგების სწრაფი 

განვითარებით, როგორიცაა კონსალტინგი, საბანკო საქმე, დაზღვევა, განათლება, 

ტურიზმი და სხვ.  

 თანამედროვე ეტაპზე საქართველოში მომსახურების სფეროს დარგების 

განვითარების ძირითადი წინაპირობებად უნდა მივიჩნიოთ შემდეგი:  

- ახალი სამეურნეო მექანიზმების წარმოქმნა და განვითარება, მათი 

დაფინანსების მეთოდების ცვლილება;  

- იმ კომერციულ დაწესებულებათა განვითარება, რომელთა ფუნქციონირებაც 

მომსახურების რეალიზაციიდან მოგების მიღებას გულისხმობს; 

- სადაზღვევო კომპანიების სახით სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი დაფინან-

სების ახალი წყაროების შექმნა; 

- მომსახურების გამწევი დაწესებულებების, ორგანიზაციების მიერ თანამედროვე 

ტექნოლოგიების, ახალი დანადგარებისა და საბრუნავი საშუალებების შეძენასთან 

დაკავშირებული დანახარჯების ზრდა; 

- მომსახურების ხარისხის და სერვისის დონისადმი მოთხოვნის ამაღლება და ა.შ. 

მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციისა და სწრაფი სამეცნიერო-ტექნიკუ-

რი პროგრესის პირობებში, საქართველოსათვის ძირითად გამოწვევად რჩება მომ-

სახურების პრიორიტეტული დარგების გამოკვეთა და მათი განვითარებისათვის 

ხელის შეწყობა, სათანადო პირობების შექმნა. აღსანიშნავია პროგრესული 

ცვლილებები მომსახურების სფეროს დარგობრივ სტრუქტურაში. მისმა ტრადიცი-

ულმა დარგებმა, როგორებიცაა მაგალითად, ვაჭრობა, კავშირგაბმულობა, ტრანს-
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პორტი, კომუნალური მომსახურება, სახელმწიფო მმართველობა და სხვა, თანდა-

თანობით ადგილი დაუთმეს ახალ დარგებს − ლიზინგი, ინჟინირინგი, სადაზღვე-

ვო მომსახურება, დასვენების ორგანიზაციასთან დაკავშირებული მომსახურება და 

ა.შ.  

მომსახურების სფეროს განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თავისებურე-

ბას წარმოადგენს მისი დარგების შინაგანი სტრუქტურის დივერსიფიკაცია, რასაც 

მოწმობს მომსახურების ისეთი სახეების ფართოდ გამოყენება, როგორიცაა ინჟინი-

რინგი, ლიზინგი და ა.შ. მომსახურების დივერსიფიკაციის მაჩვენებლად შეიძლება 

ჩაითვალოს აგრეთვე მისი ახალი სახეების წარმოქმნა გარემოს დაცვის სფეროში, 

საზოგადოებრივ კვებაში ახალი ტიპის საწარმოთა (საოჯახო რესტორნები, სპეცი-

ალიზებული კაფეები და სხვ.)  სწრაფი განვითარება და ა.შ. 

ძირეულმა ძვრებმა ეკონომიკაში, მატერიალური წარმოებისა და მომსახურე-

ბის სფეროში კომპიუტერულმა ავტომატიზაციამ, კლიენტთა მომსახურებაში თანა-

მედროვე ტექნოლოგიების დანერგვამ და სხვა უმნიშვნელოვანესმა ფაქტორებმა 

გაზარდეს ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობის მოცულო-

ბა და, შესაბამისად, გაიზარდა მასში დასაქმებულთა რიცხოვნობა. ინფორმაციული 

სერვისი მომსახურების სფეროს ყველაზე დინამიკური ნაწილი გახდა.  

საქართველოს მომსახურების სფეროს განვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება ინვესტიციების განხორციელებას. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დოკუმენტი „პროექტი 

სტრატეგია საქართველოსთვის“ [7], სადაც ქვეთავში (3.1) ჩამოყალიბებულია გარ-

დამავალი პერიოდის სპეციფიკური სექტორული გამოწვევები, რომლებიც 

მოიცავს:  

 კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობის გაძლიერებას, კორპორაციული მართ-

ვის ხელშეწყობასა და ბიზნეს სტანდარტების დანერგვას პროდუქციის ხარისხის, 

გარემოსა და ჯანდაცვის, ასევე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროებში; 

 ადეკვატური კაპიტალური და ფინანსური მომსახურების ხელმისაწვდომობას 

მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებისა (MSMEs) და დამწყები საწარმოებისათვის 

სოფლის მეურნეობის სფეროში, კერძოდ, კი საქართველოს რეგიონებში; 
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 სოფლის მეურნეობის სექტორის ლიბერალიზაციას, სექტორის ეფექტურობის 

გაუმჯობესებით, აგრეთვე ჰიგიენისა და ხარისხის სტანდარტების შემოღებით 

პროაქტიური პოლიტიკის გატარების ხარჯზე. საცალო გაყიდვების სექტორში კონ-

კურენციისა და მომსახურების სტანდარტების ამაღლებას; 

 საბანკო სექტორისა და არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტების გაძლიერებას და 

ფინანსური შუამდგომლობის მხარდაჭერას, განსაკუთრებით MSME სექტორსა და 

რეგიონებში, რაც ითვალისწინებს საბანკო სექტორის მზადყოფნას დასავლეთის 

ფინანსური ინსტიტუტების შემდგომი საინვესტიციო სტრატეგიის მხარდასაჭე-

რად; 

 ბანკების დაფინანსებასთან დაკავშირებული გადასახადების ვადის გაგრძელე-

ბას (ეროვნულ ვალუტაში), სესხების გასაცემად ეროვნულ ვალუტაში, ფოკუსირე-

ბით არაჰეჯირებულ SME-სა და საცალო მსესხებლებზე, უცხოური ვალუტის კურ-

სის მერყეობის რისკის შესამცირებლად და პორტფელის მენეჯმენტის გასაუმჯო-

ბესებლად; 

 გრძელვადიანი დანაზოგების გაძლიერებას ადგილობრივ ვალუტაში, ინფლაცი-

ის დონის და ცვალებადობის შემცირებით, აგრეთვე არასაბანკო ფინანსური საქმი-

ანობის განვითარებით, როგორიცაა ლიზინგი, დაზღვევა და საპენსიო ფონდი. [7, 

16]  

  ზემოთ აღნიშნული გამოწვევების ჩამონათვალში, ეკონომიკის სხვადასხვა 

დარგებთან ერთად, ყურადღება გამახვილებულია საცალო გაყიდვების სექტორში 

კონკურენციისა და მომსახურების სტანდარტების ამაღლებაზე, რაც გათვალისწი-

ნებული უნდა იქნეს კომპანიებისა და სახელმწიფოს მიერ და უნდა გადაიდგას 

ქმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით. ყურადღებაა გამახვილებული  მომსახურე-

ბის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ცალკე რეკომენდაცია ეძღვნება ქ. თბილისსა და 

რეგიონებში ტურისტული პოტენციალის შემდგომ განვითარებას.  

 უცხოელი ვიზიტორების დანახარჯებს ქვეყანაში დიდი გავლენა აქვს საქარ-

თველოს საგადამხდელო ბალანსზე. საქართველოს სერვისის ექსპორტის 

შემოსავლებიდან დაახლოებით 58% ტურიზმზე მოდის. (იხ. ნახაზი 10) აქტივების 

მხარეს საგადამხდელო ბალანსი აღწერს საქართველოს შემოსავალს უცხოური 
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ვიზიტორების მოგზაურობიდან საქართველოში, ხოლო ვალდებულების მხარეს 

გვიჩვენებს საქართველოს რეზიდენტების დანახარჯებს საზღვარგარეთ ყოფნის 

დროს. 

 

ნახ. 10.   ტურიზმის წილი სერვისის ექსპორტში   [45, 11] 

58%
32%

10%
ტურიზმი 

ტრანსპორტი

სხვა

 

2013 წელს უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალი საქართველოში შეადგენდა 

1.72 მილიარდ დოლარს (ზრდა 22%), ხოლო საქართველოს მოქალაქეების დანა-

ხარჯებმა უცხოურ ტურიზმზე 0.29 მილიარდი დოლარი შეადგინა (ზრდა 15%). 

შედეგად, უცხოური ტურიზმის ბალანსი საქართველოში შეადგენდა 1.43 მილი-

არდ დოლარს (ზრდა 23%). 2013 წლის მეოთხე კვარტალში დასაქმებული ადამი-

ანების რაოდენობამ ტურიზმში 168.8 ათასი შეადგინა. ყველაზე დიდი წილი ტრან-

სპორტის სექტორში (57%), სასტუმროებსა და რესტორნებშია (20%) დასაქმებული. 

დასაქმება სასტუმროებსა და რესტორნებში გაიზარდა 17%-ით, ტრანსპორტში კი 

6%-ით. მთლიანობაში დასაქმების შემცირება 6%-ია, რაც გამოწვეულია ტურიზმის 

სხვა სექტორებში ამ მაჩვენებლის კლებით. 2012 წელს ტურიზმში დასაქმების კონ-

ტრიბუცია მთლიან დასაქმებაში შეადგენდა 10%-ს. ტურიზმის წილი ეკონომიკაში 

2013 წელს მთლიანმა დამატებულმა ღირებულებამ 1.5 მილიარდ ლარს მიაღწია 

გაზრდილი მოთხოვნის გამო (ზრდა 10%). შედეგად, ტურიზმის წმინდა 

დამატებითი ღირებულება, როგორც მშპ-ს წილი, 6.1%-დან 6.5%-მდე გაიზარდა 

(იხ. ნახაზი 11). 2013 წელს ტურიზმის სექტორში დამატებითი ღირებულება 

ძირითადად შეიქმნა განთავსების საშუალებებსა (ზრდა 13%) და ტრანსპორტში 

(საჰაერო ტრანსპორტი - ზრდა 28%, სხვა ტრანსპორტი - ზრდა 3%). 
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ნახ. 11.                                    ტურიზმის წილი მშპ-ში      [45, 10]  

 

საქართველოში ტურიზმიდან მიღებული წმინდა შემოსავლები 2013 წელს 

წინა წელთან შედარებით 23%-ით გაიზარდა და 1.43 მლრდ აშშ დოლარი 

შეადგინა. [20, 30]  

ტურიზმის შემდეგ სერვისის ექსპორტში უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია 

ტრანსპორტს. მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ფონზე და საქართველოს 

გეოსტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარება პირდაპირ კავშირშია სატრანსპორტო სექტორების გამართულ და 

ეფექტურ მუშაობაზე. საქართველო მდებარეობს ევროპისა და აზიის 

გზაჯვარედინზე, სადაც სტრატეგიული დანიშნულების ტვირთების 

ტრანსპორტირება ხორციელდება. შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ერთ-

ერთ მთავარ პრიორიტეტს სატრანსპორტო დარგების კოორდინირებული 

ფუნქციონირება, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად სატრანსპორტო ინ-

ფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია-მშენებლობა და ქვეყნის კანონმდებლობის საერ-

თაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია წარმოადგენს. [137] სატრანსპორ-

ტო სექტორის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართებში.    

როგორც  წარმოდგენილი დანართებიდან (იხ. დანართი 17, დანართი 18). 

ჩანს, ტვირთის გადატანისა და მგზავრთა გადაყვანის თვალსაზრისით ლიდერის 

პოზიცია უკავია საავტომობილო ტრანსპორტს, სადაც უკანასკნელი წლების 

დინამიკაში (როგორც მგზავრთა გადაყვანის, ისე ტვირთის გადატანის) ზრდის 

ტემპები დაფიქსირდა. გადაყვანილი მგზავრებისა და გადატანილი ტვირთის 
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მიხედვით მეორე ადგილს იკავებს სარკინიგზო ტრანსპორტი (მგზავრთა გადაყვა-

ნის სტატისტიკაში სარკინიგზო ტრანსპორტს მივათვალეთ აგრეთვე მეტროპოლი-

ტენი). წარმოდგენილი სტატისტიკური ინფორმაციით მესამე ადგილზეა საჰაერო 

ტრანსპორტი და ბოლო ადგილზე - საზღვაო ტრანსპორტი.  

უმნიშვნელოვანესი გამოწვევების წინაშე დგას მომსახურების ერთ-ერთი 

მზარდი და მნიშვნელოვანი სფერო − კავშირგაბმულობა, რომელსაც საინფორ-

მაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში მიმდინარე პროცესები ახალი 

მოთხოვნებს უყენებს. საქართველოში მობილური აბონენტების რაოდენობამ (იხ. 

დანართი 19)  2013 წელს 4411,8 ათასი აბონენტი შეადგინა, რაც დაახლოებით 9%-

ით აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2013 წელს, აბონენტების 

რაოდენობით „მაგთიკომი“ ლიდერობს 42.8%-ით, „ჯეოსელს“ ბაზრის 33.9% უკა-

ვია, „მობიტელს“ - 22.6%, ხოლო „სილქნეტს“ - 0.6% („სილქნეტი“ მობილური კო-

მუნიკაციების ბაზარზე 2011 წლის ბოლოდან ოპერირებს). [140]  

საქართველოში 2013 წლის ბოლოს ფიქსირებული სატელეფონო კომუნი-

კაციების აბონენტების რაოდენობამ 1.2 მლნ აბონენტი შეადგინა. [138] მომხმარებ-

ლებისათვის განსაკუთრებულ სიახლეს წარმოადგენს კავშირგაბმულობის კომპა-

ნიების მხრიდან აბონენტთა მომსახურებაში ახალი, მეოთხე თაობის უსწრაფესი 

ინტერნეტის (4G LTE) საქართველოს ტერიტორიაზე ეტაპობრივად დანერგვა, რაც, 

თავის მხრივ, გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს მომსახურების სფეროს შემდგომ 

განვითარებას.  

 მომსახურების ყველა სფეროს განვითარებაზე მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს ინტერნეტ მომსახურების ბაზარი. საქართველოში ფიქსირებული ფართო-

ზოლოვანი მომსახურების აბონენტების რაოდენობამ 2013 წლის ბოლოს 541.6 ათა-

სი აბონენტი შეადგინა. 2012 წელთან შედარებით, აბონენტების რაოდენობა 15.5%-

ით (72.7 ათასი აბონენტით) გაიზარდა. 2013 წლის მონაცემებით ფიქსირებული 

ფართოზოლოვანი მომსახურების მიმღები აბონენტების უმეტესი ნაწილი - 215.2 

ათასი აბონენტი „სილქნეტის“ მომხმარებელი გახლდათ (აბონენტთა რაოდენობის 

39.7%), „კავკასუს ონლაინი“ - 146.4 აბონენტი (27%), „მაგთიკომი“ - 49.9 ათასი 

აბონენტი (9.2%), „ახალი ქსელები“ - 37.1 ათასი აბონენტი (6.8%) და „CGC“ - 22.8 
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ათასი აბონენტი (4.2%). სხვა დანარჩენი კომპანიების მომხმარებელთა რაოდენობა 

საერთო მომხმარებლის 13% შეადგინა. [139] 

2013 წელს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცი-

რების შესახებ შეთანხმების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ევროკავშირთან ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, (DCFTA) 

(IV კარი - ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები), რადგან სწორედ 

ის მოიცავს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის მექანიზმს და საქართვე-

ლოსთვის ხსნის ევროკავშირის შიდა ბაზარს. ამ შეთანხმებამ მნიშვნელოვანი 

გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველოს საქონლისა და მომსახურების ბაზარი. 

DCFTA საქართველოს აძლევს საშუალებას ეტაპობრივად მიიღოს ევროკავში-

რის შიდა ბაზრის ოთხი თავისუფლებიდან სამი: საქონლის, მომსახურების და კა-

პიტალის თავისუფალი გადაადგილება. მეოთხე თავისუფლებას - ადამიანების თა-

ვისუფალ გადაადგილებას ხელს უწყობს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პრო-

ცესი. DCFTA-ის ამოქმედებით, საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და მომსა-

ხურებას, გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, გაეხსნება მსოფ-

ლიოს უმსხვილესი ბაზარი, რომელიც ამ ეტაპზე აერთიანებს 28 ქვეყანას და 500 

მილიონზე მეტ მომხმარებელს. მნიშვნელოვნად გამარტივდება საქართველოდან 

მომსახურების ექსპორტი ევროკავშირში.  

ქართველ სპეციალისტებს, ინდივიდუალურად თუ კომპანიებს შორის გაფორ-

მებული კონტრაქტების საფუძველზე, მიეცემათ საშუალება გასწიონ მომსახურება 

ევროკავშირში. შეთანხმება ასევე მოიცავს პროფესიული კვალიფიკაციის აღიარე-

ბის მექანიზმებს. ამის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაადვილდება ქართველი სპეცი-

ალისტების მიერ მომსახურების გაწევა ევროკავშირის ქვეყნებში. ამასთან, აღსანიშ-

ნავია, რომ ქართული საქონელი და მომსახურება ეტაპობრივად მიიღებს დაშვებას 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფო შესყიდვებში. [136]  

საქართველოში  მომსახურების მოქმედმა კომპანიებმა დიდი ყურადღება 

უნდა დაუთმონ მომსახურების მარკეტინგის პრინციპებსა და წესებს, 

მომხმარებელთა ქცევების შესწავლასა და სხვადასხვა მარკეტინგულ კვლევებს 
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მომსახურების სფეროში, გაწეული მომსახურების ხარისხს. უმნიშვნელოვანესია 

კომპანიების მხრიდან სწორი საფინანსო და საკადრო  პოლიტიკის გატარება.  

საქართველოს მთავრობის დოკუმენტში „საქართველოს სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია - საქართველო 2020“ [36], პირველი 

საკითხი ეძღვნება კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობას. კერძო სექტორის, 

მათ შორის, მომსახურების სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდა 

უმნიშვნელოვანეს გავლენას მოახდენს მის შემდგომ განვითარებაზე. აღნიშნული 

საკითხის განხილვისას ყურადღება გამახვილებულია საინვესტიციო და ბიზნესგა-

რემოს გაუმჯობესებაზე. ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე, ექსპორტის ზრდის 

ხელშეწყობაზე, ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და სატრანზიტო პოტენცი-

ალის მაქსიმალურ გამოყენებაზე.  

სტრატეგიაში წარმოდგენილია საინვესტიციო და ბიზნეს-გარემოს 

გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელი პოლიტიკის ძირითადი მიმარ-

თულებები, რომელთა შორისაა: საკუთრების უფლების დაცვის გაძლიერება, მეწა-

რმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა, კომერციული დავის ეფექტი-

ანად გადაწყვეტის მექანიზმების გაძლიერება, საინვესტიციო კანონმდებლობის 

დახვეწა, თავისუფალი კონკურენციის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექა-

ნიზმების გაუმჯობესება, მოქნილი რეგულირების უზრუნველყოფა და სხვ.  

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში (GCI) 2013-2014 წლების 

მდგომარეობით საქართველო 148 ქვეყანას შორის ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებ-

ში შემდეგ პოზიციებს იკავებს: 

 ინოვაციის განხორციელების შესაძლებლობების მაჩვენებელი - 118-ე ადგილი; 

 კომპანიების დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე (R&D) - 128-ე ადგილი. 

დაბალია როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა, ასევე, 

ტექნოლოგიური განვითარების დონე. ამავე ინდექსის მიხედვით, საქართველოს 

შემდეგი მაჩვენებლები აქვს: 

 უახლესი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა - მე-100 ადგილი; 

 ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა კომპანიების მიერ - 117-ე ადგილი. 
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არადამაკმაყოფილებელია ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის დონე, 

რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ინოვაციების განსახორციელებლად. სა-

ქართველო ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კომპონენტით 124-ე ადგილ-

ზეა.  

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის 

გასაუმჯობესებლად მრავალი ღონისძიება გატარდა, მოსახლეობის მიერ ამ საშუა-

ლების გამოყენების მაჩვენებელი კვლავ არადამაკმაყოფილებელია. გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით (2013-2014) საქართველო შედარე-

ბით უკეთეს, თუმცა, კვლავ არასახარბიელო პოზიციაზეა: 

 მოსახლეობის მიერ ინტერნეტის გამოყენება - 71-ე ადგილი; 

 100 მოსახლეზე მაღალსიჩქარიანი მონაცემთა გაცვლის ქსელზე ხელმისაწვდო-

მობა - 65-ე ადგილი. 

ქსელური მზადყოფნის ინდექსის (Networked Readiness Index -NRI) მიხედვით 

2013 წელს საქართველო 65-ე ადგილზეა. [36, 37-38] 

წარმოდგენილ სტრატეგიაში მოცემულია ინოვაციისა და ტექნოლოგიური 

განვითარების დონის ასამაღლებლად განსახორციელებელი პოლიტიკის მიმარ-

თულებები. მათ შორისაა: კვლევისა და განვითარებისათვის საჭირო ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და მათი კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, 

ინოვაციისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებების დაცვის გაძლიერება, ეკონომიკაში საინფორმაციო და სა-

კომუნიკაციო ტექნოლოგიების მაქსიმალურად ფართოდ გამოყენების ხელშეწყობა. 

მთავრობის მიერ წარმოდგენილ სტრატეგიაში ყურადღება გამახვილებულია 

აგრეთვე ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობაზეც. წარმოდგენილია ამ მხრივ არსებუ-

ლი სიტუაცია და ძირითადი პრობლემები. აღნიშნულია, რომ ბოლო წლების გან-

მავლობაში ქართულმა პროდუქტმა ახალ ბაზრებზე დაიმკვიდრა ადგილი. მნიშვ-

ნელოვნად გაიზარდა საქართველოდან მომსახურების ექსპორტი. ეს დადებითი 

ფაქტია, თუმცა ექსპორტის პოტენციალის ზრდის და ევროპულ ბაზარზე ინტეგრა-

ციისთვის აუცილებელია „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შე-

სახებ შეთანხმებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. ამ მხრივ 
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კი კონკრეტული ღონისძიებებია გასატარებელი. მათ შორის მთავრობისათვის 

მნიშვნელოვანია: ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შემცირება, აგრარული პრო-

დუქციის ექსპორტის ხელშეწყობა, ექსპორტის განვითარების დამხმარე სისტემე-

ბის შექმნა (ამ სფეროში განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს სსიპ - მეწარმეობის 

განვითარების სააგენტო, რომელიც საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერების მი-

მართულებით იმუშავებს  და მეწარმეებს გააცნობს პოტენციურ საექსპორტო ბაზ-

რებს, ამ ბაზრებზე არსებულ მოთხოვნებს, საერთაშორისო ბაზრებს კი მიაწვდის 

ინფორმაციას საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების შესა-

ხებ), საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების განვითარება/გაღრმავება.  

მთავრობის მიერ წარმოდგენილი სტრატეგია ეხება აგრეთვე ინფრასტრუქტუ-

რის განვითარებისა და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების 

საკითხსაც. მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში საქართველოს სატრანზიტო შესაძ-

ლებლობები მუდმივად იზრდებოდა, არსებული პოტენციალის დიდი ნაწილი 

დღეისთვის კვლავაც აუთვისებელია. საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა-

ში განხორციელებული ინვესტიციების მიუხედავად, დღეს არსებული სატრანს-

პორტო ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობა ვერ უზრუნველყოფს გაზრდილი 

ტვირთების მომსახურებას; გადაზიდვისა და ლოგისტიკური მომსახურების ფასი 

არაკონკურენტუნარიანია; არ არსებობს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი 

ლოგისტიკური ცენტრები. საქართველოზე გამავალი მარშრუტის კონკურენტუნა-

რიანობას ამცირებს ამ გზაზე არსებული მეზობელი ქვეყნების საზღვრების გადა-

კვეთის განსხვავებული პროცედურებიც. გლობალური კონკურენტუნარიანობის 

2013-2014 წლების ინდექსის მიხედვით, საქართველო მსოფლიოში 103-ე ადგილ-

ზეა საერთაშორისო დისტრიბუციის კონტროლის კომპონენტის მიხედვით. ლო-

გისტიკის განვითარების ინდექსის (Logistics Performance Index) მიხედვით 2012 

წელს საქართველო 155 ქვეყანას შორის 77-ე ადგილზე იყო. [36, 49-50] ინფრასტ-

რუქტურის განვითარებისა და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყე-

ნების მიზნით განსახორციელებელი პოლიტიკის მიმართულებებს შორის დასახე-

ლებულია: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულყოფა და ლოგისტიკური 

ცენტრების განვითარება, ინვესტიციების ხელშეწყობა ენერგეტიკის, ტრანსპორტის 
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და ლოგისტიკის სფეროში; სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის თანამშ-

რომლობის გაძლიერება, კონკურენტული გარემოს ფორმირება და ინფორმაციული 

სისტემების განვითარება, საერთაშორისო და რეგიონულ სატრანსპორტო სისტე-

მებში ინტეგრაცია და სხვ.  

მთავრობის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტში („საქართველოს სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია - საქართველო 2020“) მოცემული პოლი-

ტიკის განხორციელების შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად ამაღლდება არა მხოლოდ 

მომსახურების, არამედ ეროვნული მეურნეობის სხვა დარგების კონკურენტუნარი-

ანობის დონე, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს აღნიშნული დარგების შემდგომ 

განვითარებასა და სრულყოფას.  

მომსახურების სექტორის განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიზ-

ნესის დაწყების სიადვილეს. ამ მხრივ 2015 წელს საქართველო მე-5 ადგილზეა. (იხ. 

დანართი 20) [19, 4]. თუმცა, ერთია ბიზნესის დაწყება და მეორე მისი განვითარება. 

ბიზნესის კეთების სიადვილის მიხედვით კი 2015 წელს საქართველო მე-15 

ადგილზეა 189 ქვეყანას შორის. (იხ. დანართი 21). [19, 2]  

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ მიეკუთვნება სოციალურ-

ეკონომიკურად მაღალგანვითარებული ქვეყნების რიცხვს, მომსახურების სფეროს 

როლი და მნიშვნელობა დიდია საქართველოს ეკონომიკაში, რასაც ნათლად 

მოწმობს ჩვენ მიერ მოძიებული და ზემოთ გაანალიზებული სტატისტიკური 

ინფორმაცია.  

თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს მომსახურების ბაზრის წინაშე მდგარი 

გამოწვევები როგორც სახელმწიფოს, ისე კერძო სექტორის მხრიდან მოითხოვს 

დროულ ყურადღებას და მათ გადაწყვეტას. სწორედ ამაზეა დამოკიდებული მისი 

სამომავლო განვითარების ტენდენციები.  
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1.3.  მომსახურების კლასიფიკაცია და საცალო ვაჭრობის 

საწარმოების თანამედროვე ფორმატი 

 

1980-იანი წლების შუა პერიოდამდე აქტიურად მიმდინარეობდა დისკუსია 

იმის შესახებ, რომ მომსახურების მარკეტინგი არაფრით არ უნდა განსხვავებული-

ყო მატერიალურ-ნივთობრივი საქონლის მარკეტინგისაგან. ამ მიდგომას საფუძვ-

ლად ედო ის, რომ საქონლისა და მომსახურების დაყოფის კრიტერიუმები საკმაოდ 

სადავო იყო. მომსახურების ფიზიკური საქონლისაგან  პირველი და მთავარი ძირე-

ული განსხვავება მოგვცა ტეხასის უნივერსიტეტის მარკეტინგის პროფესორმა ლე-

ონარდ ბერიმ 1980 წელს. მისი აზრით, ფიზიკური საქონელი არის საგანი, მოწყო-

ბილობა ან ნივთი, ხოლო მომსახურება წარმოადგენს ქმედებას, შესრულებას ან ძა-

ლისხმევას. [79, 6]  

მოგვიანებით მომსახურების ცნების მკაფიო განმარტება ჩამოაყალიბა ე.წ. 

მომსახურების მარკეტინგის ჩრდილოეთ სკოლის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა 

წარმომადგენელმა ქრისტიან გრენროოსმა. მისი აზრით, მომსახურება პროცესია, 

რომელიც მოიცავს უხილავი მოქმედებების ნაკრებს, რომლებიც აუცილებლობის 

შემთხვევაში ხორციელდება მყიდველებსა და მომსახურე პერსონალს შორის ურ-

თიერთქმედებისას. [79, 6]  

2001 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის მიერ გამოცემულ ეკონომიკურ ლექსიკონში შემოთავაზებულია მომსახურე-

ბის შემდეგი დეფინიცია: „მომსახურება (ინგლ. services) - საქმიანობის, სამუშაოთა 

სახეები, რომელთა შესრულების პროცესშიც ახალი, ადრე არარსებული მატერია-

ლურ-ნივთობრივი პროდუქტი არ იქმება, მაგრამ იცვლება უკვე არსებული პრო-

დუქტის ხარისხი. ეს არის დოვლათი, რომელიც გაიცემა არა ნივთების, არამედ 

საქმიანობის ფორმით“. [9, 323]  

აღნიშნული განმარტება საკმაოდ ზოგადია და არ არის წარმოდგენილი თანა-

მედროვე მარკეტინგის ჭრილში. მარკეტინგის მკვლევრები ფ. კოტლერი და გ. 

არმსტრონგი მიიჩნევენ, რომ მომსახურება პროდუქტის ფორმაა, რომელიც მოი-

ცავს გასაყიდად შეთავაზებულ საქმიანობებს, სარგებლებს ან კმაყოფილებებს.  ყო-
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ველივე ამას გააჩნია არამატერიალური სახე. იგი არ წარმოადგენს ვინმეს საკუთ-

რებას (მაგალითად, საცალო ვაჭრობა, საბანკო მომსახურება და სხვ.) [2, 265]  

მეცნიერები კ. რ. მაკკონელი და ს. ლ. ბრიუ მომსახურებას განმარტავენ როგ-

ორც იმას, რაც არ არის ხელშესახები (უხილავია) და რომლის სანაცვლოდაც მომხ-

მარებელი, ფირმა ან მთავრობა მზად არის წარმოადგინოს რაიმე ფასეული [69, 979]  

მკვლევრების (კ. გრენროოსი, ჯ. ბეიტსონი) თვალსაზრისით, მომსახურების 

ნიშან-თვისებების აღწერა უფრო პროდუქტიულია, ვიდრე მისი განსაზღვრებების 

ჩამოყალიბების მცდელობა. [48, 10] 

ამრიგად, ჩვენი მხრივ დავძენთ, რომ მომსახურება უხილავი მოქმედებების 

ერთობლიობაა, რომლებიც ხორციელდება კლიენტთა საჭიროებებისა და მოთ-

ხოვნილებების მაქსიმალურად დასაკმაყოფილებლად. შედეგად,  მოქმედებების 

განხორციელებას არ სდევს რაიმეს მფლობელობა.  

თანამედროვე ეკონომიკაში, მომსახურების მრავალი სახეობიდან გამომდინა-

რე, მნიშვნელოვანია მათი კლასიფიკაცია. მომსახურების კლასიფიკაცია საშუალე-

ბას იძლევა გაუმჯობესდეს შესასწავლი მოვლენის აღქმა-გაგება, გამოიყოს მომსა-

ხურების თითოეული სახის განმასხვავებელი ნიშნები, განისაზღვროს ორგანიზა-

ციის მართვის მეთოდების სპეციფიკა. მომსახურების თანამედროვე მარკეტინგუ-

ლი კლასიფიკაციით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თავად მომსახურების კატე-

გორიებისა და მომსახურების ძირითადი მახასიათებლების განხილვას.  

ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევა უკავშირდება მატერიალურ 

პროდუქტებს.  აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მომსახურების კატეგორიების 

- მიქსის განხილვა. ეს კატეგორიებია:  

1. განსაკუთრებით ხელშესახები საქონელი, რომელიც მოიცავს ისეთ მატერიალურ 

საქონელს, როგორიცაა შაქარი, სარეცხი საშუალებები, პირადი ჰიგიენის საშუალე-

ბები და ა.შ. ამ შემთხვევაში რაიმე დამატებითი მომსახურება არ არის გათვალის-

წინებული;  

2. დამატებითი მომსახურებები ხელშესახებ საქონელზე. მოიცავს მატერიალურ 

დოვლათს ერთი ან რამდენიმე მომსახურების დამატებით. მაგალითად, ზოგიერ-
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თი საავტომობილო კომპანია მომხმარებლებს ავტომობილის შეძენისას სთავაზობს 

დამატებითი სერვისების გარკვეულ ნაკრებს; 

3. ჰიბრიდი. ამ შემთხვევაში მიწოდება შედგება საქონლისა და თანმხლები მომსა-

ხურებისაგან. მაგალითად სასტუმროს კლიენტები, რომლებიც შეიძლება ერთდ-

როულად მოიხმარდნენ საკვებსა და მომსახურებას; 

4. ძირითად სერვისს თან ახლავს შესაბამისი საქონლისა და მომსახურების მიღება. 

მაგალითად, ავიამგზავრები იძენენ მომსახურებას ერთი პუნქტიდან მეორეში გა-

დასაადგილებლად, რომელსაც თან ახლავს საქონლის (კვება, სასმელები, ჟურნა-

ლები) მიღება და მოხმარება; 

5. წმინდა მომსახურება, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს, მაგალითად, ძიძის მომ-

სახურებას, მასაჟს და ა.შ. [60, 14]  

თანამედროვე ეტაპზე მომსახურება შეიძლება შემდეგნაირად დავახასიათოთ:  

- მომსახურება წარმოადგენს მოქმედებას ან პროცესს, რომელიც მომხმარე-

ბელს გადაეცემა მოქმედების საშუალებით მაშინ, როდესაც საქონელი გადაეცემა 

ხელიდან ხელში; 

- საქონლისაგან განსხვავებით მომსახურების დანახვა, შეგრძნება შეუძლებე-

ლია მანამდე, ვიდრე ის არ იქნება შეძენილი. მართალია, მომსახურება არ წარმო-

ადგენს მატერიალურს, თუმცა, ცალკეულ შემთხვევებში იგი შეიძლება განსახიერე-

ბულ იქნეს მატერიალურ საგნებში. მაგალითად, CD-ზე ჩაწერილი პროგრამა, ე.ი. 

მომსახურება, გაწეული პროგრამული უზრუნველყოფის შემმუშავებლების მიერ, 

განსახიერებულია მატერიალურ ობიექტში CD-ში და შეუძლებელია გამოყენებულ 

იქნეს სხვა მატერიალური ობიექტის - კომპიუტერის დაუხმარებლად;  

- მომსახურების გაწევა და მოხმარება დროში ერთმანეთს ემთხვევა. მომ-

სახურება არ გადის საზოგადოებრივი კვლავწარმოების (წარმოება, განაწილება, 

გაცვლა, მოხმარება) ყველა ეტაპს - საზოგადოებრივი კვლავწარმოების პირველი 

და ბოლო ეტაპი დროში ერთმანეთს ემთხვევა. (იხ. ნახაზი 12). 
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ნახ. 12. საქონლისა და მომსახურების წარმოებისა და მოხმარების 

ურთიერთკავშირი [60, 17] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- მომსახურების ერთ-ერთ დამახასიათებელ თავისებურებას წარმოადგენს ის, 

რომ მისი ხარისხი შეიძლება არსებითად შეიცვალოს იმაზე დამოკიდებულებით, 

თუ ვინ, როდის, სად და რა პირობებით აწვდის ამ მომსახურებას; 

 - შენახვის შეუძლებლობა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მომსახურების წინას-

წარ დამზადება საქონლის მსგავსად, მისი დასაწყობება და მიწოდება გაზრდილი 

მოთხოვნის პირობებში შეუძლებელია;  

- საქონლისაგან განსხვავებით, რომელსაც გააჩნია მატერიალური ფორმა, მომ-

სახურება არ წარმოადგენს ვინმეს საკუთრებას. უმრავლეს შემთხვევაში გაწეული 

მომსახურებით შეუძლებელია სარგებლობა დროის დიდი შუალედის განმავლო-

ბაში, განსაზღვრული დროის შემდეგ იგი აუცილებლად დამთავრდება.  

მომსახურების კატეგორიები და მისი ძირითადი მახასიათებლები მნიშვნე-

ლოვან როლს ასრულებენ თავად მომსახურების კლასიფიკაციაში.  

ცნობილი მეცნიერი ქ. ლავლოკი მომსახურების კლასიფიკაციას დარგების მი-

ხედვით ახდენს, რაც წარმოდგენას გვიქმნის ფირმის მიერ შემოთავაზებული ძი-

რითადი პროდუქტების შესახებ და გვეხმარება მყიდველთა მოთხოვნილებებისა 

და დარგში კონკურენციის დონის განსაზღვრაში. [66, 74-75] (იხ. ცხრილი 2): 

 

 

საქონელი 

წარმოება 

განაწილება (შენახვა) 

გაცვლა (გაყიდვა) 

მოხმარება 

მომსახურება 

წარმოება და მოხმარება 

ერთდროულად 

გაყიდვა 
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ცხრ. 2.    მომსახურების კლასიფიკაცია ქ. ლავლოკის მიხედვით [66, 75] 

 

მომსახურების ხელით საგრძნობი პროცესის დონე 

რა (ან ვინ) წარმოადგენს სერვისული პროცესის მომსახურების პირდაპირ ობიექტებს 

მომსახურების გაწევის ადგილი და დრო 

მომსახურების ინდივიდუალიზაცია ან სტანდარტიზაცია 

მომსახურების მომხმარებელთან ურთიერთობის ხასიათი  

მოთხოვნისა და მიწოდების შესაბამისობის დონე 

ნაგებობების, მოწყობილობების და პერსონალის როლი მომსახურების პროცესში 

 

მომსახურების  ყველაზე ვრცელ კლასიფიკაციაა მოცემული მსოფლიო სავაჭ-

რო ორგანიზაციის მიერ, რომლის მიხედვით გამოიყოფა 12 სექტორად დაჯგუფე-

ბული 150-ზე მეტი სახის მომსახურება: 

1. საქმიანი (ბიზნეს) მომსახურებები; 

2. საკომუნიკაციო მომსახურებები; 

3. სამშენებლო და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო მომსახურებები; 

4. სადისტრიბუციო მომსახურებები; 

5. საგანმანათლებლო მომსახურებები; 

6. გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 

7. ფინანსური მომსახურებები; 

8. მომსახურებები ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში; 

9. ტურისტული და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 

10. რეკრეაციული, კულტურული და სპორტული მომსახურებები; 

11. სატრანსპორტო მომსახურებები; 

12. სხვა მომსახურებები, რომლებიც არ არის შესული ზემოთ ჩამოთვლილში. [159]  

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებული კლასიფიკაციის 

დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია დანართის სახით (იხ. დანართი 22), სადაც 

საცალო ვაჭრობა წარმოდგენილია მეოთხე სექტორში – სადისტრიბუციო 

მომსახურებების ჩამონათვალში.  
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მომსახურების კლასიფიკაციას შეიძლება საფუძვლად დაედოს არა ერთი ნი-

შან-თვისება, არამედ მათი კომბინაციის გამოყენებაც. მაგალითად, მომსახურების 

ხელშესახებობის ხარისხისა და მომხმარებლის ტიპის მიხედვით. (იხ. ცხრილი 3)  

 

ცხრ. 3. მომსახურების სახეები მათი ხელშესახებობის ხარისხსა და მყიდველის 

ტიპზე დამოკიდებულებით [60, 20] 

 

 

მომსახურებები 

მომხმარებლები 

საქმიანი მომსახურებები პირადი მომსახურებები 

1. მხოლოდ მომსახურება ფრანჩაიზინგი, აუდიტი, 

უსაფრთხოება 

განათლება, გართობა, 

შრომითი მოწყობა 

2. მომსახურება, რომელიც 

ზრდის რაიმე მატერიალურის 

ღირებულებას 

დაზღვევა, რეკლამა, 

დიზაინი, დალაგება 

რემონტი, დაზღვევა 

3. მომსახურება, რომელიც 

იძლევა რაიმე მატერიალურს 

გადაზიდვები, ვაჭრობა, 

პერსონალის დაქირავება 

გადაზიდვები, ვაჭრობა 

 

ცნობილი მკვლევარი მომსახურების მარკეტინგის საკითხებში კ. გრენროოსი 

მომსახურების დაყოფას პერსონალსა და ტექნოლოგიების თვალსაზრისით ახდენს. 

მის მიხედვით მომსახურება ორ ნაწილად იყოფა:  

1. მომსახურება, რომლის რეალიზაცია პერსონალზეა დამოკიდებული;  

2. მომსახურება, რომლის შესრულებასაც ტექნოლოგიები განაპირობებენ. 

ამასთან კ. გრენროოსი მომსახურების კლასიფიკაციას ახდენს აგრეთვე შეძე-

ნის სიხშირის თვალსაზრისითაც, რომლის მიხედვით იგი განასხვევებს: 

1) მუდმივად შეძენად მომსახურებას (მაგალითად, საბანკო მომსახურება);   

2) მომსახურებას, შეძენილს შემთხვევიდან შემთხვევამდე (მაგალითად, სამედიცი-

ნო მომსახურება). [48, 28]  

მომსახურების სფეროში კომპანიების მიერ გატარებული პოლიტიკის კლასი-

ფიკაციისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბოსტონის საკონსულტაციო ჯგუ-

ფის ცნობილი მატრიცების ტიპის ანალიტიკური მატრიცები, თუმცა სპეციფიკური 

პარამეტრებით. ასეთ პარამეტრებად შეიძლება დასახელდეს მომსახურების სფე-

როს პერსონალის მონაწილეობის ხარისხი კლიენტებთან კონტაქტების დამყარება-

ში და კლიენტის მონაწილეობის ხარისხი მომსახურებაში. (იხ. ცხრილი 4) 
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ცხრ. 4. მომსახურების დაყოფის მატრიცა პერსონალის მიერ კლიენტთა 

მომსახურებაში მონაწილეობის ხარისხზე დამოკიდებილებით  [75, 21] 

 კლიენტთან კონტაქტის ხარისხი 

 დაბალი მაღალი 

კლიენტთა 

მონაწილეობის 

ხარისხი 

მაღალი თვითმომსახურება მოწყობილებობის 

რემონტი, საცხოვრებლის 

მოვლა-შენახვა 

დაბალი ქომწმენდა, ტელევიზია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის 

რემონტი 

 

მომსახურებები, მათი მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, შეიძლება გაერ-

თიანდეს რამდენიმე ჯგუფადაც, რომელიც მოცემულია მე-5 ცხრილში.  

 

ცხრ.  5.                                           მომსახურების ტიპები                   [75, 22] 

 

მომსახურების ტიპები მომსახურების სფეროები 

საწარმოო ინჟინირინგი, ლიზინგი, მოწყობილობების 

მომსახურება (რემონტი) და სხვ. 

განაწილებითი ვაჭრობა, ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა 

პროფესიონალური ბანკები, საფინანსო, სადაზღვევო, 

საკონსულტაციო, სარეკლამო და სხვა 

ფირმები 

სამომხმარებლო (მასობრივი) საოჯახო, მეურნეობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

საზოგადოებრივი ტელევიზია, რადიო, განათლება, კულტურა 

 

უკანასკნელ პერიოდში ფართოდ ინერგება აგრეთვე მომსახურების ახალი სა-

ხეები, რომელთა კლასიფიკაციაც მოცემულია მე-6 ცხრილში.  

 

      ცხრ.  6.                            მომსახურების ახალი სახეები                  [75, 22] 

 

მომსახურებები მახასიათბლები 

საქმიანი (პროფესიონალური) 

მომსახურების ახალი სახეები 

უძრავი ქონებით ვაჭრობა, ინფორმაციული, 

მარკეტინგული და სარეკლამო 

მომსახურება, ელექტრონული მდივანი 

ბავშვების აღზრდასა და სწავლასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

კერძო სკოლები, საბავშვო ბაგა-ბაღები 

ცხოველთა მოვლასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

მკურნალობა, კვება, გასეირნება და 

დროებით შენახვა 
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მსოფლიო სტანდარტული სამრეწველო კლასიფიკაციის (ISIC) მიხედვით, გა-

მოიყოფა შემდეგი სახის მომსახურებები: 1) კავშირგაბმულობა; 2) საწყობები, ვაჭ-

რობა, რესტორნები, სასტუმროები; 3) საზოგადოებრივი, ინდივიდუალური, სოცი-

ალური; 4) ტრანსპორტი. [79, 5-6]  

რ. შმენნერის მიერ შემოთავაზებული კლასიფიკაციით, რომელსაც მატრიცუ-

ლი ფორმა გააჩნია (იხ. ნახაზი 13), საკლასიფიკაციო ნიშან-თვისებების სახით გა-

მოდის ჯერ ერთი, ურთიერთქმედების ხარისხი და კასტომიზაცია და, მეორე, შრო-

მის ინტენსიურობის ხარისხი, რომელიც წარმოადგენს შრომის ანაზღაურებაზე 

დანახარჯების ურთიერთდამოკიდებულებას კაპიტალურ დანახარჯებთან. 

 

ნახ. 13.                                   სერვისული პროცესის მატრიცა      [59] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯ. ჰეივუდ-ფარმერის მიერ შემოთავაზებული სერვისული კუბს საფუძვლად 

უდევს სამი საკლასიფიკაციო ნიშან-თვისება - მომსახურების კასტომიზაციის ხა-

რისხი, პერსონალისა და კლიენტების კონტაქტისა და (ან) ურთიერთქმედების ხა-

რისხი, შრომის ინტენსიურობის ხარისხი (იხ. ნახაზი 14)  

 

 

 

 

სერვისული ფაბრიკა 

 

გასართობი პარკის 

მომსახურებები 

სერვისული მაღაზია 

 

სანატორიუმის 

მომსახურება 

მასობრივი მომსახურება 

 

 

სავაჭრო მომსახურებები 

პროფესიული 

მომსახურებები 

 

იურიდიული 

მომსახურებები 

შრომის ინტენსიურობის 

ხარისხი 

 

დაბალი 

 

 

 

მაღალი 

 
 

ურთიერთქმედების ხარისხი და კასტომიზაცია 

დაბალი                            მაღალი 
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ნახ. 14.                    სერვისული კუბი                    [59] 

 

 

რუსი მეცნიერი ს. ბასოვა მომსახურებას ყველა მრავალფეროვნების მიხედ-

ვით აერთიანებს რამდენიმე ჯგუფად:  

1) ტიპების მიხედვით: საწარმოო (ინჟინირინგი, ლიზინგი და სხვ.); გამანაწილებე-

ლი (ვაჭრობა, ტრანსპორტი და სხვ.); პროფესიონალური (საბანკო, სადაზღვევო, სა-

რეკლამო და სხვ.); სამომხმარებლო (მასობრივი) (საოჯახო მეურნეობასთან დაკავ-

შირებული მომსახურებები); საზოგადოებრივი (განათლება, ტელევიზია და სხვ.); 

2) მატერიალურ-ნივთობრივ შინაარსზე დამოკიდებულებით: მატერიალური წარ-

მოების მომსახურებები, რომლებიც დაკავშირებულია მასალების მდგომარეობის 

ცვლილებასთან (ტანსაცმლის შეკერვა, საცხოვრებლის მშენებლობა და ა.შ.); არამა-

ტერიალური მომსახურებები, რომლებისთვისაც დამახასიათებელია უხილავობა, 

ხარისხის არამუდმივობა, განუყოფლობა, შენახვის შეუძლებლობა (იურიდიული, 

საკონსულტაციო და სხვ.); 

3) შინაარსის სპეციფიკის მიხედვით: ქმნის ახალ სახმარ ღირებულებას (ახალი ნა-

წარმი); საქონლის სამომხმარებლო თვისებების აღმდგენი (სარემონტო სამუშაო-

ები); მომსახურება, რომელიც გაეწევა ადამიანებს (პარიკმახერის მომსახურება); 

4) ხელშესახებობის ხარისხის მიხედვით: ადამიანის სხეულზე, როგორც ობიექტზე 

მიმართული ხელშესახები მომსახურებები (ჯანდაცვა, რესტორნები და სხვ.); ხელ-

შესახები მომსახურებები, რომლებიც მიმართულია საქონელსა და სხვა ფიზიკურ 

ობიექტებზე (სამრეცხაო, ქიმწმენდა და სხვ.); არახელშესახები (უხილავი) მომ-

სახურებები, რომლებიც მიმართულია ადამიანის ცნობიერებაზე (განათლება, 
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რადიომაუწყებლობა, თეატრი და სხვ.); არახელშესახები (უხილავი) მომსახურებე-

ბი არახელშესახები (უხილავი) აქტივებით (იურიდიული, დაზღვევა და სხვ.); 

5) მწარმოებლის ხასიათზე დამოკიდებულებით: მომსახურებები, რომლებიც შეთა-

ვაზებულია ადამიანების მიერ (განათლება, საყოფაცხოვრებო და სხვ.); მომსახურე-

ბები, რომლებიც შეთავაზებულია მანქანებისა და მექანიზმების მიერ (ტრანსპორ-

ტი, ჯანდაცვა და სხვ.); 

6) მომსახურების გაწევის დროს კლიენტთა დასწრებაზე დამოკიდებულებით: მომ-

სახურებები, რომლებიც მოითხოვს კლიენტთა თანდასწრებას (ექიმის, კოსმეტო-

ლოგის მომსახურებები); მომსახურებები, რომლებიც არ მოითხოვს კლიენტთა 

თანდასწრებას (ლიტერატურის მოძიება, საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების რემონ-

ტი); 

7) მომსახურების მომხმარებელთა მოტივებზე დამოკიდებულებით: ადამიანის პი-

რადი საჭიროების დაკმაყოფილებისათვის განკუთვნილი მომსახურებები (განათ-

ლება, კულტურა, სპორტი და სხვ.); საწარმოებისა და ორგანიზაციების კოლექტი-

ური საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის განკუთვნილი მომსახურებები, რომ-

ლებიც უკავშირდება საწარმოს ნორმალურ ფუნქციონირებას (ტრანსპორტი, კავ-

შირგაბმულობა და სხვ.); საზოგადოებრივი საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის 

განკუთვნილი მომსახურებები (მომსახურებები ეპიდემიასთან ბრძოლის სფერო-

ში); 

8) მომსახურების მწარმოებლის მოტივებზე დამოკიდებულებით: მოგების მიღების 

მიზნით გაწეული კომერციული მომსახურებები; საქველმოქმედო მომსახურებები, 

რომლებიც მიმართულია განსაზღვრული სოციალური ეფექტის მისაღებად; 

9) მომსახურების ფორმების მიხედვით: სააბონემენტო (ფიტნეს მომსახურებები) 

ადგილის ბინადრობის, დასვენებისა და სამუშაო ადგილის მიხედვით; ვადიანი, 

რომლებიც დროის მოკლე შუალედში ხორციელდება; თვითმომსახურება  მომსა-

ხურების მიღება გარე დახმარების გარეშე (თეთრეულის რეცხვა სამრეცხაოში); 

10) ამა თუ იმ დარგთან მიკუთვნებულობის მიხედვით: ჯანდაცვის მომსახურებე-

ბი; განათლების მომსახურებები; კომუნალური მომსახურებები; საყოფაცხოვრებო 
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მომსახურებები; მომსახურებები უძრავი ქონების სფეროში; ტურიზმი; საინფორმა-

ციო მომსახურებები; საბანკო და სხვა საფინანსო მომსახურებები და ა.შ. [60, 18-19]. 

როგორც ვხედავთ, მომსახურების სფეროს კლასიფიკაცია ხელს უწყობს შე-

სასწავლი მოვლენის უკეთ გაგებასა და აღქმას, საშუალებას გვაძლევს გამოვყოთ 

მომსახურების თითოეული სახის განმასხვავებელი ნიშნები და ა. შ., რაც მეტად 

მნიშვნელოვანია კვლევებისათვის.  

აღნიშნულ კლასიფიკაციასთან ერთად გასათვალისწინებელია თანამედროვე 

ეტაპზე მსოფლიო ეკონომიკასა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში მიმ-

დინარე ის პროცესები, რომელთა გავლენითაც ჩნდებიან მომსახურების ახალი სა-

ხეები და სახესხვაობები, იხვეწება ძველი, უკვე არსებული, რაც თანამედროვე მომ-

ხმარებელთა მოთხოვნილებების მაქსიმალურად დაკმაყოფილების თვალსაზ-

რისით კლასიფიკაციისადმი ახლებური მიდგომის აუცილებლობას მოითხოვს.  

  მომსახურებას უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია ვაჭრობაში. საცალო ვაჭ-

რობა საქონელმოძრაობის დამამთავრებელი ეტაპია, რომლის მეშვეობითაც საქონე-

ლი მის უშუალო მომხმარებელს მიეყიდება ინდივიდუალური და კოლექტიური 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის. საცალო ვაჭრობის რგოლის გავლით 

საქონელი წყვეტს მოძრაობას მიმოქცევის არხებში და გადადის მოხმარების სფე-

როში. განვითარებული ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოებში საცალო სავაჭრო საწა-

რმოები ყველა კომერციული საწარმოს მეოთხედზე მეტს შეადგენს. [11, 22] ვაჭრო-

ბა, როგორც ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, მომსახურების 

სფეროს განვითარებაზეა დამოკიდებული.      

მომსახურება საცალო ვაჭრობაში წარმოადგენს მარკეტინგული კომპლექსის 

განვითარების განმსაზღვრელ ფაქტორს. საცალო ვაჭრობაში საქმე გვაქვს მზა სა-

ქონელთან, რომელიც უშუალოდ რეალიზდება საბოლოო მომხმარებელზე. ამიტომ 

ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია არა მხოლოდ საქონელზე, არამედ მისი 

შეთავაზების, გასაღების მომსახურებაზე. თანამედროვე პირობებში აუცილებელია 

არა მხოლოდ მყიდველთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, მათთვის შესა-

ბამისი საქონლის შეთავაზება, არამედ ის, რომ ეს პროცესი მომხმარებლებისთვის 

მაქსიმალურად მოხერხებული და  კომფორტული გახდეს.  
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საცალო სავაჭრო მომსახურება წარმოადგენს საცალო ვაჭრობის სპეციფიკურ 

პროდუქტს, რომლის ხარისხიც მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს კომპანიის 

წარმატებას. ეფექტური მარკეტინგული პროგრამის მიზანს, რომელიც შეაჯერებს 

მარკეტინგული კომპლექსის ყველა ელემენტს, წარმოადგენს კოორდინირებულ 

პროგრამაში მყიდველისათვის ფასეულობების მიწოდების საშუალებით კომპანიის 

მარკეტინგული მიზნების მიღწევა. მარკეტინგული კომპლექსი გულისხმობს 

კომპანიის ტაქტიკური საშუალებების ერთობლიობას, რომელიც მიზნობრივ ბა-

ზარზე ძლიერი პოზიციონირებისკენ იქნება მიმართული.  

საცალო ვაჭრობის საწარმოებში მომსახურების ფორმა მოიცავს  ისეთ სავაჭ-

რო-ტექნოლოგიურ პროცესებს, როგორიცაა:  

 საქონლის გაყიდვის მეთოდები;  

 დამატებითი მომსახურებები;  

 გაყიდვის პერსონალური მეთოდები.  

საქონლის გაყიდვის მეთოდების მიხედვით სავაჭრო საწარმოებში განასხვავე-

ბენ: მომხმარებელთა ინდივიდუალურ მომსახურებას ან საქონლის გაყიდვას დახ-

ლის მეშვეობით (ტრადიციული მეთოდი); საქონლის რეალიზაციას ნიმუშებისა და 

კატალოგების მიხედვით; საქონლის რეალიზაციას წინასწარი შეკვეთების მიხედ-

ვით; თვითმომსახურებას.  

ინდივიდუალური მომსახურებით საქონლის გაყიდვისას ყველა ძირითადი 

ოპერაცია (მყიდველთან შეხვედრა, მისი სურვილების გამოვლენა, მისთვის საქონ-

ლის შეთავაზება და ჩვენება, დახმარება და კონსულტაცია, შეფუთვა და სხვ.) ხორ-

ციელდება გამყიდველის მონაწილეობით.  

საცალო სავაჭრო საწარმოებში ტრადიციული მეთოდის გამოყენება ამცირებს 

მოსახლეობის მომსახურების დონეს, ზრდის საქონლის შეძენაზე დროის დანახარ-

ჯებს, ზღუდავს საქონლის შერჩევაში მყიდველის დამოუკიდებლობას. აღნიშნული 

მეთოდის გამოყენება ეფექტურია მხოლოდ ისეთი საქონლის გაყიდვის შემთხვევა-

ში, რომელიც მოითხოვს გამყიდველთა უშუალო მონაწილეობას.  

ნიმუშების მიხედვით საქონლის გაყიდვა ითვალისწინებს სავაჭრო დარბაზში 

ნიმუშების გამოლაგებას და მყიდველთათვის მათ დამოუკიდებლად გაცნობას. ნი-
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მუშებს უნდა ჰქონდეს მიმაგრებული მკაფიოდ გაფორმებული იარლიყები, სადაც 

მითითებული უნდა იყოს საქონლის  დასახელება, არტიკული, სორტი, დამამზა-

დებლის სახელწოდება, ფასი, აგრეთვე, საქონლის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

შეიძლება მიეთითოს ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და შესაძლებლობე-

ბი. აუცილებლობის შემთხვევაში გამყიდველებმა შეიძლება კონსულტაცია გაუწი-

ონ მყიდველებს. ეს მეთოდი გამოიყენება ტექნიკურად რთული და მსხვილგაბარი-

ტიანი საქონლის გაყიდვისას. აღნიშნული მეთოდის ნაირსახეობას წარმოადგენს 

საქონლის გაყიდვა კატალოგებით, რომელიც მოიცავს მათ აღწერით ფოტოსურა-

თებს.  

წინასწარი შეკვეთით გაყიდვა მოსახერხებელია მყიდველებისთვის დროის 

ეკონომიის თვალსაზრისით. წინასწარი შეკვეთით ყიდიან რთული ასორტიმენტის 

როგორც სასურსათო, ისე არასასურსათო საქონელს. შეკვეთები მიიღება საცალო 

სავაჭრო საწარმოებში, სამუშაო ადგილზე ან სახლში. წინასწარ შეკვეთილი საქონე-

ლი შეიძლება მიწოდებულ იქნეს სახლში ან გადაეცეს მყიდველს სავაჭრო ობიექტ-

ში.  

სრული თვითმომსახურებით საქონლის გაყიდვა წარმოადგენს საქონლის გა-

ყიდვის ერთ-ერთ ყველაზე მოსახერხებელ მეთოდს მყიდველებისათვის, რომელიც 

გავრცელებულია საზღვარგარეთ და საქართველოში. თვითმომსახურების საცალო 

სავაჭრო საწარმოებში მომუშავეთა ფუნქციები ძირითადად შემოიფარგლება მყიდ-

ველთათვის კონსულტაციის გაწევით, საქონლის გადმოწყობითა და მათი დაცვის 

კონტროლით, ანგარიშსწორების ოპერაციების შესრულებით.  შერჩეულ საქონელს 

მომხმარებელი ათავსებს კალათაში და წარადგენს სალაროსთან ანგარიშსწორები-

სათვის. უცხოეთის და საქართველოს მთელ რიგ  მარკეტებში თვითმომსახურების 

მეთოდით საქონლის გაყიდვისას გამოიყენება შტრიხული კოდირების ტექნოლო-

გია, რაც შეძენილი პროდუქციის უფრო სწრაფად დაანგარიშების საშუალებას იძ-

ლევა.   

საქონლის გაყიდვის მეთოდების მსგავსად, დამატებითი მომსახურებები წარ-

მოადგენს საქონლის გაყიდვის კიდევ ერთ შემადგენელ ფორმას. დამატებით მომ-

სახურებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს საცალო სავაჭრო საწარმოს ვაჭრობის კულ-
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ტურისა და მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, დადებითი იმიჯის შექმნის 

თვალსაზრისით. 

გაყიდვების პერსონალური მეთოდები დაკავშირებულია სახლში მყიდველთა 

ინდივიდუალურ მომსახურებასთან. მას მიეკუთვნება პირდაპირი გაყიდვები სა-

ვაჭრო აგენტების, ტელემაღაზიებისა და კომპიუტერული ქსელის (ინტერნეტი, 

ელექტრონული მაღაზია) დახმარებით.  

ბაზრის გლობალიზაციის პირობებში, საცალო ვაჭრობის საწარმოების 

გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების თვალსაზრისით, მნიშვნე-

ლოვანია მისი ორგანიზაცია სავაჭრო ქსელების სახით.  სავაჭრო ქსელი ორი ან მე-

ტი სავაჭრო წერტილია, რომლებიც ერთობლივად კონტროლდება. მათი მასშტაბი 

უზრუნველყოფს დიდი რაოდენობის საქონლის დაბალ ფასში შეძენას და სტიმუ-

ლირებაზე ეკონომიას. [74, 14-16]  

თანამედროვე საცალო სავაჭრო საწარმოების მიერ წარმოდგენილი მომსახუ-

რების მეთოდები მრავალფეროვანია. მეთოდების სწორად შერჩევა და ეფექტურად  

გამოყენება, მათი თავისებურებების, დადებითი და უარყოფითი მხარეების გაანა-

ლიზება გარკვეულწილად განაპირობებს თავად საწარმოს მომავალ ფუნქციონი-

რებას.  აქედან გამომდინარე, მომსახურების მეთოდების შერჩევამდე საცალო 

ვაჭრობის საწარმოს ძირითად ამოცანებს უნდა წარმოადგენდეს:   

- მოთხოვნილებების შესწავლა და ორიენტაცია მსყიდველობითუნარიან მოთხოვ-

ნაზე;  

- ასორტიმენტული პოლიტიკის განსაზღვრა; 

- საქონლის მიწოდების, შენახვის, გასაყიდად მომზადებისა და რეალიზაციის 

პროცესისების ფორმირება და რეგულირება საწარმოს საქმიანობის მიზნებთან კავ-

შირში; 

- საქონელბრუნვის უზრუნველყოფა მატერიალური და შრომითი რესურსებით. 

[148] 

საცალო სავაჭრო საწარმოს მიერ მომსახურების ფორმებისა და მეთოდების 

შერჩევის პროცესი ასევე უნდა განვიხილოთ საცალო სავაჭრო საწარმოს ფუნქციებ-

თან კავშირში.  
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საცალო სავაჭრო საწარმოს ფუნქციები შეიძლება პირობითად ორ ჯგუფად 

დავყოთ: პირველ ჯგუფს შეიძლება მივაკუთვნოთ ის ფუნქციები, რომლებსაც სა-

ცალო სავაჭრო საწარმოები ასრულებენ მიმწოდებლებთან (საბითუმო ვაჭრობის 

საწარმოებთან) მიმართებაში. აღნიშნულ ფუნქციებს შორის გამოიყოფა: ბაზრის შე-

სახებ ინფორმაციის მიწოდება (მოთხოვნის სტრუქტურისა და დანამიკის, მომხმა-

რებელთა მოთხოვნილებების და სხვ.); ბითუმად მოვაჭრეთა უზრუნველყოფა მა-

თი საქონლის გასაღებით; საქონლის შეძენა ორივე მხარისათვის ხელსაყრელი 

მოცულობით; საქონლის გასაღების სტიმულირებისა  და სარეკლამო ღონისძიებე-

ბის გატარება; საქონლის შესაძლო დაკარგვასთან, დაზიანებასთან ან დაძველებას-

თან დაკავშირებული რისკების მიღება; საქონლის მარკირება; საქონლის ტრან-

სპორტირება; დაფინანსება (კერძოდ, შესყიდვა წინასწარი ანაზღაურებით).  

მეორე ჯგუფში შეიძლება გავაერთიანოთ ის ფუნქციები, რომლებიც დაკავში-

რებულია მყიდველებთან - კერძო პირებთან და საოჯახო მეურნეობებთან. ასეთ 

ფუნქციებს შეიძლება მივაკუთვნოთ: საქონლის დემონსტრაცია, ინფორმაციის წარ-

დგენა, საქონლის შერჩევაში დახმარება, ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული კონ-

სულტაცია; საქონლის მსხვილი და საშუალო  პარტიების დანაწილება ცალკეულ 

ეგზემპლარებად; სავაჭრო ასორტიმენტის ფორმირება; საქონლის საწყობში მოთავ-

სება, შენახვა, შეფუთვა; მსხვილგაბარიტიანი საქონლის მიტანა; დაკრედიტება 

(კრედიტით გაყიდვა); შეძენის განხორციელებისათვის კომფორტული პირობების 

შექმნა და დამატებითი მომსახურების გაწევა.  

თანამედროვე ეტაპზე თითოეულ საცალო სავაჭრო ობიექტს გააჩნია თავისი 

მკაფიოდ გამოხატული სპეციფიკური ნიშნები, რაც განაპირობებს მათი კლასიფი-

კაციის ობიექტურ აუცილებლობას. კლასიფიკაციის დროს გასათვალისწინებელია 

შემდეგი ძირითადი მაჩვენებლები: 

- საკუთრების ფორმა; 

- საცალო სავაჭრო ობიექტების სახეობა და ფუნქციონალური თავისებურება; 

- სასაქონლო სპეციალიზაცია; 

- მომხმარებელთა მომსახურების ფორმა; 

- ფასების დონე და სხვ. [46] 
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მარკეტინგის კომპლექსის უკეთ დამუშავებისათვის აუცილებელია მისი კლა-

სიფიკაცია საკუთრების ფორმების მიხედვით. საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ 

პერიოდამდე ყოფილ საბჭოთა კავშირისა და, კერძოდ, საქართველოს ვაჭრობის სა-

ცალო ქსელი იყოფოდა ორ ძირითად - სახელმწიფო და კოოპერაციულ - საკუთრე-

ბად. უკანასკნელ წლებში, საბაზრო ეკონომიკის ძირითადი პრინციპებიდან გამომ-

დინარე, სულ უფრო გაიზარდა კერძო საწარმოების, სააქციო საზოგადოებებისა და 

საკუთრების სხვა ფორმების როლი და მნიშვნელობა. 

 ობიექტების სახეობისა და ფუნქციონალური თავისებურებების მიხედვით 

არსებობს ქსელის სამი ძირითადი სახე: სტაციონარული, მოძრავი და საამანათო. 

ზოგიერთი ქართველი ავტორი (პროფ. გ. შუბლაძე, პროფ. ნ თოდუა და სხვ.)  

იდენტურ დაჯგუფებას (სტაციონარულს, მოძრავსა და საამანათოს) უწოდებს სა-

ვაჭრო მომსახურების ხასიათის მიხედვით დაჯგუფებულს. [12, 420; 15, 262] მათ 

შორის ძირითადია სტაციონარული ქსელი, რომელშიც წამყვანი ადგილი განე-

კუთვნება საცალო სავაჭრო საწარმოებს, ჯიხურებს, სავაჭრო ავტომატებს. მოძრავ 

სავაჭრო ქსელს მიეკუთვნება ავტოფარდულები, რომლებშიც იყიდება როგორც სა-

სურსათო, ისე არასასურსათო საქონელი. საამანათო ქსელი მომხმარებელს საშუა-

ლებას აძლევს შეკვეთის საფუძველზე შეიძინოს მისთვის აუცილებელი საქონელი. 

შეკვეთა შეიძლება განხორციელდეს ინტერნეტით, ფოსტით, ტელეფონით, სპეცია-

ლიზებული ორგანიზაციების მეშვეობით. ამ წესით იყიდება წიგნები, საკანცელა-

რიო და ზოგიერთი სხვა საქონელი.   

სასაქონლო ნიშნის მიხედვით სავაჭრო ქსელის სპეციალიზაცია ხორციელ-

დება ორი მიმართულებით: 1) სავაჭრო ქსელის დაყოფა სასაქონლო-ჯგუფური 

ნიშნის მიხედვით; 2) სამომხმარებლო კომპლექსების მიხედვით. 

საცალო ვაჭრობისა და მისი ქსელის კლასიფიკაციის განმსაზღვრელ ფაქტორ-

თა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი თანამედროვე ეტაპზე უკავია საცალო ფასებს. 

ამ ნიშნის მიხედვით სავაჭრო საწარმოები იყოფა სამ ჯგუფად - მაღალი, საშუალო 

და შემცირებული ფასების საქონლის სავაჭრო საწარმოებად. ზოგიერთ ეკონომი-

კურ ლიტერატურაში საცალო ფასზე დამოკიდებულების მიხედვით შემოთავაზე-

ბულია შემდეგი კლასიფიკაციაც: შემცირებული ფასებით მოვაჭრე საცალო სავაჭ-
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რო საწარმოები, მაღაზია-საწყობები და კატალოგებით მოვაჭრე საცალო სავაჭრო 

საწარმოები. [15, 261; 12, 420]  

საცალო ვაჭრობის საწარმოების კლასიფიკაციაში განსაკუთრებული მნიშვნე-

ლობას ენიჭება მათ დაყოფას ფორმატების (ტიპების) მიხედვით. საცალო სავაჭრო 

საწარმოს ფორმატი მახასიათებლების ნაკრებია, რომელიც ნიშანდობლივია ამა თუ 

იმ სახის საცალო სავაჭრო საწარმოსათვის. ასეთ მახასიათებლებს წარმოადგენს: 

- სავაჭრო დარბაზის ფართობი; 

- სასაქონლო პოზიციების რაოდენობა; 

- მყიდველთა მომსახურების დონე; 

- საქონლის განთავსების ტექნოლოგია.  

არსებობს საცალო სავაჭრო საწარმოების შემდეგი თანამედროვე ფორმატი 

(ტიპები): სპეციალიზირებული საცალო სავაჭრო საწარმოები, უნივერმაღი, უნი-

ვერსამი (სუპერმარკეტი), ჰიპერმარკეტი, გასტრონომი, მინიმარკეტი, მაღაზია-საწ-

ყობი, საკომისიო მაღაზიები, სავაჭრო სახლები, საფირმო საცალო სავაჭრო საწარ-

მოები, მაღაზია-სალონი, საცალო სავაჭრო საწარმო „ბუტიკის“ ტიპის, საცალო სა-

ვაჭრო საწარმო „მეორადი“ (Second-hand Shop), საცალო სავაჭრო საწარმო „Cash & 

Carry“, ფასდაკლების საცალო სავაჭრო საწარმოები (დისქაუნთერი, დისკონტ-მაღა-

ზიები) და სხვ.  

ბაზრის განვითარებამ და მომხმარებლების მხრიდან საუკეთესო არჩევანის 

გაკეთების ძიებამ, სპეციალიზირებული და ვიწროსპეციალიზირებული საცალო 

სავაჭრო საწარმოების სწრაფი განვითარება გამოიწვია, რომლებიც მომხმარებლებს 

სთავაზობენ ვიწრო ასორტიმენტის საქონელს. ასეთებია მაგალითად, სპორტული 

ტანსაცმლის,  ფეხსაცმლის, რადიო და ფოტოაპარატურის, ავეჯის, წიგნების, 

ყვავილების მაღაზიები და ა.შ. ვიწროსპეციალიზებულ საცალო სავაჭრო საწარ-

მოებს შეზღუდული ასორტიმენტით მიეკუთვნება მამაკაცის ან ქალის ტანსაცმლის 

მაღაზიები, მამაკაცის პერანგებით ან ქალის კაბებით მოვაჭრე მაღაზიები.  

საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექ-

ტების ტიპები სულ უფრო ვითარდება. საქართველოში მოქმედ სპეციალიზებულ 

საცალო სავაჭრო საწარმოებს მიეკუთვნება „ვრანგლერი“, „ადიდასი“, „ემბავუდ 
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ჯორჯია“, „ფლაუერს.ჯი“, „ბიბლუსი“ და სხვ. მე-7 ცხრილში ქ. თბილისის 

მაგალითზე მოცემულია სპეციალიზებული საცალო სავაჭრო საწარმოების სტა-

ტისტიკა სხვადასხვა სასაქონლო ასორტიმენტის მიხედვით. ცხრილი მომზადებუ-

ლია ვებ-გვერდის  www.yell.ge მონაცემებზე დაყრდნობით.  

ცხრ. 7.    სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტები ქ. თბილისში [160] 

 

დასახელება   საცალო სავაჭრო 

ობიექტების 

რაოდენობა 

ვებ-გვერდის/Facebook 

გვერდის არსებობა 

ფეხსაცმლის მაღაზია 160 80 

ტანსაცმლის მაღაზია 19 2 

წიგნების მაღაზია  68 33 

ყვავილების მაღაზია 31 17 

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზია 52 30 

პარფიუმერიის მაღაზია 40 26 

ქალისა და მამაკაცის თეთრეულის მა-

ღაზია (ვიწროსპეციალიზებული 

საცალო სავაჭრო საწარმოები) 

31 12 

 

საცალო სავაჭრო საწარმო - უნივერსალური მაღაზია წარმოადგენს მსხვილ 

საცალო სავაჭრო საწარმოს და ახორციელებს სასურსათო და/ან სამრეწველო 

საქონლით ფართო ასორტიმენტით ვაჭრობას, იგი ფართოდ იყო გავრცელებული 

ახლო წარსულში, პოსტსაბჭოთა სივრცეში. თუმცა საქართველოში, კერძოდ 

თბილისში, ფუნქციონირებენ სავაჭრო ცენტრები („თბილისი მოლი“, „თბილისი 

ცენტრალი“, „ლილო სითი“, „ქარვასლა“ და სხვ). ვებ-გვერდის www.yell.ge 

მონაცემებზე დაყრდნობით, თბილისში 43 სავაჭრო ცენტრია, რომელთაგან 

მხოლოდ 24 ცენტრს გააჩნია საკუთარი ვებ-გვერდი/Facebook გვერდი.  

უნივერსამი (თვითმომსახურების უნივერსალური მაღაზია, სუპერმარკეტი) 

საცალო სავაჭრო საწარმოა, რომლის პრეისკურანტში წარმოდგენილია სხვადასხვა 

კატეგორიის საქონლის ფართო არჩევანი, თუმცა ასორტიმენტის დიდი ნაწილი 

სასურსათო საქონელზე მოდის. ჩვეულებრივი საცალო სავაჭრო საწარმოსაგან გან-

სხვავებით უნივერსამში საქონელთა უმრავლესობა განთავსებულია ვიტრინებზე 

ღია მიწვდომისათვის, რათა მყიდველმა თავად აირჩიოს მისთვის საჭირო პრო-

დუქტი. უნივერსამში საქონელი იყიდება თვითმომსახურების მეთოდით. „უნი-
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ვერსამის“ სახელწოდებით მხოლოდ ერთი სავაჭრო ობიექტია - „თემქის უნივერ-

სამი“. თუმცა საქართველოში თვითმომსახურების მეთოდით მომუშავე არაერთი 

ჰიპერმარკეტი თუ სუპერმარკეტი შეიძლება დავასახელოთ. მაგალითად, „სმარტი“, 

„კარფური“, „გუდვილი“ და სხვ.  

საცალო ვაჭრობის საწარმო - ჰიპერმარკეტი ახორციელებს უნივერსალური 

ასორტიმენტის სასურსათო და არასასურსათო საქონლის რეალიზაციას უპირატე-

სად თვითმომსახურების ფორმით, რომელსაც სავაჭრო ფართობი 5000მ2-დან უნდა 

გააჩნდეს. ჰიპერმარკეტი აერთიანებს სუპერმარკეტებს, ფასდაკლებისა და სასაწყო-

ბო საცალო მოვაჭრეებს. საქართველოში საცალო სავაჭრო ბაზარზე ამჟამად მოქმე-

დი ორი ყველაზე ცნობილი ჰიპერმარკეტი შეგვიძლია დავასახელოთ – „გუდვი-

ლი“ და „კარფური“.  

გასტრონომი ახორციელებს გასტრონომიული პროდუქტებით (კვების პრო-

დუქტებით) ვაჭრობას. იგი ძირითადად გავრცელებული იყო საბჭოურ პერიოდში. 

საქართველოში „გასტრონომის“ სახელწოდებით ამჟამად არ ფუნქციონირებს არც 

ერთი საცალო სავაჭრო საწარმო. თუმცა მრავლადაა სწრაფი კვების ობიექტები. 

მაგალითისათვის შეგვიძლია დავასახელოთ სწრაფი კვების რესტორების უმსხვი-

ლესი ქსელი მსოფლიოში „მაკდონალდსი“. ვებ-გვერდის www.yell.ge მონაცემებზე 

დაყრდნობით, ქ. თბილისში 93 სწრაფი კვების ობიექტია, რომელთაგან 43-ს აქვს 

გააჩნია საკუთარი ვებ-გვერდი/Facebook გვერდი.  

უნივერსალური საცალო სავაჭრო საწარმოს ტიპი მინიმარკეტი სუპერმარკე-

ტისაგან უპირველეს ყოვლისა განსხვავდება მცირე სავაჭრო ფართობით,  სავაჭრო 

დარბაზის ზომებით. ასეთი საცალო სავაჭრო საწარმოები შემოიფარგლებიან იმ 

პროდუქტის ასორტიმენტით, რომელიც სარგებლობს გაზრდილი მოთხოვნით. 

მინიმარკეტები ფართოდაა წარმოდგენილი საქართველოს ვაჭრობის ბაზარზე, 

განსაკუთრებით პერიფერიულ უბნებსა და დასახლებებში.     

დიდი მოცულობის საქონლის გაყიდვას დაბალ ფასებში ახორციელებენ მა-

ღაზია-საწყობები. მონაცემების თანახმად (www.yell.ge) თბილისში 26 საწყობია (ძი-

რითადად ავეჯისა და ავეჯის აქსესურაების, ტანსაცმლის), რომელთაგან 7-ს აქვს 

საკუთარი ვებ-გვერდი/Facebook გვერდი. 
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საცალო ვაჭრობის საწარმოს, რომელიც ახორციელებს ორგანიზაციებისაგან ან 

ცალკეული პირებისაგან მიღებული საქონლის გაყიდვას საკომისიო საწყისებზე, 

წარმოადგენს საკომისიო მაღაზია. საქართველოში „საკომისიო მაღაზიის“ სახელ-

წოდებით არაერთი საცალო სავაჭრო საწარმო არსებობდა გასული საუკუნის 90-იან 

წლებში. ამჟამად აღნიშნული სახელწოდებით სავაჭრო საწარმოები აღარ გვხვდება.  

სავაჭრო სახლს გააჩნია სავაჭრო ფართობი 1000მ2-დან და ახორციელებს ფარ-

თო ასორტიმენტის სასურსათო და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობას, ისინი და-

მატებით მომსახურებას უწევენ მომხმარებლებს. „სავაჭრო სახლის“ სახელწოდე-

ბით საცალო სავაჭრო საწარმოები თანდათანობით პოპულარული გახდა უკანასკ-

ნელი ათწლეულის განმავლობაში. მონაცემების მიხედვით (www.yell.ge) ქ. თბი-

ლისში „სავაჭრო სახლის“ სახელწოდებით 4 საცალო სავაჭრო საწარმოა, მათგან 3-ს 

გააჩნია თავისი ვებ-გვერდი/Facebook გვერდი. გარდა ამისა, ფუნქციონირებს 5 

„ავეჯის სახლიც“ („ბელუქსი“, „ვალენტინი“ და სხვ.), აქედან 4-ს აქვს ვებ-გვერ-

დი/Facebook გვერდი. 

საცალო სავაჭრო საწარმო, რომელიც ვაჭრობს ერთი მწარმოებლის ან ერთი ან 

მონათესავე სავაჭრო მარკის საქონლით, წარმოადგენს საფირმო საცალო სავაჭრო 

საწარმოს. აღნიშნული ტიპის სავაჭრო საწარმოებს მიეკუთვნება სპორტული მაღა-

ზია „ადისასი“, კომპანია „კულას“ საფირმო მაღაზია, კომპანია „ნიკორას“ საცალო 

სავაჭრო ქსელი და ა. შ.  

 „ბუტიკი“ წარმოადგენს პატარა სავაჭრო ობიექტს, სადაც მოდური საფირმო 

სამოსი და ნაირგვარი აქსესუარები იყიდება. აღნიშნული ტიპის საცალო სავაჭრო 

საწარმოების რაოდენობა საქართველოში თანდათანობით იზრდება. ქ. თბილისში 

დღეისათვის „ბუტიკის“ ტიპის 15 საცალო სავაჭრო საწარმოა წარმოდგენილი 

(www.yell.ge), რომელთაგან შვიდი საკუთარ ვებ-გვერდს/Facebook გვერდს ფლობს. 

საცალო სავაჭრო საწარმოს, რომელიც ყიდის ისეთ საქონელს, რომელიც არ 

არის ახალი, წარმოადგენს „მეორადი“ მაღაზია (Second-hand Shop). არსებობს აღ-

ნიშნული სავაჭრო საწარმოების სხვადასხვა სახეები, რომლებიც ძირითადად სპე-

ციალიზირებულნი არიან კონკრეტული ტიპის საქონელზე. საწარმოების აღნიშნუ-

ლი ტიპი (განსაკუთრებით მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიები)  საქართველოში გა-
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სული საუკუნის 90-იანი წლებიდან განვითარდა ქვეყანაში შექმნილ მძიმე სოცი-

ალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფონზე. საქართველოს მოსახლეობის დიდი 

ნაწილი ჯერ კიდევ სიღარიბეში ცხოვრობს, ამიტომ იძულებულნი არიან მეორადი, 

უკვე გამოყენებული ტანსაცმელი შეიძინონ. საქართველოს საცალო ვაჭრობის 

ბაზარზე მეორადი ტანსაცმლის გარდა წარმოდგენილია აგრეთვე მეორადი ავეჯი, 

კომპიუტერული ტექნიკა, ავტომობილები და სხვ. ვებ-გვერდზე www.yell.ge 

„მეორადების“ კატეგორიაში ქ. თბილისში 125 დასახელების საცალო სავაჭრო 

საწარმოა, მათგან 66 აქვს საკუთარი ვებ-გვერდი/Facebook გვერდი. უნდა აღინიშ-

ნოს, რომ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მყოფი საქართველოს 

მოსახლეობა სულ უფრო აქტიურად იყენებს ამ ტიპის საცალო სავაჭრო 

საწარმოების მომსახურებას მთლიანი ქვეყნის მაშტაბით. თითქმის 20 წლის წინ 

საქართველოში ჰუმანიტარული სახით შემოსული ევროპული, მეორადი ტანსაც-

მელი ადგილობრივ ბაზარზე შემოსავლის ერთ-ერთ წყაროდ იქცა. ევროპული 

ბრენდების მეორადი ტანსაცმელი ადგილობრივ მოსახლეობაში პოპულარობით 

გავრცელდა. მით უმეტეს, რომ იმ პერიოდში ტანსაცმლის ქართული ბაზარი ევრო-

პული ბრენდების მაღაზიებით არ იყო წარმოდგენილი. მეორადი ტანსაცმლის 

მაღაზიების რაოდენობა სწრაფად გაიზარდა როგორც  დედაქალაქში, ისე საქარ-

თველოს სხვა ქალაქებში. მოსახლეობა მძიმე მატერიალური და სოციალური 

მდგომარეობის გამო იძულებულია შედარებით დაბალ ფასად შეიძინოს მეორადი 

ტანსაცმელი. სწორედ ქვეყნის ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და მოსახლეობის 

ცხოვრების დაბალმა დონემ განაპირობა მნიშვნელოვანწილად მეორადი ბაზრის 

საქონლის ბაზრის განვითარება საქართველოში, მათ შორის ქ. გორში. უნდა აღი-

ნიშნოს, რომ ბოლო პერიოდში მეორადი ტანსაცმლის ბიზნესის წარმომადგენლები 

მომხმარებელთა აქტივობის მკვეთრად შემცირებაზე საუბრობენ. ეს შესაძლებელია 

უკავშირდებოდეს ქვეყანაში შექმნილ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას. ქ. თბი-

ლისში მდებარე მეორადი მაღაზიების უმეტესობა გასაყიდ პროდუქციას მეორადი 

საქონლის საწყობებში ყიდულობს. ერთ-ერთი ასეთი საწყობია, მაგალითად, 

ისანში მდებარე „სკიპი“. [164]  
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წვრილბითუმი და ბითუმად მყიდველებზე ორიენტირებულ საცალო სავაჭ-

რო საწარმოებს  წარმოადგენენ თვითმომსახურების საცალო სავაჭრო საწარმოები, 

მაგალითად - „Cash&Carry“, რომელიც მყიდველებს შესაძლებლობას აძლევს შეიძი-

ნონ სხვადასხვა საქონელი საცალოდ და წვრილ ბითუმად. საქართველოში აღნიშ-

ნული ტიპის მხოლოდ ერთ საცალო სავაჭრო საწარმოს – „ჯიბე ქეშ & ქერი“ აქვს 

საკუთარი ვებ-გვერდი. იგი  2011 წლიდან ეწევა საქმიანობას.  

ფასდაკლების საცალო სავაჭრო საწარმოები (დისქაუნთერი, დისკონტ-მაღა-

ზიები) წარმოადგენენ საცალო სავაჭრო საწარმოებს, სადაც იყიდება ფართო 

ასორტიმენტის საუკეთესო საქონელი საბითუმო ფასებით და, შესაბამისად, აქვს 

მცირე მოგების მარჟა, მაგრამ მაღალი საქონელბრუნვა. საქართველოში საცალო 

ვაჭრობის ბაზარზე აღნიშნული ტიპის სავაჭრო საწარმოებიც არის წარმოდგენილი, 

მათ შორის ონლაინ სივრცეშიც. მაგალითისათვის შეიძლება დავასახელოთ ქ. 

გორში ე.წ. „საბითუმო“ მაღაზია-საწყობები, წიგნების ინტერნეტ-მაღაზია 

http://www.readersland.ge და სხვა, სადაც ყველა საქონელი საცალო ფასებზე დაბა-

ლი ფასებით იყიდება.  

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში საკუთრების ფორ-

მების მიხედვით, საცალო სავაჭრო ქსელის შემდეგი ძირითადი სახეებია წარ-

მოდგენილი: 1. დამოუკიდებელი სავაჭრო საწარმო; 2. კორპორაციული ქსელი; 

3. საცალოდ მოვაჭრე კოოპერატივი; 4. მომხმარებელთა კოოპერატივი; 5. ფრან-

შაიზინგული ორგანიზაცია; 6. საცალო კონგლომერატი.  

დამოუკიდებელი სავაჭრო საწარმო საკუთრების ყველაზე უფრო გავრცე-

ლებულ ფორმას წარმოადგენს მთელ მსოფლიოში. ამ შემთხვევაში მომხმარებ-

ლებს ემსახურება ერთი დამოუკიდებელი საცალო სავაჭრო საწარმო, რომლის 

მფლობელიც, ძირითადად, თვითონ ასრულებს სავაჭრო ოპერაციებს. საქართვე-

ლოს კანონმდებლობით დამოუკიდებელი მოვაჭრე შეიძლება იყოს განსაზღვრუ-

ლი მეწარმე სუბიექტი [30]. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ განსაზღვ-

რავს, რომ საწარმოს ურთიერთობები სავაჭრო წარმომადგენელთან, დამოუკი-

დებელ მოვაჭრესთან და კომისიონერთან რეგულირდება მათთან დადებული 

ხელშეკრულებით (მუხლი 11). 
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კორპორაციული ქსელის შემთხვევაში ორი ან მეტი სავაჭრო დაწესებულე-

ბა ერთიანი კონტროლის ქვეშ იმყოფება, რომლებიც ყიდიან ანალოგიური 

ასორტიმენტის საქონელს, გააჩნიათ საქონლის შესყიდვის და გასაღების ერთი-

ანი სისტემა. ხშირად კორპორაციულ ქსელში შემავალ საცალო სავაჭრო 

საწარმოებს აქვთ ერთნაირი არქიტექტურული გაფორმება. კორპორაციულ 

სავაჭრო ქსელს დამოუკიდებელ სავაჭრო საწარმოსთან შედარებით მეტი შესა-

ძლებლობები გააჩნია საქონელბრუნვის მოცულობისა და შემოსავლების გაზრ-

დის თვალსაზრისით, რის შესაძლებლობასაც მას აძლევს დიდი რაოდენობის 

საქონლის შესყიდვის, საქონელზე მაქსიმალური დათმობების მიღების, სატ-

რანსპორტო ხარჯების შემცირების, კვალიფიციური მენეჯერების დაქირავების, 

თანამედროვე ორგანიზაციული სტრუქტურების ჩამოყალიბების და სხვა შესაძ-

ლებლობები. კორპორაციული ქსელის ყოველი ობიექტი საერთო მფლობელო-

ბისა და კონტროლის პირობებში სარგებლობს გარკვეული დამოუკიდებლო-

ბით, რაც მკვეთრად აფართოებს ადგილობრივი ბაზრის თავისებურებების 

გათვალისწინების და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების შესაძლებლობებს. 

მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ ჰიპერმარკეტი „კარფური“.  

საცალოდ მოვაჭრეთა კოოპერატივი საცალოდ მოვაჭრე საწარმოების დამო-

უკიდებელი გაერთიანებაა, რომელიც საქონელს ბითუმად შეისყიდის და შეუძლია 

საქონლის წარმოებაც. ამ გაერთიანების წევრები თავიანთი საქონლის დიდ ნაწილს 

ყიდულობენ კოოპერატივის მეშვეობით. ისინი ერთობლივად ახორციელებენ სა-

რეკლამო საქმიანობასაც. კოოპერატივის მიერ მიღებული მოგება მის წევრებს შო-

რის ნაწილდება შესყიდვის მოცულობის შესაბამისად. 

სამომხმარებლო კოოპერატივი იქმნება მაშინ, როცა მოქალაქეები ფიქრო-

ბენ, რომ მათ ვაჭრობის მუშაკები სათანადოდ არ ემსახურებიან ან საქონელზე 

ძალიან მაღალი ფასებია დაწესებული. სამომხმარებლო კოოპერატივი წარმოად-

გენს მოქალაქეთა ფულადი შენატანების საფუძველზე შექმნილ გაერთიანებას, 

რომლის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას განსაზღვრავს მათ მიერ არჩე-

ული გამგეობა. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ კოოპერატივს განსაზღვ-

რავს როგორც მეწარმე სუბიექტს, რომელიც იურიდიული პირია. კანონის მე-60 
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მუხლის 60.1 ქვემუხლის თანახმად: „კოოპერატივი არის წევრთა შრომით საქმი-

ანობაზე დაფუძნებული ან წევრთა მეურნეობის განვითარებისა და შემოსავ-

ლის გადიდების მიზნით შექმნილი საზოგადოება, რომლის ამოცანაა წევრთა 

ინტერესების დაკმაყოფილება და იგი მიმართული არ არის უპირატესად მო-

გების მიღებაზე.  კოოპერატივებს მიეკუთვნება: ნედლეულის მომპოვებელი, სა-

სოფლო-სამეურნეო ან სარეწაო პროდუქციის ერთობლივი გასაღების, სასოფ-

ლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი და სხვადასხვა საგნების დამამზა-

დებელი და ერთობლივი ხარჯებით მათი რეალიზაციის, მასობრივი მოხმარე-

ბის საქონლის საბითუმო წესით შემძენი და საცალო ვაჭრობით გამყიდველი, 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ან რეწვისათვის აუცილებელი მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსების შეძენა-წარმოებისა და მათი ერთობლივი გამოყენების, 

სასოფლო-საკრედიტო, მრავალდარგობრივი სამომხმარებლო კოოპერატივები,  

რომელთა სამართლებრივი, ეკონომიკური და სოციალური საფუძვლები რეგუ-

ლირდება კანონებით „სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ“ და „სასოფლო-

სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ [30] 

საქართველოს კანონის „სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ“ თანახმად, 

სამომხმარებლო კოოპერატივი ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა გაერთიანებაა, 

რომელიც ნებაყოფლობით იქმნება ერთობლივი საქმიანობისათვის საპაიო შენა-

ტანების გაერთიანებით, ურთიერთდახმარების პრინციპებზე წევრთა მატერი-

ალურ-კულტურულ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების, მატერიალური და 

ფინანსური რესურსების მიზიდვისა და ეფექტიანი გამოყენების მიზნით. (მუხ-

ლი 1. ბ). [35] 

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში თანამედროვე ეტაპზე განსაკუთრებით 

იზრდება სასოფლო-სამეურნეო (ფერმერული) კოოპერატივების როლი და მნიშვ-

ნელობა. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მონაცე-

მებით, ამჟამად 1091 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივია, რომელიც რეგიონების 

მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: კახეთი - 83;  ქვემო ქართლი - 167;  მცხეთა-

მთიანეთი - 51;  შიდა ქართლი - 75;  სამეგრელო - ზემო სვანეთი - 92;   გურია - 65;   

აჭარა - 125;  სამცხე-ჯავახეთი - 211;   იმერეთი - 99;   რაჭა-ლეჩხუმი - 88;   თბილი-
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სი - 35. [105] რაც შეეხება სამომხმარებლო კოოპერატივს, საქართველოში მოქმე-

დებს სამგორის სამომხმარებლო კოოპერატივი. ამასთან მოქმედებს საქართველოს 

სამომხმარებლო კოოპერატივების ცენტრალური კავშირიც (ცეკავშირი).  

ფრანშაიზინგული (ფრენშაიზინგული) ორგანიზაცია ხელშეკრულების სა-

ფუძველზე პრივილეგიების მფლობელი და მიმღები ორგანიზაციების გაერთი-

ანებაა. პრივილეგიების მფლობელები შეიძლება იყვნენ მწარმოებლები, ბითუ-

მად მოვაჭრე ან მომსახურების სფეროს ორგანიზაციები, მიმღებნი კი საშუ-

ალო და წვრილი მეწარმეები. ფრანჩაიზი (ფრენშაიზინგი) სახელშეკრულებო 

ურთიერთობათა სისტემაა, რომლის საფუძველზეც მსხვილი და ავტორიტეტული 

ფირმა განსაკუთრებულ სტატუსს ანიჭებს მცირე საწარმოს (ფირმას), რაც გამოხა-

ტულებას პოულობს საქონლისა და მომსახურების წარმოებისა და რეალიზაციის 

დროს საკუთარი სავაჭრო მარკის სარგებლობაში. საქართველოს სამოქალაქო კო-

დექსის 607-ე მუხლით განსაზღვრულია, რომ „ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება 

გრძელვადიანი ვალდებულებითი ურთიერთობაა, რომლითაც დამოუკიდებელი 

საწარმოები ორმხრივად კისრულობენ, საჭიროების მიხედვით, სპეციფიკურ 

ვალდებულებათა შესრულების გზით ხელი შეუწყონ საქონლის წარმოებას, გა-

საღებასა და მომსახურებათა განხორციელებას.“ [24] საქართველოში მოქმედი 

რამდენიმე ფრენშაიზინგული კომპანიიდან შეიძლება გამოვყოთ „კოკა კოლა ბოთ-

ლერს ჯორჯია“, „მაკდონალდსი“, „კარფური“.  

თავისუფალი ფირმების კორპორაციაა საცალო კონგლომერატი, რომელიც სა-

ცალო ვაჭრობის არაერთგვაროვან საწარმოებს აერთიანებს ერთიან მფლობელობა-

ში მართვის ფუნქციების ნაწილობრივი ინტეგრაციით. საქართველოში კონგლომე-

რატის მაგალითებად შეიძლება დავასახელოთ კომპანია „სილქ როუდ გრუფი“, 

„ვისოლ ჯგუფი“ და სხვ.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საკუთრე-

ბის ფორმების მიხედვით 2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით  სულ დარეგის-

ტრირებული იყო 602668 სუბიექტი, მათგან 97,9%-ს კერძო პირები შეადგენდნენ. 

საკუთრების სუბიექტების მთლიან რაოდენობაში სახელმწიფოს ხვედრითი წილი 

მხოლოდ 1,1 %-ს შეადგენს. (იხ. ცხრილი 8)  
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ცხრ. 8.    ბიზნეს რეგისტრი საკუთრების ფორმების მიხედვით  [117] 

 

 

საკუთრების ფორმა 
სუბიექტთა 
რაოდენობა 

% 

სულ 602668 100

კერძო პირები* 590108 97.9

კერძო პირი - საქართველოს 
მოქალაქე 

571243 94.8

უცხოელი კერძო პირი 14954 2.5

კერძო შერეული** 3911 0.7

სახელმწიფო*** 6658 1.1

მუნიციპალიტეტი 1944 0.3

საკუთრების სხვა ტიპი 3958 0.7
 

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო
პირის საკუთრებაშია; 
**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და

უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა; 
***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი
სახელმწიფო საკუთრებაშია. 
 
 

 

დარეგისტრირებულ სუბიექტთა ყველაზე მაღალი ხვედრითი წილი (20,5 %) 

ვაჭრობის სფეროზე მოდის. ამასთან ვაჭრობაში დარეგისტრირებულ სუბიექტთა 

რაოდენობიდან აქტიურია მხოლოდ 46,5%. (იხ. ცხრილი 9) 

 

ცხრ. 9.     ბიზნეს რეგისტრი საქმიანობის სახეების მიხედვით [120] 

საქმიანობის სახე 
სუბიექტთა 
რაოდენობა 

აქტიური % 

სულ 602668 116486 100

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო 
მეურნეობა 

5403 1133 0.9

თევზჭერა, მეთევზეობა 371 133 0.1

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 1237 504 0.2

დამამუშავებელი მრეწველობა 28032 9605 4.7

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და 
განაწილება 

507 141 0.1

მშენებლობა 14013 5246 2.3

ვაჭრობა, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო 123290 57422 20.5
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ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი

სასტუმროები და რესტორნები 10594 4817 1.8

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 16853 6662 2.8

საფინანსო საქმიანობა 3274 1804 0.5

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 
მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა 

23300 11310 3.9

სახელმწიფო მმართველობა 1797 222 0.3

განათლება 6347 2737 1.1

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური მომსახურება 5270 2715 0.9

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური 
მომსახურების გაწევა 

18771 3276 3.1

საქმიანობა უცნობია 343609 8759 57.0

   
 

რაც შეეხება ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმებს, ყველაზე დიდი ხვედ-

რითი წილი უკავია ინდივიდუალურ მეწარმეს (66,9%), ხოლო ყველაზე ნაკლები –  

კომანდიტურ საზოგადოებას (0, 03%). (იხ. ცხრილი 10) 

 

 

ცხრ. 10. ბიზნეს რეგისტრი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფომების  მიხედვით 

[162] 

 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა 
სუბიექტთა 
რაოდენობა 

% 

სულ 602668 100

კომერციული იურიდიული პირები 169164 28.1

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს) 2740 0.5

კომანდიტური საზოგადოება 184 0.03

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) 160308 26.6

სააქციო საზოგადოება 2325 0.4

კოოპერატივი 3607 0.6

არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები 21238 3.5

ინდივიდუალური მეწარმე 403455 66.9

სხვა 2548 0.4

საჯარო სამართლის სუბიექტები  6263 1.0
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რაც შეეხება ბიზნეს რეგისტრის მაჩვენებლებს რეგიონების ჭრილში, ყველაზე 

მაღალი ხვედრითი წილით გამოირჩევა ქ. თბილისი (43,5%), რეგიონებიდან კი იმე-

რეთი (13,8%). რეგიონების მიხედვით შიდა ქართლის წილად მოდის 4,5% (იხ. 

ცხრილი 11) 

 

ცხრ. 11.                     ბიზნეს რეგისტრი რეგიონების მიხედვით  [118] 

რეგიონები სუბიექტთა რაოდენობა % 

სულ 602668 100 

ქ. თბილისი 262857 43.5 

აფხაზეთის ა.რ. 3118 0.6 

აჭარის ა.რ. 49365 8.2 

გურია 15000 2.5 

იმერეთი 83221 13.8 

კახეთი 36943 6.1 

მცხეთა-მთიანეთი 11052 1.8 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 
სვანეთი 

4708 0.8 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 48033 8.0 

სამცხე-ჯავახეთი 16577 2.7 

ქვემო ქართლი  45053 7.5 

შიდა ქართლი  26741 4.5 

 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2014 

წელს საწარმოთა მთლიანმა ბრუნვამ 50.1 მლრდ. ლარი, ხოლო პროდუქციის 

მთლიანმა გამოშვებამ 26.1 მლრდ. ლარი შეადგინა. მთლიანი ბრუნვა საწარმოს 

ზომის მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: მსხვილი ბიზნესი – 81.9 %, საშუალო 

ბიზნესი – 8.7 %, მცირე ბიზნესი – 9.4 %. საქმიანობის სახეების მიხედვით მთლიან 

ბრუნვაში პრევალირებენ „ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა 

და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი“ და სხვა სექტორები შემდეგი თანმიმ-

დევრობით: „ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი“ – 50.5 %, „დამამუშავებელი მრეწველობა“ – 13.4%, 

„ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა“ – 10.3 %, „მშენებლობა“ – 7.6 %, „ოპერაციები 

უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა“ - 4.7 %. 
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საქმიანობის სახეების მიხედვით დასაქმებულთა მთლიან რაოდენობაში 

გვაქვს შემდეგი თანმიმდევრობა: „ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნა-

წარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი“ – 23.5 %, „დამამუშავებელი 

მრეწველობა“ – 14.8 %, „მშენებლობა“ – 11.4 %, „ტრანსპორტი და კავშირგაბმულო-

ბა“ – 10.0 %, „ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსა-

ხურების გაწევა“ - 10.0 %. დასაქმებულ ქალთა მთლიან რაოდენობაშიც პირველ 

ადგილზეა „ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი“, ხოლო სხვა სექტორები წარმოდგენილია შემდეგი 

თანმიმდევრობით: „ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების რემონტი“ – 26.8 %, „ჯანმრთელობის დაცვა და სო-

ციალური დახმარება“ – 18.7 %, „დამამუშავებელი მრეწველობა“ – 12.6 %, „ოპერა-

ციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა“ – 

9.1%, „სასტუმროები და რესტორნები“– 8.5 %. დასაქმებულ კაცთა მთლიან რაოდე-

ნობაშიც აგრეთვე პრევალირებენ „ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნა-

წარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი“ და სხვა სექტორები შემდეგი 

თანმიმდევრობით: „ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პი-

რადი მოხმარების საგნების რემონტი“ – 21.3 %, „მშენებლობა“ – 17.4 %, „დამამუშა-

ვებელი მრეწველობა“ – 16.2 %, „ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა“ – 12.4 %, 

„ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების 

გაწევა“ - 10.6 %. [44]  

ჩვენ მიერ განხილული სავაჭრო საწარმოების ფორმატებიდან საქართველოში 

საცალო ვაჭრობის ბაზარზე ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა (უნივერმაღი, საკო-

მისიო) თითქმის ყველა ფორმაა წარმოდგენილი. სტატისტიკური მონაცემებით, 

მათგან დიდი ნაწილი მეწარმე ფიზიკური პირია (ინდივიდუალური საწარმო). და-

საქმების თვალსაზრისითაც ვაჭრობის სფერო პირველ ადგილზეა. ფორმების მრა-

ვალფეროვნებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყველა 

ფორმატის (მათ შორის დღეისათვის მოქმედი) საცალო სავაჭრო საწარმოს მარ-

კეტინგის თავისებურებებთან დაკავშირებული საკითხები. 
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თავი II. საცალო ვაჭრობის საწარმოების კონკურენტუნარიანობის 

განმსაზღვრელი ფაქტორები 

 

2.1. მომსახურების ხარისხი, როგორც საცალო ვაჭრობის საწარმოს 

კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორი 

  

 

საცალო ვაჭრობის საწარმოს კონკურენტუნარიანობის ფორმირება მრავალი 

ფაქტორის გავლენით ხორციელდება, რომელთა შორის შეიძლება გამოვყოთ: ად-

გილმდებარეობა, სასაქონლო ასორტიმენტი და პროდუქტის ფასი, სავაჭრო 

პერსონალის კვალიფიკაციის დონე, მომსახურების ხარისხის დონე და სხვ.  

თანამედროვე ბაზრის თავისებურებებიდან გამომდინარე, საცალო სავაჭრო 

საწარმოს კონკურენტუნარიანობისა და მისი სტაბილური მდგომარეობის შენარჩუ-

ნებისათვის აუცილებელია კონკურენტული უპირატესობების ფორმირება, რომე-

ლიც, ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორებისა, შეიძლება ეფუძნებოდეს აგრეთვე:  

- საწარმოსადმი ლოიალური მყიდველების რაოდენობის ზრდის ფაქტორებს;  

- გრძელვადიანი ურთიერთკავშირის დამყარებას მიმწოდებლებთან; 

- მასშტაბის ეფექტით გამოწვეულ დაბალ დანახარჯებს;  

- მაღალი ხარისხის მომსახურებას; 

- სავაჭრო პერსონალის კვალიფიკაციას;  

- სავაჭრო ქსელის ლოგისტიკური უზრუნველყოფის დონეს და ა.შ. 

საცალო ვაჭრობის მუშაობის შედეგები და თავად საწარმოთა კონკურენტ-

უნარიანობა დამოკიდებულია შესაბამისი მიმართულების ხელმძღვანელი 

მუშაკების მიერ მიღებულ მარკეტინგულ გადაწყვეტილებებზე. ასეთი 

გადაწყვეტილებებიდან ფ. კოტლერი და გ. არმსტრონგი გამოყოფენ: მიზნობრივ 

ბაზარსა და მაღაზიის პოზიციონირებას, პროდუქტისა და მომსახურების ასორ-

ტიმენტს, ფასს, სტიმულირებასა და ადგილს. [2, 450] გადაწყვეტილებების თითქ-

მის იდენტური ჩამონათვალი გვხვდება მარკეტინგის ქართულ სახელმძღვანე-

ლოებშიც. [12, 423]  
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 საცალო სავაჭრო საწარმოებმა თავის საქმიანობა უნდა დაიწყონ მიზნობრივი 

ბაზრების შერჩევით, რაც უმნიშვნელოვანესი მარკეტინგული გადაწყვეტილებაა. 

სწორედ ამაზეა დამოკიდებული მარკეტინგის მიმართულებით საწარმოს მიერ მი-

ღებული ყველა სხვა გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილებები უნდა შეესაბამებოდეს 

მიზნობრივი ბაზრის მოთხოვნებს. საწარმოს მარკეტინგის სამსახური რეგულარუ-

ლად უნდა სწავლობდეს მიზნობრივ ბაზარს, რათა ყოველთვის იყოს დარწმუნებუ-

ლი მიღებული გადაწყვეტილებების სისწორეში. ბაზრის შერჩევა უშუალოდ უკავ-

შირდება ამ ბაზრიდან მოსალოდნელი მოგების სიდიდეს და ის განსაზღვრავს 

სავაჭრო საწარმოს ადგილმდებარეობისა და მისი ფორმატის შერჩევას. 

 საცალო მოვაჭრემ, უპირველეს ყოვლისა, უნდა განსაზღვროს თავისი საბაზ-

რო მიზანი და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყვიტოს, როგორ განთავსდეს ამ ბაზ-

რებზე: როგორ მყიდველზე უნდა იყოს საცალო სავაჭრო საწარმო ფოკუსირებული 

(მაღალი, საშუალო თუ დაბალი დონის)?; რა სურს მიზნობრივ მყიდველს (ფართო 

და მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, ხელსაყრელი პირობები თუ დაბალი ფასები)? 

ბაზრის განსაზღვრამდე და პროფილს შერჩევამდე საცალო მოვაჭრე ვერ მიიღებს 

მტკიცე გადაწყვეტილებას პროდუქტის ასორტიმენტის, მომსახურების, ფასწარმო-

ქმნის, რეკლამირების, სავაჭრო საწარმოს დიზაინის ან სხვა საკითხის შესახებ, 

რამაც მათი პოზიციონირების მხარდაჭერა უნდა უზრუნველყოს. 

ძალიან ბევრ საცალო მოვაჭრეს თავისი მიზნობრივი ბაზრისა და პოზიცი-

ონირების განსაზღვრა არ შეუძლია. ისინი ცდილობენ დააკმაყოფილონ ნების-

მიერი მყიდველის სურვილი და, საბოლოო ჯამში, ვერცერთ ბაზარს ბოლომდე და 

სათანადოდ ვერ აკმაყოფილებენ. ამის საპირისპიროდ, წარმატებული საცალო მო-

ვაჭრეები თავიანთ მიზნობრივ ბაზარს კარგად განსაზღვრავენ და ძლიერ პოზიცი-

ონირებასაც უზრუნველყოფენ.  

ფ. კოტლერისა და გ. არმსტრონგის მიხედვით, საცალო მოვაჭრეებმა გადაწყ-

ვეტილება პროდუქტის შესახებ სამი ცვლადის - პროდუქტის ასორტიმენტის, მომ-

სახურების კომპლექსისა და მაღაზიის ატმოსფეროს - გათვალისწინებით უნდა მი-

იღონ. [2, 454] საცალო მოვაჭრე პროდუქტის ასორტიმენტმა უნდა განასხვავოს სხვა 
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საცალო მოვაჭრეებისაგან, მოახდინოს მისი იდენტიფიცირება და ამავდროულად 

თანხვედრა მიზნობრივი ბაზრის მოლოდინთან.  

საცალო სავაჭრო საწარმოს ატმოსფერო გადამყიდველის არსენალის კიდევ 

ერთი ელემენტია. თითოეულ სავაჭრო საწარმოს აქვს ფიზიკური მოწყობის გეგმა, 

რომლის საშუალებით იგი რთულად ან ადვილად მოქმედებს. თითოეულ მათგანს 

გააჩნია თავისი „აურა“ (ატმოსფერო); საწარმომ უნდა შეარჩიოს ის ატმოსფერო, 

რომელიც მის მიზნობრივ ბაზარს შეეფერება და მყიდველს შეძენისათვის განაწ-

ყობს.  

მომხმარებლისთვის შეთავაზებული მომსახურების კომპლექსზე სწორი გა-

დაწყვეტილების მიღება, კერძოდ, საქონლის შეფუთვაზე, დადგმა-დამონტაჟებაზე, 

გადაკეთებაზე, შინ მიტანაზე და ა.შ. განსაზღვრავს საქონლის ხასიათზე დამოკი-

დებული მომსახურების სახეების შერჩევას.  საქონლის ლამაზად და მოხერხებუ-

ლად შეფუთვა, საქონლის უკან დაბრუნების პროცესის გაადვილება, გამყიდველე-

ბის კონსულტაციები საქონლის გამოყენებაზე და ა.შ. ხელს უწყობს მომხმარებელ-

თა მოზიდვასა და შენარჩუნებას. 

მომსახურების მარკეტინგის კომპლექსის ანალიზის დროს შეიძლება გამოყო-

ფილი იქნეს მომსახურების გარემო პირობების სამი ელემენტი:  

1. ატმოსფერო (განათება, მუსიკა, პერსონალი და ა.შ.);  

2. სივრცის გამოყენება (დიზაინი, დანადგარები, ავეჯი და ა.შ.);  

3. სიმბოლიკა, ნიშნები, გამოსახულება (საფირმო ნიშანი, სლოგანი, სარეკლამო გა-

მოსახულება, პოლიგრაფია და სხვა). ეს ელემენტები ეფუძნება მომხმარებელთა 

მოლოდინს. [48, 174]  

პროდუქტის  ფასი უნდა შეესაბამებოდეს საცალო სავაჭრო საწარმოს მიერ 

განსაზღვრულ მიზნობრივ ბაზარზე პოზიციონირებას. საცალო სავაჭრო საწარმო-

ების უმეტესობას აქვს მაღალი ფასები და გაყიდვების დაბალი მოცულობა ან და-

ბალი ფასები და გაყიდვების მაღალი მოცულობა.  

მომხმარებელთა მოზიდვის და საცალო სავაჭრო საწარმოს იმიჯის შესაქმ-

ნელად საცალო ვაჭრობას შეუძლია სტიმულირების ბევრი ხერხის გამოყენება: 

რეკლამირება, გაყიდვების სტიმულირება, საზოგადოებრივი ურთიერთობები, 



81 

 

პირდაპირი მარკეტინგი და სხვ. ამ მიმართულებით უდიდეს როლს ასრულებს 

ადგილმდებარეობის სწორად შერჩევა. ობიექტის ადგილმდებარეობაზე სწორი 

გადაწყვეტილების მიღება დამოკიდებულია საწარმოს ფინანსურ შესაძლებლო-

ბებზე, საქონლის სახეზე, მიზნობრივი ბაზრის ხასიათზე, საცალო სავაჭრო 

საწარმოს მისადგომობასა და სხვა ფაქტორებზე.  

2007 წელს ქ. გორში გაიხსნა საცალო ვაჭრობის ქსელის ცნობილი ბრენდის 

„პოპულის“ ფილიალი, რომლითაც თავდაპირველად არაერთი მომხმარებელი 

დაინტერესდა. თვალშისაცემი გახლდათ სისუფთავე, მრავალი ტექნოლოგიური 

სიახლე (ურიკები, სათანადოდ აღჭურვილი უახლესი ტექნიკური აპარატურა, მომ-

სახურების ხარისხის შედარებით მაღალი დონე და სხვ.) ადგილობრივი მომხმარე-

ბლებისათვის. რამდენიმე ხნის შემდეგ სუპერმარკეტი დაიხურა, რის ერთ-ერთ 

მთავარ მიზეზად ადგილმდებარეობა უნდა მივიჩნიოთ. მართალია, საცალო 

სავაჭრო საწარმო ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობდა, მაგრამ არა გზის-

პირას, არამედ ავტომანქანებისათვის შედარებით მიუდგომელ ადგილას, ყოფილი 

უნივერმაღის შენობის უკან. ამასთან ქვეითად მოსიარულეთათვისაც არ იყო 

თვალსაჩინო და მოხერხებული. ამ დროს გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში 

აღმოჩნდა „პოპულზე“ ბევრად უფრო პატარა ფართობის მქონე  სუპერმარკეტი 

„დაფნე“, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქუჩა #26) 

გზის პირას მდებარეობს და ავტომანქანებისა და მომხმარებლებისათვის ადვილად 

მისადგომია.  

ვაჭრობის საწარმოების კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელ ფაქტორებს 

შორის მომსახურების ხარისხი  არის ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, 

რომელიც თანამედროვე ბაზრის თავისებურებებისა და მომხმარებლებში მიმდინა-

რე ცვლილებების პირობებში (მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები, 

გლობალიზაცია,  ბაზრის გაჯერება, სწრაფად ცვალებადი გარემო, ცვლილებები 

სავაჭრო ტექნოლოგიებში, მომხმარებელთა დემოგრაფიაში, ცხოვრების სტილსა 

და ყიდვის ტენდენციებში, მეგა საცალო მოვაჭრეების ზრდა, ონლაინ (ინტერნეტ) 

და მობილური მარკეტინგის განვითარების მზარდი ტენდენციები, მაღაზიის გარე 

საცალო ვაჭრობის ზრდა, მსხვილი საცალო მოვაჭრეების გლობალური ექსპანსია, 
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ეკოლოგიურად სუფთა ვაჭრობის განვითარება და ა.შ.) განსაზღვრავს თანამედრო-

ვე საცალო ვაჭრობის  საწარმოს კონკურენტუნარიანობას და მომავალ წარმატებულ 

ფუნქციონირებას. მომსახურების ხარისხი განაპირობებს თანამედროვე მომხმარებ-

ლის ლოიალურობას და ბიზნესის წარმატებას. 

თანამედროვე მომხმარებლებისათვის ხარისხიანი მომსახურება მოიცავს 

სხვადასხვა ფაქტორების ერთობლიობას, მათ შორის ხელსაყრელ ადგილმდებარე-

ობას, ფართო ასორტიმენტს, ლიდერობას სასაქონლო ჯგუფში, ოპერატიულობას, 

კონკურენტუნარიან ფასებს და ა.შ.   

საცალო სავაჭრო საწარმოებისაგან თანამშრომლებისაგან თანამედროვე მომხ-

მარებლებს სურთ მიიღონ თავაზიანობა, კეთილგანწყობა, პროდუქტის შესახებ 

კარგი ცოდნა, დახმარება, ენთუზიაზმი და სხვ. ხარისხიანი მომსახურება წარმო-

ადგენს საცალო სავაჭრო საწარმოს ყველა რესურსისა და ყველა თანამშრომლის (და 

არა მხოლოდ იმათი, რომლებიც უშუალოდ ურთიერთობენ კლიენტებთან) კონ-

ცენტრაციას კლიენტთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ.  

საცალო სავაჭრო საწარმოში მომსახურებას მიეკუთვნება ყველაფერი: გაყიდ-

ვები, სასაწყობო მეურნეობა, მიწოდება, სასაქონლო-მატერიალური მარაგები, შეკ-

ვეთების დამუშავება, ადამიანური რესურსები, ურთიერთობა თანამშრომლებთან, 

დაყენება და მონტაჟი, კორესპონდენცია, ანგარიშების გამოქვეყნება, კრედიტით 

ვაჭრობა, ფინანსები, ბუღალტრული აღრიცხვა, რეკლამა, საზოგადოებასთან ურ-

თიერთობა, მონაცემთა დამუშავება და ა.შ. ამ მიმართულებით განხორციელებული 

ნებისმიერი საქმიანობის მთავარი ფუნქცია არსებული კლიენტების შენარჩუნება 

და ახლების მოზიდვაა, კლიენტებისათვის სასურველი მოთხოვნილების შექმნაა, 

რათა გააგრძელონ თანამშრომლობა საცალო სავაჭრო საწარმოსთან. მთლიანობაში 

თავისი საქმიანობით საცალო ვაჭრობა ემსახურება მწარმოებლებისა და მომხმარე-

ბლების ხანგრძლივ და ეფექტურ ურთიერთობებს. 

საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პირობებში სავაჭრო სა-

წარმოები წარმოდგენილი საქონლისა და მომსახურების ასორტიმენტის პარალე-

ლურად მუდმივად უნდა ფიქრობდნენ  მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, 

გასაღების სტიმულირების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებაზე, ორიგინალუ-
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რი სახელწოდებების შერჩევაზე, შეფუთვის სრულყოფაზე, მომხმარებლებზე ზემ-

ოქმედების, მათი ლოიალურობისა და ნდობის მოპოვების ახალ მექანიზმებზე. მათ 

უნდა შექმნან ლოიალურ კლიენტთა ბაზა მხარდაჭერისა და განვითარების მიზ-

ნით. 

ACT-ის (ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი) ვებ-გვერდზე წარმოდგენი-

ლი სტატისტიკური მონაცემებით, იმ მომხმარებელთა შორის, რომელიც განმეორე-

ბით აღარ სარგებლობს ამა თუ იმ პროდუქტით, 69% მომსახურების ხარისხითაა 

უკმაყოფილო და მხოლოდ 13% - პროდუქტით. [133]  

არასათანადო მომსახურების მიზეზით კომპანიამ შესაძლებელია იმაზე მეტი 

მომხმარებელი დაკარგოს, ვიდრე უხარისხო პროდუქტის შეთავაზების შემთხვე-

ვაში. მეცნიერი პიტერ დოილი ხაზს უსვამს რა მომხმარებელთა ლოიალურობის 

მნიშვნელობას თანამედროვე პირობებში, მას მარკეტინგული აქტივების ოთხ სახეს 

შორის ასახელებს.  მისი აზრით, ფირმის მარკეტინგული უპირატესობა ბაზირდება 

მის შესაბამის აქტივებზე: მის მიერ ბაზრის ცოდნაზე, საკუთარ  სავაჭრო მარკებზე, 

ფირმის მომხმარებლების ლოიალურობაზე და პარტნიორებთან სტრატეგიულ 

ურთიერთობებზე განაწილების არხებში. [63, 63]  

 ბრენდის ლოიალურობა (Brand Loyalty), რომელიც წარმოადგენს ფსიქოლო-

გიურ ფაქტორს, დაკავშირებულია მომხმარებელთა მიერ ბრენდის აღქმასთან. ეს 

არის ბრენდისადმი მიმხრობის,  მოცემული ბრენდის არჩევის ძალა სხვა ალტერნა-

ტივების არსებობის პირობებში. ეს ძალა ხშირად იზომება განმეორებითი შეძენის 

სიხშირის ან ფასისადმი მგრძნობიარობის მეშვეობით.   

კლიენტების ლოიალურობის მოპოვება და ურთიერთობის თვალსაზრისით 

მისი შენარჩუნება პირველ რიგში ხარისხიან მომსახურებას ითვალისწინებს, რომე-

ლიც უნდა ეფუძნებოდეს: მზრუნველობას; თავაზიანობას; პატიოსნებას; მზაობას 

დასახმარებლად; ოპერატიულობას; ხელმისაწვდომობას; მეგობრულობას; ცოდნას; 

პროფესიონალიზმს. [77, 25]  

ნებისმიერი ჩამოთვლილი ფაქტორი განაპირობებს მომსახურების ხარისხს   

და განსაზღვრავს საცალო (და არა მხოლოდ საცალო) სავაჭრო საწარმოს წარმატე-

ბას. 



84 

 

ამ მიმართულებით ერთ-ერთ უმთავრეს პირობას კვალიფიციური, განათლე-

ბული კადრების შერჩევა წარმოადგენს. მუშაკთა კვალიფიკაციასთან დაკავშირე-

ბული პრობლემები უმთავრესად წარმოიშობა იმის გამო, რომ მრავალი საწარმო 

ჯერ კიდევ არ აღიარებს კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების აუცილებლო-

ბას.  სწავლება ხშირად განიხილება როგორც ხარჯების გაზრდის და არა როგორც 

სტრატეგიული ინვესტიციის ფაქტორი, მაშინ, როდესაც საცალო სავაჭრო საწარმო-

ების საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტიანობა ბევრადაა დამოკიდებული პერსონა-

ლის კვალიფიკაციაზე.  

ფსიქოლოგისა და ბიზნეს-ტრენერის ეკატერინე ფუტკარაძის აზრით, ცუდ 

მომსახურებას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის - არამოტივირებუ-

ლი მომსახურე პერსონალი; არასწორად განსაზღვრული სამუშაო მოთხოვნები; 

მომსახურე პერსონალის პიროვნული თვისებები; დამქირავებლის არასწორი და-

მოკიდებულება მომხმარებლის მიმართ და სხვ. პრობლემის მოსაგვარებლად, სწო-

რად უნდა შეირჩეს კადრები. სამსახურში აყვანისას უნდა დადგინდეს, რა პიროვ-

ნული თვისებების მატარებელია კანდიდატი... უნდა განემარტოს, რომ მომსახურე-

ბა არ გულისხმობს მომხმარებლისთვის მხოლოდ პასუხის გაცემას ან მოთხოვნი-

ლი პროდუქტის მიწოდებას. პერსონალი მობილიზებული უნდა იყოს თავაზიანი 

მომსახურებისთვის... დამქირავებელმაც კარგად უნდა გააცნობიეროს, რომ კონკუ-

რენტულ გარემოში თვითდამკვიდრებისა და გამარჯვების წინა პირობა სწორედ 

მომსახურების ხარისხია. [13] 

საცალო ვაჭრობის მომსახურების ხარისხის ძირითადი მაჩვენებელი - მომსა-

ხურე პერსონალის კვალიფიკაცია განისაზღვრება შემდეგი მახასიათებლებით: 

– კომპეტენცია (კონკრეტული მომსახურების გასაწევად აუცილებელია პროფესი-

ული განათლების ქონა, მოხერხება და უნარი); 

– კომუნიკაბელობა (მომხმარებლებთან ურთიერთობის დამყარების შესაძლებლო-

ბა); 

– თავაზიანობა (პერსონალის ქცევა); 

– კულტურა (ქცევის წესების დაცვის და კონკრეტული მომსახურების ობიექტის 

შესახებ ინფორმაციის გასაგებად გადაცემის თვისება); 
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– დახვეწილობა (მომსახურების ობიექტის მიმზიდველობის უნარი); 

– საიმედობა. [1, 12-13] 

პერსონალის კვალიფიკაციის შეფასებისას, გასათვალისწინებელია მომსახუ-

რების ის დრო, რომელსაც იგი ანდომებს მომსახურების გაწევას, აგრეთვე მომსა-

ხურების სიჩქარე. 

ღიმილი, მეგობრული ხმა, საკუთარი საქმის კარგი ცოდნა და მზადყოფნა და-

სახმარებლად - პროფესიონალი პერსონალის ძირითადი კრიტერიუმებია. დასავ-

ლეთის ქვეყნებში დამკვიდრებული ცნობილი გამოთქმა -  „კლიენტი - ეს ჩემი სა-

მუშაოა“ ამ მიმართულებით მუშაობას გულისხმობს.  კლიენტს შეუძლია 3-5 წამში 

განსაზღვროს, ყურადღებიანია თუ არა თანამშრომელი.  

საცალო სავაჭრო საწარმოების უმრავლესობაში ჯერ კიდევ არა აქვთ სათანა-

დოდ გაცნობიერებული, რომ საკუთარ თანამშრომლებს უნდა შეასწავლონ კლი-

ენტთა მომსახურების საფუძვლები. ძალიან ხშირად მომსახურე პერსონალის კლი-

ენტებისადმი დამოკიდებულება განსაზღვრავს საცალო სავაჭრო საწარმოს მომა-

ვალ არსებობას.  

ცნობილია, რომ კლიენტები თავიანთ უკმაყოფილებას უზიარებენ სხვებსაც 

- მეგობრებს, ახლობლებს, თანამშრომლებს, ოჯახის წევრებს და ა. შ. კვლევებით 

დადგენილია, რომ ცუდ მომსახურებაზე საჩივართა უმრავლესობა ძირითადად გა-

მოწვეულია მომსახურე პერსონალის კლიენტებისადმი გულგრილი, ცივი და ზოგ-

ჯერ, შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულებითაც. ურთიერთობა, რომელიც აამაღ-

ლებს შეძენის პროცესით კმაყოფილებას, კლიენტებისათვის უფრო მნიშვნელოვა-

ნია, ვიდრე საიმედოობა ან ფასი. კვლევებზე დაყრდნობით, ყოველი ცუდი მომსა-

ხურების დროს დამქირავებელი საშუალოდ მომხმარებლის 50%-ს კარგავს, საუკე-

თესო მომსახურებით კი იძენს 10%-ს. [13]  

ცუდი მომსახურების ტიპურ მაგალითებს (შემთხვევას), ხშირად ვხვდებით ქ. 

გორის (და არა მარტო გორის) საცალო სავაჭრო ქსელში: 

- სამშენებლო მასალების მაღაზიაში პერსონალი (4 ადამიანი) მყიდველებს ყუ-

რადღებას არ აქცევენ,  სხედან და აზარტულად თამაშობენ კარტს, დომინოს ან სხვ.; 
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- ბუტიკში გამყიდველი ქალი დიდი ცნობისმოყვარეობით ავსებს კროსვორდს, 

ნაკლებად აქცევს ყურადღებას მყიდველებს და მხოლოდ ზოგადი ფრაზებით შე-

მოიფარგლება; 

- მობილური ტელეფონების მაღაზიების ვიტრინებში სხვადასხვა მოდელის უამ-

რავი ფიჭური ტელეფონია გამოფენილი, მაგრამ მათი ტექნიკური მახასიათებლე-

ბის აღწერა (ტექნიკური შესაძლებლობები) და ფასი არ არის მითითებული, გამყი-

დველებმა კი არც იციან ეს რა შესაძლებლობების ტელეფონებია;  

- სუპერმარკეტებში გამყიდველი მყიდველის თვალწინ ზრდის საქონლის ფასს, 

ვიტრინაზე კი სხვა, უფრო დაბალი ფასია მითითებული მოცემულ პროდუქტზე; 

- სასურსათო მაღაზიაში ხშირად გამყიდველი არ თვლის საჭიროდ ხურდა დაუბ-

რუნოს მყიდველს და ა.შ. [50, 189]  

მეცნიერმა კარლ სიუელმა კომპანიებისთვის შეიმუშავა მომხმარებლებთან 

ურთიერთობის შემდეგი 10 მცნება: 1. აიძულეთ კლიენტები დაბრუნდნენ; 2. სის-

ტემა და არა მარტო ღიმილი; 3. გაეცით ნაკლები დაპირება და გააკეთეთ მეტი; 4. 

როცა კლიენტი რაიმეს გთხოვთ, თქვენი პასუხი არის „დიახ“; 5. გაათავისუფლეთ 

თქვენი კონტროლიორები და კლიენტებთან ურთიერთობის მთელი დეპარტამენ-

ტი; 6. არ არის საყვედურები? ე.ი. რაღაც ვერ არის კარგად; 7. გაზომეთ ყველაფერი; 

8. ხელფასები უსამართლოა; 9. იყავით თავაზიანი; 10. ბენჩმარკინგი. [134]  

 საქართველო მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხითა და კულტურით არა 

მარტო განვითარებულ ქვეყნებში ჩამოყალიბებულ მომსახურების კულტურას ჩა-

მორჩება, არამედ რეგიონის ბევრ ქვეყანას. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია  აჭარის ავ-

ტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ 

2012 წელს გამოქვეყნებული აჭარაში მომსახურების ხარისხის კვლევის შედეგები, 

რომელიც 2012 წლის ზაფხულის სეზონზე აჭარაში ჩატარდა. კვლევის შედეგად 

გამოვლინდა მომსახურების სფეროში არსებული ხარვეზები. ერთ-ერთი ძირითა-

დი პრობლემური საკითხი ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა აღმოჩნდა, რომელიც 

უფრო ნეგატიურად ლოკალურ სასტუმროებზე აისახა, ვიდრე ბრენდებზე. უკმა-

ყოფილება უცხოელ ტურისტებში გამოიწვია მომსახურების იმ დაბალმა დონემ, 

რომელთან მიმართებაში  ფასები შედარებით მაღალი იყო. შიდა ტურისტებშიც 
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წარმოიშვა სიძვირის განცდა და ამასთანავე უმეტესობისთვის არსებული მომსა-

ხურების ფასები ხელმისაწვდომი არ იყო. კვლევის თანახმად, კვების ობიექტების 

შეფასების სისტემა მოიცავდა ოთხ სეგმენტს: მიღების შეფასება, მომსახურების შე-

ფასება, მენიუ/სამზარეულოს შეფასება, ზოგადი შეფასება. რესტორნებისა და კაფე-

ების სექტორში გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა: მომსახურების 

სისწრაფე, პერსონალის პროფესიონალიზმის დონე, კერძების პრეზენტაცია მენი-

უში, ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა. კვლევის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა 

ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა - მომსახურების ხარისხი და მასზე არსებული 

ფასები. კვლევის შედეგები შიდა და უცხოელი ტურისტების კმაყოფილების 

დონის მიხედვით წარმოდგენილია დანართებში (იხ. დანართი 23, დანართი 24). [4]  

მცირეა იმ კომპანიების რაოდენობა, რომლებშიც პერსონალს მოეთხოვება 

ატაროს კომპანიის მიერ შემუშავებული უნიფორმა. მომხმარებელზე დადებითად 

მოქმედებს უნიფორმებზე მიმაგრებული კომპანიის ლოგოთი დამშვენებული ბე-

იჯები საკუთარი გვარ-სახელების მითითებით, რაც მომხმარებლებს საშუალებას 

აძლევს სახელით მიმართოს პერსონალს და ამით თავიდან აიცილოს აღნიშნულ-

თან დაკავშირებული უხერხული სიტუაციები. ცნობილი ფსიქოლოგი დეილ კარ-

ნეგი აღნიშნავს: „ადამიანისთვის საკუთარი სახელი ყველაზე ძვირფასი რამ არის 

მისი ლექსიკური მარაგიდან“. [125]  

ქვეყანაში არ არსებობს ერთიანი სტანდარტი, რომელთა შესრულებაც სავალ-

დებულო იქნებოდა კომპანიებისათვის. კომპანიების მხოლოდ ნაწილს აქვს შემუ-

შავებული მომსახურების კულტურის საკუთარი, შიდა სტანდარტები.  მომსახურე-

ბის კულტურის შიდა სტანდარტები მოქმედებს ბანკებში, აფთიაქებში, დიდ სუ-

პერმარკეტებში. [121]  

მომსახურების კულტურის დანერგვა დადებითად მოქმედებს თავად ბრენ-

დის აღქმაზე. მაგალითად, ყელსახვევების მიხედვით ადვილად აღიქვამთ სხვადა-

სხვა საბანკო ბრენდებს. ნარინჯისფერი ყელსახვევით ადვილად გამოირჩევა „სა-

ქართველოს ბანკის“ თანამშრომელი, ცისფერი ყელსახვევით  „თიბისი“ ბანკის 

თანამშრომელი. მსგავსი პრაქტიკაა დანერგილი მობილური კავშირგაბმულობის 

კომპანიებშიც. იასამნისფერი კომპანია „ჯეოსელის“ ბრენდთანაა დაკავშირებული, 
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წითელი – „მაგთიკომთან“, ხოლო ყვითელი და შავი ზოლების შეხამება – „ბილაინ-

თან“.  

 უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში მოქმედი კომპანიების გარკვეული ნა-

წილის მხრიდან შეინიშნება პოზიტიური ტენდენციები მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიმართულებით. არაერთმა კომპანიამ  მიაქცია განსაკუთრებული  

ყურადღება მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხს. მაგალითად წიგნების პოპუ-

ლარული საცალო სავაჭრო ქსელის - „ბიბლუსის“ ოპერატორი უკავშირდება ერთ-

გულ მომხმარებლებს და აძლევს შეკითხვებს: კმაყოფილი ხართ თუ არა ჩვენი მომ-

სახურებით? როგორ დაახასიათებდით „ბიბლუსის“ მაღაზიებში მომუშავე პერ-

სონალის მხრიდან თქვენდამი დამოკიდებულებას? რამდენად ამომწურავად და 

სრულყოფილად გპასუხობდნენ დასმულ შეკითხვებზე? რას ისურვებდით კომპა-

ნიის მხრიდან (რჩევები, რეკომენდაციები)? „ბილაინის“ აბონენტთა მომსახურების 

სამსახურთან დაკავშირების შემდეგ ოპერატორი სთხოვს აბონენტს ხაზზე დარჩე-

ნას, რათა მონაწილეობა მიიღოს გამოკითხვაში (რამდენად ამომწურავად უპასუხა 

ოპერატორმა დასმულ შეკითხვებს; თქვენთვის გაწეული მომსახურების მიხედვით 

გაუწევთ თუ არა „ბილაინს“ რეკომენდაციას? გთხოვთ შეაფასოთ 10-ბალიანი სის-

ტემით: 0 – არ გავუწევდი, 10 – აუცილებლად გავუწევდი).     

ქართული ინტერნეტ-ჟურნალის - „მარკეტერის“ მიერ 2015 წლის მარტში 

ჩატარებული კვლევის შედეგებით, ქართული კომპანიები ცდილობენ სერვისის 

დახვეწას მომსახურების სხვადასხვა სტანდარტების შემუშავების, თანამშრომლე-

ბისთვის ტრენინგების ჩატარებისა თუ სერვისის რეგულარული მონიტორინგის 

გზით. კვლევა ჩაატარა „ეისითიმ“ ექსკლუზიურად ინტერნეტ ჟურნალისთვის 

„მარკეტერი“. გამოკითხვა ჩატარდა 416 ზრდასრულ თბილისელს შორის. 

მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება არ აღემატება 4,75%-ს. კვლევის თანახმად, 

ყოველი მეორე თბილისელი (53%) თვლის, რომ დღეს ქართულ კომპანიებში კარგი 

მომსახურებაა, 36% კი ქართულ ბაზარზე არსებულ მომსახურების ხარისხს საშუ-

ალოდ აფასებს. დედაქალაქის მაცხოვრებელთა მხოლოდ 8% ფიქრობს, რომ ქარ-

თულ კომპანიებში მომხმარებლებს ცუდად ემსახურებიან. (იხ. ნახაზი 15) [153]  
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ნახ. 15.  

 

 

 

კვლევის შედეგად დაფიქსირდა სხვაობები სფეროების მიხედვით: მომსახუ-

რების ხარისხის დადებითად შეფასების თვალსაზრისით ლიდერობენ აფთიაქები 

(4.2), საწვავის რეალიზატორები (4,1) და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიები 

(4,0). თბილისელები მომსახურების კუთხით ყველაზე დაბალ შეფასებას საჯარო 

სამსახურებში/სახელმწიფო სერვისებში არსებული მომსახურებას აძლევენ (3,6). 

2012 წლის თებერვალში ჩატარებული „ეისითის“ კვლევის თანახმად, სახელმწიფო 

სექტორის მომსახურების ხარისხი უფრო მაღალ შეფასებას იღებდა (4.1). (იხ. 

ნახაზი 16) [153] 

ნახ. 16.  
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კვლევის შედეგების თანახმად, გამოკითხულ მომხმარებელთა თითქმის ნახე-

ვარი (49%) რომელიმე კომპანიაში ძალიან ცუდი მომსახურების მიღების შემთხვე-

ვაში რეაგირების  გარეშე ტოვებს ობიექტში მიღებული ცუდი მომსახურების 

ფაქტს. თუმცა, ამ მხრივ 29% აქტიურია და ადგილზევე აფიქსირებს უკმაყოფილე-

ბას. ნეგატიური გამოცდილების მქონე მომხმარებელთა დაახლოებით ერთი მეხუ-

თედი (19%) უარს ამბობს აღნიშნული კომპანიის მომსახურებით სარგებლობაზე. 

(იხ. ნახაზი 17) 

 

ნახ. 17.  

 

 

საცალო ვაჭრობაში მომსახურების, როგორც  მარკეტინგული კომპლექსის 

განვითარების განმსაზღვრელი ფაქტორის, როლი და მნიშვნელობა დიდია. სავაჭ-

რო მომსახურების ხარისხი დიდწილად დამოკიდებულია სავაჭრო პერსონალის 

კულტურის დონეზე, მათი პროფესიონალიზმის ხარისხზე, საცალო სავაჭრო სა-

წარმოს პერსონალის მიერ მყიდველთა ფსიქოლოგიის ცოდნაზე.   
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2.2. მომსახურების ხარისხის ანალიზი საქართველოს საცალო 

ვაჭრობაში (ქ. გორის მაგალითზე)  

 

საცალო ვაჭრობაში მომსახურების განვითარება დამოკიდებულია თავად სა-

ცალო ვაჭრობის განვითარებაზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახუ-

რის მონაცემებზე დაყრდნობით, ვაჭრობის დარგის ბრუნვის მოცულობა ყოველ-

წლიურად იზრდება. თუ 1999 წელს იგი 1,1 მლრდ ლარს შეადგენდა, 2013 წელს მი-

სი მოცულობა თითქმის 21-ჯერ გაიზარდა და 22,8 მლრდ ლარი შეადგინა. 1999-

2013 წლებში ვაჭრობის დარგის ბრუნვის მოცულობა ყოველწლიური ზრდის ტემ-

პებით ხასიათდება. გამონაკლისია მხოლოდ 2000 და 2001 წლები, როდესაც ვაჭ-

რობის დარგის ბრუნვის მოცულობაში ზრდა არ დაფიქსირებულა (ორივე წელს 

იგი 1,4 მლრდ ლარს შეადგენდა). ზრდის განსაკუთრებული, ნახტომისებური 

ზრდა დაფიქსირდა 2011 წელს, როდესაც ვაჭრობის დარგის ბრუნვის მოცულობამ 

18,6 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 6,9 მლრდ 

ლარით აღემატება (2010 წელს - 11,7 მლრდ ლარი). (იხ. ნახაზი 18) 

 

ნახ. 18.                                                                                                                    [119] 

 
 

 

 

ვაჭრობის დარგის ბრუნვის მოცულობის ზრდის პარალელურად ზრდის ტენ-

დენციები შეინიშნება ვაჭრობაში საქონლისა და მომსახურების ყიდვების მოცუ-

ლობაშიც. ვაჭრობაში საქონლისა და მომსახურების ყიდვების მოცულობა 2013 
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წელს, 2007 წელთან შედარებით, თითქმის გასამმაგებულია. თუ 2007 წელს მან 7,1 

მლრდ ლარი შეადგინა, 2013 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 13,4 მლრდ ლარით 

გაიზარდა და 20,5 მლრდ ლარს მიაღწია. 2007-2013 წლების დინამიკაში მხოლოდ 

2009 წელს ფიქსირდება კლების ტენდენცია. 2009 წელს მისმა მოცულობამ 8,4 

მლრდ ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 0,1 მლრდ ლა-

რით ჩამორჩება. (იხ. ნახაზი 19).  

 

ნახ. 19.                                                                                                            [119] 

 

 

 

 

რაც შეეხება რეგიონებს, საქონლისა და მომსახურების ყიდვის მიხედვით ში-

და ქართლს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. 2013 წლის მონაცემებით შიდა 

ქართლში ვაჭრობის, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტის საწარმოების საქონლისა და მომსახურების ყი-

დვებმა 321,3 მლნ ლარი შეადგინა და წინ გაუსწრო  გურიის, მცხეთა-მთიანეთის, 

სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. 2009 წელს, 

ისევე, როგორც სხვა რეგიონებში, შიდა ქართლშიც დაფიქსირდა კლების ტენდენ-

ცია, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომმა და მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა განაპი-

რობა. მომდევნო წლებში (2010, 2011, 2012, 2013) კი ზრდის ტენდენციები შეინიშ-

ნება.  (იხ. ცხრილი 12) 
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ცხრ. 12.         ვაჭრობის, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტის საწარმოების საქონლისა და მომსახურების 

ყიდვები რეგიონების მიხედვით [119] 

 

 

წელი  საქართვე

ლო – 

სულ  

მათ შორის:  

თბილისი  აჭარა გურია  იმერეთი კახეთი მცხეთა-

მთიანეთი

რაჭა-

ლეჩხუმი

და 

ქვემო 

სვანეთი

სამეგრელო-

ზემო  

სვანეთი 

სამცხე-

ჯავახეთი

ქვემო 

ქართლი

შიდა 

ქართლი

მლნ. 

ლარი  

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2007 7074,7 5700,3 413,8 14,3 345,2 85,7 10,3 4,5 186,0 62,6 178,5 73,5 

2008 8481,4 7075,3 432,2 17,8 370,6 83,7 3,9 3,7 217,1 44,4 140,6 92,1 

2009 8363,7 6946,6 410,1 10,4 381,7 95,2 16,6 4,7 191,2 38,1 194,3 74,8 

2010 10448,2 8653,2 492,3 29,0 493,2 104,5 12,0 3,1 212,9 75,6 271,1 101,2 

2011 17032,5 13922,2 889,1 62,2 709,3 242,2 34,3 5,2 392,2 123,7 377,4 274,7 

2012 19137,4 15628,6 1008,6 65,6 770,9 273,6 41,0 8,5 381,0 157,6 507,9 294,1 

2013 20507,2 16091,3 1238,0 78,9 929,8 369,8 104,5 10,7 508,1 193,1 661,7 321,3 

 

 

ჩვენთვის საინტერესო საცალო ვაჭრობის სტატისტიკის მიხედვით, (იხ. ცხრი-

ლი 13) ჩანს, რომ საცალო ვაჭრობის ბრუნვის მოცულობა 2013 წელს, 2008 წელთან 

შედარებით, დაახლოებით 2,5-ჯერ გაიზარდა. 2009 წელს, ისევე როგორც ზემოთ 

განხილულ მაჩვენებლებში, აქაც კლების ტენდენციაა, მომდევნო 2010, 2011, 2012 

და 2013 წლებში კი  ზრდის.  
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ცხრ. 13.      საცალო ვაჭრობის საწარმოების ბრუნვის მოცულობა1)   [42, 203; 43, 203] 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

საცალო ვაჭრობა 3764.0 3286.3 4076.5 6898.8 7621.4 8863.7 

ავტომობილების, 

მოტოციკლების, 

საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და 

პირადი 

მოხმარების 

საგნების 

რემონტი 

19.1 24.2 18.2 25.3 49.7 56.0 

მთელი 

მოცულობიდან 

არასახელმწიფო 

სექტორი: 

   საცალო 

ვაჭრობა 

3755.2 3286.2 4074.3 6898.8 7621.4 8863.7 

ავტომობილების, 

მოტოციკლების, 

საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა 

და პირადი 

მოხმარების 

საგნების 

რემონტი 

18.9 24.1 18.2 25.2 49.7 56.0 

1)  დეკლარირებული მაჩვენებლები ბაზრებსა  და  ბაზრობებზე მოვაჭრე 

ეკონომიკური სუბიექტების  სავაჭრო ბრუნვის გარეშე. 
 

 

რაც შეეხება ვაჭრობის სფეროში დასაქმებულთა სტატისტიკას,  დასაქმებულ-

თა საშუალო წლიური რიცხოვნობის ზრდის ტენდენციები შეინიშნება 2010-2013 

წლებში. 2013 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა დასაქმებულთა საშუალო წლიური 

რიცხოვნობა 2010 წელთან შედარებით (52,1 ათასი კაცით). (იხ. ცხრილი 14) 
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ცხრ. 14. დასაქმებულთა საშუალო წლიური რიცხოვნობა ეკონომიკური 

საქმიანობის სახეების (ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების რემონტი) მიხედვით   [42, 128-129; 43, 128] 

 

 ათასი კაცი პროცენტობით ჯამთან
 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

ვაჭრობა; 

ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და 

პირადი 

მოხმარების 

საგნების 

რემონტი 

68.2 107.8 114.2 120.3 17.1 21.4 21.4 21.8 

 

 

 

 მოყვანილი სტატისტიკური მონაცემები ცხადყოფს, რომ საცალო ვაჭრობის 

ბრუნვაში მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდენციები იკვეთება. მათი ზრდის პარალე-

ლურად დღის წესრიგში დგება მომსახურების სფეროს მარკეტინგული კომპლექ-

სის გაუმჯობესების აუცილებლობა საცალო ვაჭრობაში.  

 საქართველოს საცალო სავაჭრო საწარმოები სწრაფად ცვალებად გარემოში 

მუშაობენ, რაც შესაძლებლობებთან ერთად, სირთულეებსაც სთავაზობს მათ. მიმ-

დინარეობს მძაფრი კონკურენცია, სწრაფად იცვლება საცალო ვაჭრობის ტექნოლო-

გიები, მომხმარებელთა დემოგრაფია, მათი ცხოვრების სტილი და ყიდვის ტენდენ-

ციები. წარმატების მოსაპოვებლად საცალო მოვაჭრეებმა მიზნობრივი სეგმენტები 

ფრთხილად უნდა შეარჩიონ და საკუთარი თავის ძლიერი პოზიციონირება მოახ-

დინონ. კონკურენტუნარიანი სტრატეგიების დაგეგმვასა და სისრულეში მოყვანას-

თან ერთად, მათ საცალო ვაჭრობის შემდეგი მომავალი განვითარების შესაძლებ-

ლობები უნდა გაითვალისწინონ. გრძელდება ახალ სიტუაციებსა და მომხმარებ-

ლის მოთხოვნილებებზე მორგებისათვის საცალო ვაჭრობის ახალი ფორმების გა-

მოვლენა.  

 მიუხედავად იმისა, რომ საცალო ვაჭრობის დიდი წილი ჯერ კიდევ მოძველე-

ბული მეთოდებით მიმდინარეობს, დღეს მომხმარებლები უამრავი ალტერნატივის 
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წინაშე დგანან, მათ შორის არის შეკვეთა ფოსტით, ტელევიზიით, სატელეფონო და 

ელექტრონული შესყიდვა.  

დახლებთან შექმნილი დაბრკოლებებისა და ხალხმრავლობის თავიდან ასა-

ცილებლად  მომხმარებლები შესყიდვას სულ უფრო ხშირად ტელეფონის, ან კომ-

პიუტერის საშუალებით ახორციელებენ. მიუხედავად იმისა, რომ საცალო ვაჭრო-

ბის ამგვარი განვითარება ტრადიციული საცალო მოვაჭრისათვის შესაძლოა საფრ-

თხეს შეიცავდეს, ამან შეიძლება ზოგიერთი სხვა საცალო მოვაჭრე გარკვეული შე-

საძლებლობებით უზრუნველყოს. დღეს საცალო მოვაჭრეთა უმეტესობამ პირდა-

პირი საცალო ვაჭრობის არხები განავითარა. საქართველოში მომხმარებლის დამო-

კიდებულება ელექტრონული გადახდის საშუალებების (საგადახდო ბარათების, 

ინტერნეტ-ბანკინგის და სხვ.) მიმართ დადებითი ტენდენციით ხასიათდება. სა-

ქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მომხმარებლების მიერ გამოყენებუ-

ლი საგადახდო ინსტრუმენტებიდან წამყვან როლს თამაშობს საგადახდო ბარა-

თები. 2014 წელს კიდევ უფრო გაიზარდა ბარათებით განხორციელებული გადახ-

დის ოპერაციების რაოდენობის წილი მთლიან უნაღდო გადახდებში და შეადგინა 

57.5 პროცენტი (2013 წელს - 49.8 პროცენტი). ასევე მნიშვნელოვანია ინტერნეტ-ბან-

კის მეშვეობით განხორციელებული ტრანზაქციების წილიც, რომელმაც წლის ჯა-

მური შედეგებით შეადგინა 21.3 პროცენტი (2013 წელს - 24.8 პროცენტი). [21, 123-

124] 

 დღეისათვის სხვა მრავალფეროვან საცალო მოვაჭრეებთან კონკურენციის გა-

საწევად საცალო მოვაჭრეები სულ უფრო მეტად ყიდიან ერთსა და იმავე პრო-

დუქტს, ერთი და იმავე ფასად, ერთი და იგივე მომხმარებელზე. ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, რომლებიც საცალო ვაჭრობაში გამოიყენება,  წარმოადგენს მნიშვ-

ნელოვან კონკურენტულ იარაღს. უკეთესი გაყიდვების პროგნოზირებისათვის, 

პროდუქციის მარაგის მართვის ხარჯების კონტროლისათვის, ელექტრონული შეკ-

ვეთების განსახორციელებლად და საცალო სავაჭრო საწარმოებს შორის კოორდინა-

ციის დასამყარებლად პროგრესული საცალო მოვაჭრეები მოწინავე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებსა და კომპიუტერულ პროგრამებს იყენებენ. ისინი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების საშუალებით ახორციელებენ შეძენილი საქონლის ელექტრონუ-
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ლი სკანირებით დაანგარიშებას, ონლაინ გარიგებებს, ელექტრონული მონაცემების 

ურთიერთგაცვლას და სხვ. საცალო ვაჭრობის ტექნოლოგიის ყველაზე თვალშისა-

ცემი პროგრესი გულისხმობს იმ გზებს, რომელთა საშუალებით საცალო 

მოვაჭრეები მყიდველებს უკავშირდებიან.  

 წარსულში საცალო მოვაჭრეები მყიდველს უკავშირდებოდნენ საცალო სავაჭ-

რო საწარმოების, რეალიზატორების, პირდაპირი ფოსტისა თუ მასობრივ მედიაში 

განთავსებული რეკლამის საშუალებით. მაგრამ, დღეისათვის არსებობს მყიდვე-

ლის მოზიდვის უამრავი ახალი საშუალება. ინტერნეტით ვაჭრობა საცალო სა-

ვაჭრო საწარმოებს  მყიდველთან და მეწარმეებთან ურთიერთობის ახალი გააზრე-

ბის საშუალებას აძლევს. 

  თანამედროვე ციფრული რევოლუციის პირობებში თანდათანობით ფეხს იკი-

დებს მარკეტინგის მესამე თაობა, რომლის სათავეშიც ადამიანის ფასეულობები 

დგას. ახლა მომხმარებლებს სთავაზობენ შეიძინონ არა თავად პროდუქტი, არა 

იმიჯი, არამედ შესაძლებლობა იცხოვრონ უფრო გააზრებული ცხოვრებით. დღე-

ისათვის წარმატება ადამიანთა გულებზე გადის. მათ დასაპყრობად კი აუცილებე-

ლია მომსახურების მაღალი ხარისხის შეთავაზება საცალო სავაჭრო ქსელების 

მიერ.  

 საქართველოში უკანასკნელ პერიოდში ეკონომიკური ზრდის შენელების მი-

უხედავად საცალო ვაჭრობის (Retail) ბაზარზე კონკურენცია მძაფრდება. თანამედ-

როვე ეტაპზე მიმდინარე ტენდენციები და მომხმარებელთა მხრიდან გაზრდილი 

მოთხოვნილებები განაპირობებენ იმას, რომ არაორგანიზებულმა ვაჭრობამ უფრო 

ცივილიზებული ფორმები უნდა მიიღოს, ხოლო უბნის მაღაზიები მინიმალურ 

სტანდარტებს მაინც  უნდა აკმაყოფილებდნენ. თუ უბნის მაღაზიები ამას ვერ შეძ-

ლებენ, მაშინ მათგან გამოთავისუფლებულ ადგილებს ბრენდული სუპერმარკეტე-

ბის ქსელები დაიკავებენ. 

უკანასკნელ წლებში საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე მნიშვნელოვა-

ნი ცვლილებები განხორციელდა. ოთხი წლის წინ ჩატარებული კვლევის თანახ-

მად, მხოლოდ თბილისში დაახლოებით 3000 სურსათის სავაჭრო ობიექტი იყო. 

სუპერმარკეტების ქსელების წილად ბაზრის 11% მოდიოდა, დანარჩენს კი ცალკე-
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ული სავაჭრო ობიექტები და არაორგანიზებული ვაჭრობა იკავებდა. მხოლოდ „პო-

პულის“ წილად მოდიოდა სასურსათო საცალო ვაჭრობის ბაზრის დაახლოებით 

7%, რადგან მას სუპერმარკეტების ყველაზე დიდი ქსელი - 45 საცალო სავაჭრო 

საწარმო გააჩნდა. მას შემდეგ ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. „პოპულის“ 

ბრენდი ფინანსური პრობლემების გამო ბაზრიდან საერთოდ გაქრა. „პოპულის“ 

ფინანსურ პრობლემებს მრავალჯერ შეცვლილმა მენეჯმენტმაც ვერ უშველა, 

რადგან მომწოდებლების წინაშე დაგროვილ დავალიანებებს თავი ვერ გაართვეს 

და 2012 წლის ზაფხულში სუპერმარკეტების ქსელ „პოპულის“ 30,7%-ანი წილი 1,7 

მილიონ ევროდ იყიდა სავაჭრო ქსელმა „იოლმა“. თუმცა ვითარება უკეთესობისკენ 

არც ამის შემდეგ შეცვლილა - „პოპულისა“ და „იოლის“ სუპერმარკეტების ქსელი 

69 სავაჭრო ობიექტიდან 57-მდე შემცირდა. შემდეგში კომპანიის საოპერაციო 

მართვა მსხვილმა ევროპულმა საინვესტიციო ფონდმა SEAF-მა (Small enterprise 

assistance found) ჩაიბარა. ბოლო პერიოდში „პოპულის“ საცალო სავაჭრო საწარმო-

ების ადგილას „ფუდმარტის“ ბრენდის სავაჭრო საწარმოები გამოჩნდა. თუმცა 

კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ „ფუდმარტის“ ქსელი არ არის „პოპულის“ რებრენ-

დინგის საფუძველზე შექმნილი ახალი ბრენდი და „იოლთან“ ერთად იგი არსები-

თად ახალი და ინოვაციური საცალო სავაჭრო ქსელია. „ფუდმარტის“ მთავარი 

მიმართულება ექსპრესფორმატის საცალო სავაჭრო ქსელის განვითარება და თბი-

ლისსა და რეგიონებში სავაჭრო ქსელის გაფართოებაა. [47] საცალო სავაჭრო ქსელი 

„ფუდმარტი“ დაარსდა 2013 წელს. დღეისთვის ბაზარზე ქსელი წარმოდგენილია 

ორი ბრენდით - „ფუდმარტი“ და "იოლი გასტრონომია". სავაჭრო ობიექტების 

რაოდენობა ჯამში 51 ერთეულია და ორივე ბრენდი საქართველოს მსხვილ რეგი-

ონალურ ცენტრებში ოპერირებს - თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. 

თვის განმავლობაში „ფუდმარტისა“ და „იოლის“ ქსელი 1 მილიონზე მეტ 

ადამიანს ემსახურება და მათ ყოველდღიურად პროდუქციის მრავალფეროვან 

ასორტიმენტს სთავაზობს. ასორტიმენტული ერთეულებისა და კატეგორიების მი-

ხედვით სავაჭრო ქსელი მოიცავს მრავალი სახეობის ადგილობრივ თუ საერთაშო-

რისო წარმოების საკვებ პროდუქტს, საყოფაცხოვრებო ქიმიას, ხილ-ბოსტნეულს, 

მზა კულინარიულ კერძებს, საკონდიტრო ნაწარმს, პურ-ფუნთუშეულს და სხვა. სა-
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ცალო სავაჭრო საწარმოების ფართო ქსელთან ერთად კომპანია „ფუდმარტი“ 

ფლობს ულტრათანამედროვე აღჭურვილობის მქონე საწარმოს, რომელიც 24 საა-

თიან რეჟიმში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს როგორც საკუთარი, ასევე 

პარტნიორი სავაჭრო ობიექტებისა და კომპანიების მომარაგებას საკუთარი წარმო-

ების მზა საკვები პროდუქტებით, საკონდიტრო ნაწარმითა და პურ-ფუნთუშე-

ულით. კომპანიაში 1000-მდე ადამიანია დასაქმებული, რომელთა რაოდენობაც 

ქსელის გაფართოებისა და კომპანიის განვითარების პარალელურად მუდმივად 

იზრდება. [141]  

 ვიდრე ბაზრის სხვა მოთამაშეები პრობლემებს ებრძოდნენ, ეს დრო ხელ-

საყრელად გამოიყენა კომპანია „ნიკორამ“ და გამოთავისუფლებული ნიშა დაიკავა. 

„ნიკორა“ თავდაპირველად ხორცპროდუქტების მაღაზიად ითვლებოდა, თუმცა 

ნელ-ნელა სუპერმარკეტების ქსელის ფუნქცია შეიძინა და პრეტენზია აქვს, ერთ-

ერთ სერიოზულ მოთამაშედ განიხილებოდეს საცალო სავაჭრო ბაზარზე. კომპანი-

ამ სწრაფად განავითარა საცალო სავაჭრო საწარმოების ქსელი თბილისსა და 

რეგიონებში. სააქციო საზოგადოება „ნიკორა“ 1998 წელს ქართული კაპიტალით 

დაფუძნდა. ამჟამად კომპანიის ჰოლდინგში ხორცპროდუქტების, ნახევარფაბრიკა-

ტების, თევზეულის, რძის ნაწარმის, ნაყინის, პურ-ფუნთუშეულის, გაყინული 

საკონდიტრო ნაწარმისა და ღვინის საწარმოებია გაერთიანებული. ამას გარდა, 

„ნიკორას“ ერთ-ერთი შვილობილი კომპანია „ინტრეიდი“ არაერთი სახეობის კვე-

ბის პროდუქტისა და სასმელის ექსკლუზიური იმპორტიორია საქართველოში. 

დღეს კომპანიის მფლობელობაშია რეგიონალური საწარმო ფოთში, საკალმახე 

მეურნეობა ოზურგეთში და სასაქონლე ფერმა გარდაბნის რაიონში. „ნიკორა“ 

ქართულ ბაზარზე მრავალრიცხოვანი სავაჭრო ქსელით - 110-მდე სუპერმარკეტი-

თაა წარმოდგენილი. კომპანია 500-მდე დასახელების პროდუქციის წარმოება-

რეალიზებას ეწევა, თანამშრომლების რიცხვი კი 2600-ს აღწევს. 2009 წლიდან 

„ნიკორას“ სავაჭრო ქსელი სუპერმარკეტის მომსახურების პრინციპზე გადადის. 

ახალი ობიექტების გახსნის პარალელურად, აქტიურად მიმდინარეობს ძველი 

საცალო სავაჭრო საწარმოების განახლება-მოდერნიზების პროცესი. კომპანია 

ფლობს ხარისხის მართვისა და სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სერტიფი-
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კატებს. [156] შეიძლება ითქვას, რომ „ნიკორა“ ფართო მასშტაბების მქონე ერთად-

ერთი ორგანიზებული სუპერმარკეტების ქსელია, რომელიც უბნის მაღაზიის კონ-

ცეფციაზეა მორგებული და ხორცპროდუქტებთან ერთად, მომხმარებელს რამდე-

ნიმე ათასზე მეტი დასახელების ქართული და უცხოური წარმოების კვების პრო-

დუქტს სთავაზობს. 2013 წელს „ნიკორას“ სუპერმარკეტების მომხმარებლების რაო-

დენობა 36%-ით გაიზარდა და ყოველდღიურად 40 ათასს გადააჭარბა. [47] აღსა-

ნიშნავია, რომ სს „ნიკორა“ 2013 წლის საუკეთესო კომპანიად და 2014 წლის ლიდერ 

კომპანიად დასახელდა. [157] ამავე საბაზრო სეგმენტში სურდა ადგილის დამ-

კვიდრება  ხორცპროდუქტების კომპანია „მითანას“, რომელიც ბაზარზე 2008 წლის 

თებერვლიდან გამოჩნდა.  თუმცა იგი, ფინანსური მიზეზით, ბაზრიდან მალევე გა-

ვიდა. „მითანას“ საცალო სავაჭრო საწარმოების დახურვის ერთ-ერთ მიზეზად შე-

საძლებელია არაეფექტიანი მენეჯმენტიც მივიჩნიოთ.  

 საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშეა 

სუპერმარკეტების ქსელი „სმარტი“, რომელსაც „ვისოლი ჯგუფი“ ფლობს. სუპერ-

მარკეტების ქსელ „სმარტის“ განვითარების ისტორია 2010 წელს ქ. თბილისში 

აღმაშენებლის ხეივნის მე-13 კილომეტრზე, „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურთან 

გახსნილი სუპერმარკეტით დაიწყო. მომხმარებელს დღეისათვის „სმარტის“ სხვა-

დასხვა ფორმატის 14 სუპერმარკეტში შეუძლია პროდუქტისა თუ მომსახურების 

მიღება საქართველოს მასშტაბით. მათ შორისაა „სმარტის“ ახლადგახსნილი ფილი-

ალიც ქალაქ გორში (ფილიალი ქ. გორში გაიხსნა 2014 წლის დეკემბერში). „სმარტ-

ში“ ხელმისაწვდომია 25 000-მდე დასახელების ევროპული თუ ადგილობრივი წარ-

მოების პროდუქტი. „სმარტის“ საცხობი, საკონდიტრო თუ კულინარიული წარმო-

ება მოიცავს 500-მდე დასახელების პროდუქტის ნაირსახეობას. „სმარტს“ საკუთარი 

მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია გააჩნია. დღეისათვის კომპანიაში 1000-მდე 

ადამიანია დასაქმებული. [126]  

 საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე მოქმედი მსხვილი საწარმოებიდან 

აღსანიშნავია აგრეთვე კომპანია „ორი ნაბიჯი“, რომლის ვებ-გვერდიც ამჟამად კონ-

სტრუქციის ქვეშაა და არ მუშაობს (თუმცა გახსნილი აქვს საკუთარი გვერდი სოცი-

ალურ ქსელში Facebook - https://www.facebook.com/orinabiji). „ორი ნაბიჯი“ პირვე-
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ლი კომპანიაა საცალო ვაჭრობის სფეროში, რომელმაც 2009 წელს უბნის მაღაზიის 

ფორმატით დაიწყო საქმიანობა. 2010 წელს გაიხსნა მისი პირველი საცალო სავაჭრო 

საწარმო დიდუბეში, აქტიური განვითარება 2011 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო 

და დღემდე გრძელდება. ამჟამად კომპანია ფლობს 41 საცალო სავაჭრო საწარმოს 

თბილისის მასშტაბით და ვარაუდობენ, რომ წლის ბოლომდე მისი რაოდენობა 70-

ს მიაღწევს. [151]  

 საცალო ვაჭრობის ქსელის გაფართოებას თბილისის გარეუბნებსა და რეგი-

ონებში გეგმავს უკრაინული სუპერმარკეტების ქსელი „ფურშეტი“. სუპერმარკერ-

ტების ქსელი „ფურშეტ ჯორჯია“ 2012 წლის 21 ნოემბერს შემოვიდა საქართველოს 

ბაზარზე, 2015 წელს კი 8 საცალო სავაჭრო საწარმოთი შეხვდება საქართველოში. 

„ფურშეტი“ აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბრენდია, რომელიც 

100-ზე მეტ სავაჭრო საწარმო ფლობს უკრაინაში, მათ შორის 7 სუპერმარკეტ-

რესტორანს, 10 საცალო სავაჭრო საწარმოს მოლდოვაში. [143] „ფურშეტ ჯორჯიას’’ 

სუპერმარკეტები დღეისათვის ფუნქციონირებს თბილისის მასშტაბით - ისანში, 

ვარკეთილში, თემზე, სანზონაში, დიღომსა და გლდანში, ასევე მარნეულსა და 

ბათუმში. [144]  

 „ფურშეტის“ უშუალო კონკურენტი საცალო სავაჭრო ქსელი „ფრესკოა“. სუ-

პერმარკეტების ქსელი „ფრესკო“ საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილია 2012 

წლიდან და დღეისათვის ქ. თბილისში 6 მსხვილ სუპერმარკეტს ფლობს (ვარკე-

თილში, მუხიანში, ორთაჭალაში, საბურთალოზე, ჩუღურეთსა და სანზონაში). 

2015 წელს კომპანია გეგმავს  ქსელის გაფართოებას და კიდევ ორი ახალი  სუპერ-

მარკეტის გახსნას. „ფრესკოს“ სუპერმარკეტების ქსელი მომხმარებელს 24 საათიან 

მომსახურებას სთავაზობს. სუპერმარკეტში წარმოდგენილია როგორც ადგილობ-

რივი, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებული პროდუქტები. 

ფრესკო ერთადერთი ქსელია საქართველოში, რომელიც მუშაობს 100% საკუთრე-

ბაში არსებული მიწის და შენობების ბაზაზე და აქედან გამომდინარე საცალო 

ვაჭრობის გარდა ავითარებს ქვეყანაში სამშენებლო ბიზნესსაც. [115] დღეისთვის 

„ფრესკოში“, სამშენებლო სექტორთან ერთად, 1500 ადამიანია დასაქმებული, 

რომელთა რიცხვი 2015 წლის ბოლომდე კიდევ 500 ადამიანით გაიზრდება. [107] 



102 

 

 ორი წლის წინ საცალო ვაჭრობის (რითეილის) ბაზარზე გამოჩნდა დამოუკი-

დებელი მეწარმეების საცალო ქსელი „ჩვენიანი“. ეს სქემა უკვე აპრობირებულია 

ლიტვასა და ლატვიაში და მცირე საცალო სავაჭრო საწარმოებს მწვავე კონკურენცი-

ის პირობებშიც კი ბაზარზე დარჩენა-განვითარების შესაძლებლობას აძლევს. 

„ჩვენიანი“ არის უდიდესი სავაჭრო ქსელი საქართველოში - ალიანსი შედგება  

საქართველოს დამოუკიდებელი მეწარმეებისგან და დაფუძნებულია ერთიანობასა 

და პარტნიორობაზე. დღეისათვის მასში გაერთიანებულია 20-ზე მეტი სავაჭრო 

კომპანია, რომლებიც ფლობენ 30-ზე მეტ სავაჭრო საწარმოს. სავაჭრო ქსელი 

„ჩვენიანი“ 2013 წელს შეიქმნა. ქსელის „ჩვენიანი“ მთავარი მიზანია შეინარჩუნოს, 

მხარი დაუჭიროს და განავითაროს მცირე და საშუალო საცალო ბიზნესი, რომელიც 

უზრუნველყოფს შესაძლებლობას კონკურენცია გაუწიონ უცხოურ და ადგილობ-

რივ დიდ ქსელებს. [110]  

 დიდი სუპერმარკეტების რიცხვს მიეკუთვნება საცალო სავაჭრო საწარმოების 

ქსელი „სპარი“. 1932 წელს ჰოლანდიაში დაარსებული კომპანია „SPAR“ მსოფლიოს 

უმსხვილესი სუპერმარკეტების ქსელად იქცა. SPAR 1990-ან წლებში ევროპის 

საზღვრებს გასცდა და დღემდე აგრძელებს გაფართოებას. ამჟამად, SPAR 

International 4 კონტინენტზე, მსოფლიოს 38 ქვეყანაშია წარმოდგენილი, ფლობს 

13,800 სავაჭრო საწარმოს და 200 ათასზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს. „SPAR“ 

ყოველდღიურად 10 მილიონ მომხმარებელს ემსახურება. „სპარი“ საქართველოში 

2014 წლიდან საქმიანობს და 2016 წლისთვის „სპარის“ ქართული მენეჯმენტის ქვეშ 

უკვე 80 საცალო სავაჭრო საწარმო იმუშავებს. [108] სპარ საქართველოს სტრატეგია 

ფასზე ორიენტირებული მკაცრი პოლიტიკაა. სტრატეგიის საფუძველია პრომო 

აქციები და ფასდაკლების ფართო სპექტრი. [127] ამჟამად თბილისში საერთაშო-

რისო საცალო ვაჭრობის ბრენდის, SPAR-ის, 6 საცალო სავაჭრო საწარმო ფუნქ-

ციონირებს. [128] 

 საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე მოქმედი კიდევ ერთი კომპანიაა 

„ნუგეში“. „ნუგეში“ საცალო ვაჭრობის ქსელია, რომელიც გათვლილია ნებისმიერი 

საშემოსავლო ჯგუფის მომხმარებელზე. „ნუგეში“ თავის მომხმარებელს სთავა-

ზობს 7000-მდე დასახელების პირველადი მოხმარების პროდუქციას. ამჟამად ფუნ-
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ქციონირებს „ნუგეშის“ ქსელის 20 სუპერმარკეტი და 67 ჯიხური მთელი საქართ-

ველოს მაშტაბით. [124] ქართულ ბაზარზე „ნუგეში“ 2010 წელს გამოჩნდა. 2012 

წლიდან მას საკუთარი წარმოებაც აქვს. [111]  

 საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე კონკურენციაა ჰიპერმარკეტების 

სეგმენტშიც. ფრანგულმა ბრენდმა „კარფურმა“, რომელიც საქართველოში 2012 

წლის 15 ივნისიდან ფუნქციონირებს, მალე მიიზიდა მომხმარებელი დაბალი ფასე-

ბით. კარფური მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საცალოდ მოვაჭრეა საფ-

რანგეთიდან. კარფურის ჯგუფში გაწევრიანებულია მაფ კარფურის ჰიპერმარკეტე-

ბი ქსელი, რომელიც შუა აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში ფუნქციონირებს. „კარ-

ფური“ მალე დამკვიდრდა საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე თავისი ცნო-

ბილი სლოგანით „კარფური - ყოველთვის დაბალი ფასები“. მაფ კარფურმა გახსნა 

პირველი ჰიპერმარკეტი თბილისი მოლში 2012 წელს, ხოლო 2013 წელს გაიხსნა 

კარფურის მარკეტი სავაჭრო ცენტრ ქარვასლაში. [130] იგეგმება თბილისში ჭავჭა-

ვაძის გამზირზე ახალი „კარფურის“ გახსნაც. [113] კომპანია საქართველოს სხვა-

დასხვა რეგიონში ფილიალები გახსნასაც გეგმავს. [135]  

 „კარფურის“ უშუალო კონკურენტად ჰიპერმარკეტი „გუდვილი“ განიხილება, 

რომელსაც ბოლო პერიოდში ფინანსური პრობლემები შეექმნა და რამდენიმე ობი-

ექტი დახურა კიდეც. მათ შორის კონკურენციას ამძაფრებს ადგილმდებარეობაც - 

„გუდვილის“ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საცალო სავაჭრო საწარმო და 

„კარფური“ ერთმანეთთან საკმაოდ ახლოს მდებარეობს. ამასთან „კარფურის“ 

გახსნის დროს დაემთხვა ის პერიოდი, როდესაც „გუდვილს“ ფინანსური 

პრობლემები ჰქონდა. თუმცა ამჟამად კომპანია „გუდვილი“ ჩვეულ რეჟიმში 

ფუნქციონირებს და თავისი სტაბილური კლიენტურა ჰყავს. კომპანია „გუდვილმა“ 

2004 წელს პირველი ჰიპერმარკეტის გახსნა, რომელიც დღეს საქართველოს 

მასშტაბით 2 ჰიპერმარკეტს, 6 სუპერმარკეტს, კაფეტერიებს და ბულანჟერიებს 

ფლობს. [146] ახალი ფორმატის და  კულტურის შეთავაზება ქართული 

ბაზრისთვის სარისკო და ამბიციური ნაბიჯი იყო. „გუდვილი“ პროდუქტის 

ასორტიმენტისა და რეალიზაციის ზრდასთან ერთად საკუთარ წარმოებებსაც 

აფართოებს.  ჰიპერმარკეტ გუდვილის 24 000კვ/მ-ზე წარმოდგენილია 50 000 
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დასახელების საკვები და არასაკვები პროდუქტი: ქართული, გერმანული, 

იტალიური, ჰოლანდიური, ფრანგული, ბულგარული და უკრაინული. კომპანიას 

აქვს საკუთარი წარმოება, ქეითერინგი, განსაკუთრებული დღესასწაულების ორ-

განიზების სერვისი. [147] „გუდვილი“ თბილისის გარდა ბათუმსა და ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის გორის მონაკვეთზე, „სოკარის“ ავტოგასამართ სადგურთან 

არის წარმოდგენილი. [142] 

 უკანასკნელ პერიოდში „გუდვილსა“ და „კარფურს“ შორის დაპირისპირება 

გამწვავდა. „გუდვილის“ ხელმძღვანელობის მხრიდან გამოითქვა მოსაზრება, რომ 

„კარფური“ დემპინგური ფასებით საქმიანობს, რომელიც მიზნად სხვა ქსელების 

განადგურებას ისახავს. ამის შედეგად კი ასეთი კომპანიები მონოპოლისტები ხდე-

ბიან. [106] თავის მხრივ ფრანგული ბრენდის „კარფურის“ საქართველოს წარმო-

მადგენლობამ „შავი პიარი“ უწოდა „გუდვილის“ მიერ გავრცელებულ კომენტარს 

იმასთან დაკავშირებით, რომ „კარფური“ საქართველოში არა ფრანგული, არამედ 

არაბული ფრანჩაიზით არის წარმოდგენილი. ცხადია, „გუდვილის“ გასვლა ბაზ-

რიდან ძალიან ცუდი იქნებოდა ზოგადად საქართველოში საცალო ვაჭრობის სფე-

როში კონკურენციისათვის, კონკურენციის შემცირებას კი შესაძლოა სხვა დანარჩენ 

სუპერმარკეტებში სამომხმარებლო პროდუქციაზე ფასების ზრდაც მოჰყოლოდა. 

„გუდვილის“ დახურვით გამოწვეული ყველაზე უარყოფითი შედეგი კი იმ 1600 

სამუშაო ადგილის გაუქმება იქნებოდა, რომელსაც ჰიპერმარკეტების ქსელი ქმნის. 

[131]  

          მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ზემოთ განხილული კომპანიების შესახებ ინ-

ფორმაციის წარმოდგენა ცხრილის სახით (იხ. ცხრილი 15) 

 

ცხრ. 15. საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე წარმოდგენილი ძირითადი 

კომპანიების მოკლე დახასიათება 

 

 

კომპანიის 

სახელწოდება 

დაარსების

წელი 

ფილიალების / 

სავაჭრო 

ობიექტების 

რაოდენობა 

დასაქმებულთა

რაოდენობა 

ვებ-გვერდი ფილიალი ქ. 

გორში 

„ფუდმარტი“ 

(შენიშვნა: 

წარმოდგენილია 

2013 51 1000-მდე http://www.foodmart

.ge/ 

არა 
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ორი ბრენდით: 

„ფუდმარტი“ და 
„იოლი 

გასტრონომია“) 

„ნიკორა“ 1998 110-მდე 2600 www.nikora.ge არა 

„სმარტი“ 2010 14 1000-მდე http://smart.ge/ დიახ 

„ორი ნაბიჯი“ 2009 41 _ http://www.orinabiji.

ge/ 

(შენიშვნა: ვებ-

გვერდი 

კონსტრუქციის 

ქვეშაა) 

არა 

„ფურშეტ 

ჯორჯია“ 

2012 8 _ http://www.furshet.c

om.ge 

არა 

„ფრესკო“ 2012 6 1500 http://fresco.ge არა 

დამოუკიდებელი 

მეწარმეების 

საცალო ქსელი 

„ჩვენიანი“ 

2013 გაერთიანებულ

ია 

20-ზე მეტი 

კომპანია 

_ http://chveniani.edic

y.co 

არა 

„სპარი“ 2014 6 _ http://www.spar-

georgia.com 

არა 

„ნუგეში“ 2010 20 

სუპერმარკეტი 

და 67 ჯიხური 

_ http://nugeshi.com/ არა 

„კარფური“ 2012 2 _ http://carrefour.com.

ge/ 

 

არა 

„გუდვილი“ 2004 2 

ჰიპერმარკეტი, 

6 

სუპერმარკეტი 

1600 http://www.goodwill.

ge/ 

არა 

  

       ზემოთ განხილულიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საქართვე-

ლოში საცალო სავაჭრო ბიზნესის ექსტენსიური განვითარების რესურსი არსებობს. 

სუპერმარკეტების ქსელები საქართველოში პერსპექტიული ბიზნესია. მოსახლე-

ობაში თანდათანობით ყალიბდება სუპერმარკეტის კულტურა. მათ ურჩევნიათ კე-

თილმოწყობილ, მოწესრიგებულ სუპერმარკეტში ხელსაყრელ ფასად შეიძინონ ხა-

რისხიანი პროდუქცია. ამის გარანტია სუპერმარკეტში გაცილებით მეტია, ვიდრე 

უბნის მაღაზიებში. ამასთან უბნის მაღაზიები შესაძლოა ქსელურმა საცალო სავა-

ჭრო საწარმოებმა ჩაანაცვლონ. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩვენ მიერ ზემოთ წარ-

მოდგენილი ცხრილიდან ჩანს, რომ ჩამოთვლილი სუპერმარკეტებიდან ქ. გორში 

ფილიალი მხოლოდ „სმარტს“ გააჩნია.  
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 დღეისათვის საქართველოში გამოიკვეთა დიდი სუპერმარკეტების თერთმე-

ტი ქსელი: „ფუდმარტი“, „ნიკორა“, „სმარტი“, „ორი ნაბიჯი“, „ფურშეტ ჯორჯია“, 

„ფრესკო“, დამოუკიდებელი მეწარმეების საცალო ქსელი „ჩვენიანი“, „სპარი“, „ნუ-

გეში“, „კარფური“ და „გუდვილი“. ჩამოთვლილთაგან „კარფური“ და „გუდვილი“ 

ჰიპერმარკეტების სახით ფუნქციონირებენ, დანარჩენები კი - სხვადასხვა ზომის 

სუპერმარკეტებია. ცნობილია ასევე მათი ძირითადი სტრატეგიებიც. მაგალითად, 

„გუდვილი“ ქართულ პროდუქციაზე, მაღალ ხარისხსა და სერვისზე ორიენტირე-

ბული ქსელია, სადაც არის დადგენილი სტანდარტები და თავისი ერთგული მომხ-

მარებელი ჰყავს. რაც შეეხება „კარფურს“, ის ფასებზეა ფოკუსირებული. უბნის მა-

ღაზიების განვითარების მიმართულებით მუშაობს „ორი ნაბიჯი“. გარეუბნების 

ათვისებას აპირებს „ფრესკო“. „სმარტი“ უფრო ბრენდირებულ პროდუქციაზეა 

ორიენტირებული.  

 აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენციის შესახებაც. კერძოდ, 

ბოლო პერიოდში ქართული პროდუქციის მიმართ ლოიალურობა აქტუალური 

გახდა. ის სუპერმარკეტები, რომლებიც ქართულ პროდუქტებზე გააკეთებენ მეტ 

აქცენტს, ლოიალურ მომხმარებელს მოიხვეჭენ.  

 ადამიანების უდიდესი ნაწილი ყოველდღიურ შესყიდვებზეა ორიენტირებუ-

ლი, ამიტომაც უბნის მაღაზიებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. თუმცა 

დროთა განმავლობაში მათაც მოუწევთ დროისთვის მხარის აბმა თანამედროვე 

მოთხოვნილებების შესაბამისად, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ადგილს სხვები 

დაიკავებენ. 

 საქართველოში საცალო სავაჭრო ბიზნესში, სუპერმარკეტებთან ერთად დიდ 

ადგილს იკავებენ ბაზრობებიც. თსუ-ს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის, ISET-

ის (International School of Economics) კვლევით ინსტიტუტის მონაცემებით, 

ზოგადად საქართველოში მცხოვრები ოჯახებისათვის საჭირო ძირითადი კვების 

პროდუქტები უფრო ძვირია, ვიდრე ღია ცის ქვეშ არსებულ ბაზრობებზე [150] 

გარდა ამისა, ბაზრობების სისტემა აგრარული პროდუქტების საბოლოო მომხმა-

რებლებამდე მიტანის არაბიუროკრატიული გზაა. გლეხებს მოჰყავთ ვაშლი, პომი-

დორი, კარტოფილი, ხახვი და უამრავი სხვა პროდუქტი, რომელთაც შემდეგ ბაზ-
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რობებზე ყიდიან. ამდენად, ბაზრობები გლეხებისათვის საკუთარი პროდუქტის 

ფულად შემოსავლად გადაქცევის ადვილად ხელმისაწვდომ საშუალებას წარმოად-

გენს. თუმცა აუცილებელია მოქმედი ბაზრობების ინფრასტრუქტურის, იერსახის 

მიახლოება თანამედროვე სტანდარტებთან.  

 საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზრისა და ამ ბაზარზე მომსახურების ხა-

რისხის დონის შესწავლისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სხვადასხვა კომპანი-

ების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს. მათ შორის შესაძლებელია გამოიყოს 

რამდენიმე.  

        უნდა აღინიშნოს საიტის MYREST.GE-ის მიერ 2015 წლის აპრილში გამოქვეყ-

ნებული კვლევის შედეგების შესახებაც, რომლის მიზანი ყველაზე ხარისხიანი სუ-

პერმარკეტის გამოვლენა იყო. მომხმარებლებს არჩევანი ექვს სუპერმარკეტს შორის 

უნდა გაეკეთებინა: „გუდვილი“, „კარფური“, „სმარტი“, „ფურშეტი“, „ფრესკო“ და 

„სპარი“. გამოკითხვაში myrest.ge-ს 150-მდე მომხმარებელმა მიიღო მონაწილეობა. 

უმრავლესობამ უპირატესობა  „გუდვილს“ მიანიჭა, რომელმაც მომხმარებელთა 58 

ხმა მიიღო. მეორე ადგილზე 29  ხმით სუპერმარკეტი „სმარტი“ გავიდა. მას მესამე 

ადგილზე მყოფი „კარფური“ 4 ხმით ჩამორჩება. მეოთხე ადგილზეა „ფრესკო“, მე-

ხუთე ადგილზე კი  - „ფურშეტი“. რაც შეეხება „სპარს“, მან მომხმარებლების მხო-

ლოდ ორი ხმა მიიღო და მეექვსე ადგილი დაიკავა. [123]  

 საინფორმაციო სააგენტო „თბილისი თაიმსის“ მიერ 2015 წლის იანვარში გა-

მოქვეყნებული კვლევის შედეგების მიხედვით გაირკვა იმ სუპერმარკეტების რეი-

ტინგი, რომელსაც ყველაზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს. კითხვაზე თუ „რომელი 

სუპერმარკეტით სარგებლობთ“? ჩამონათვალში სასურველ ვარიანტებად წარმოდ-

გენილი იყო: „კარფური“, „ნუგეში“,  „გუდვილი“, „ნიკორა“, „ფურშეტი“, „ფრესკო“, 

„სმარტი“, „ფუდმარტი“ და „ორი ნაბიჯი“. სულ გამოიკითხა 308 ადამიანი. გამო-

კითხვაში წამყვან პოზიციას სუპერმარკეტი „კარფური“ იკავებს 25%-ით (76 ხმა). 

მეორე პოზიციას „ნუგეში“ იკავებს 16%-ით (48 ხმა). მესამე ადგილზე სუპერმარკე-

ტი „გუდვილია“ 14% (44 ხმა). მეოთხე პოზიციაზეა „ნიკორა“ 13%-ით (39 ხმა). მე-

ხუთე ადგილზეა სუპერმარკეტი „ფურშეტი“ 8%-ით (26 ხმა). დანარჩენ პოზიციებს 

თითქმის თანაბრად ინაწილებენ სუპერმარკეტები: „ფრესკო“ 7%-ით (23 ხმა), 
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„სმარტი“ 6%-ით (19 ხმა), „ფუდმარტი“ 6%-ით (19 ხმა) და „ორი ნაბიჯი“ 5%-ით (14 

ხმა). [163] აღნიშნული მონაცემები თვალსაჩინოების მიზნით შესაძლებელია წარ-

მოვადგინოთ ნახაზის სახით (იხ. ნახაზი 20):  

 

ნახ. 20.   

0%

5%

10%

15%

20%

25%

25%

16%
14% 13%

8% 7%
6% 6% 5%

რომელი სუპერმარკეტით სარგებლობთ? 
(საინფორმაციო სააგენტო "თბილისი თაიმსის" 

კვლევის შედეგების მიხედვით)

 

 

 მოვიყვანოთ  2013 წელს გამოქვეყნებული სავაჭრო ნიშნის „აირჩიე ქართული“ 

გამოქვეყნებული ქართულ პროდუქციის მხარდამჭერი სავაჭრო ქსელების რეიტინ-

გი. მეწარმეებისთვის განკუთვნილ კითხვარში 13 ქსელური საცალო სავაჭრო სა-

წარმო იყო წარმოდგენილი - „გუდვილი“, „კარფური“, „სმარტი“, „ნიკორა“, „ორი 

ნაბიჯი“, „ექსელი“, „ვეჯინი“, „ფრესკო“, „ფურშეტი“, „ბიგ ბენი“, „ნუგეში“, „პო-

პული“ და „იოლი“. მეწარმეების შეფასებით ქართული პროდუქციის წარმოჩენას 

და მხარდაჭერას საკუთარ ქსელში ყველაზე აქტიურად „გუდვილი“, ყველაზე ნაკ-

ლებად კი „კარფური“ და „სმარტი“ ახორციელებდნენ. მეწარმეების მიერ ქართული 

პროდუქციის ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი სავაჭრო ქსელების რეიტინგი 

შემდეგია: 1. „გუდვილი“, 2. „ნიკორა“, 3. „ფრესკო“, 4. „ორი ნაბიჯი“, 5. „ვეჯინი“, 6. 

„ექსელი“, 7. „ფურშეტი“, 8. „ნუგეში“, 9. „ბიგ ბენი“, 10. „იოლი“, 11. „პოპული“, 12. 

„სმარტი“, 13. „კარფური“. რეიტინგი მცირე და საშუალო მეწარმეების გამოკითხვის 

შედეგად იქნა შედგენილი. გამოკითხვა 2013 წლის 26-28 აპრილს ჩატარდა და მას-
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ში კვების, უალკოჰოლო და ალკოჰოლური პროდუქციის 38 მწარმოებელი მონაწი-

ლეობდა. [145]  

 მომსახურების დონის შეფასების შესწავლის თვალსაზრისით გასათვალისწი-

ნებელია 2015 წლის ივლისში „პალიტრა TV”-ს გადაცემაში „საქმე“ ჩატარებული 

ექსპერიმენტის შედეგები. კვლევის მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ რამდენად 

სწრაფად და ეფექტურად რეაგირებენ ქართული კომპანიები მომხმარებელთა 

ზარებზე, პრეტენზიებსა და მოთხოვნებზე. „ცხელი ხაზის“ ექსპერიმენტმა მომსა-

ხურების რამდენიმე სფერო მოიცვა: კომუნალური მომსახურების სფერო, საწვავის 

რეალიზატორი კომპანიები, სურსათის რეალიზატორი კომპანიები და სუპერმარ-

კეტები. ასევე ტექნიკის რეალიზატორი კომპანიები. აღსანიშნავია, რომ ოთხი სუ-

პერმარკეტიდან: „გუდვილი“, „სმარტი“, „კარფური“ და „ნიკორა“, სატელეფონო 

ზარს მხოლოდ „ნიკორაში“ უპასუხეს. [132]   

რაც შეეხება ქ. გორს, დღეისათვის ქალაქ გორში მოქმედი საცალო ვაჭრობის 

საწარმოების კლასიფიკაცია შესაძლებელია მოვახდინოთ რამდენიმე მახასიათებ-

ლის მიხედვით: 

– სპეციალიზებული საცალო სავაჭრო საწარმოები; 

– სუპერმარკეტები; 

– მინიმარკეტები; 

– მოსახერხებელი (შერეული) საცალო სავაჭრო საწარმოები; 

– ფასდაკლებების საცალო სავაჭრო საწარმოები; 

– ჩამოფასებული საქონლით მოვაჭრე საცალო სავაჭრო საწარმოები;  

– სუპერმარკეტები; 

– მეორადი საქონლით მოვაჭრე საცალო სავაჭრო საწარმოები. 

სამწუხაროდ, დღეისათვის ქალაქ გორში არ ფუნქციონირებს საცალო სავაჭრო 

საწარმოების შემდეგი სამი ძირითადი ტიპი - უნივერმაღი, უნივერსამი, ჰიპერ-

მარკეტი.   

ქ. გორში არსებული სპეციალიზებული საცალო სავაჭრო საწარმოები პრო-

დუქტის მცირე პარტიას ყიდიან და ამ სერიაში პროდუქტის ფართო ასორტიმენტი 

გააჩნიათ. მარკეტინგული სეგმენტაციის, მიზნობრივი მარკეტინგისა და პროდუქ-
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ტის სპეციალიზაციის ტენდენციის ზრდამ მოთხოვნილება ისეთ საცალო სავაჭრო 

საწარმოებზე გაზარდა, რომლებიც სპეციფიკურ პროდუქტებსა და სეგმენტებზე 

არიან ფოკუსირებულნი. ქ. გორში ასეთი ტიპის საცალო სავაჭრო საწარმოებს 

მიეკუთვნებიან, მაგალითად, წიგნების მაღაზიები „ბიბლუსი“, „ლიბრა“, 

„ექსლიბრისი“, ყვავილების მაღაზია „ანისი“, „ედელვაისი“ და სხვ.  

სუპერმარკეტებში მომხმარებელი საყიდლებისათვის ყველაზე ხშირად შე-

დის. გორში სუპერმარკეტიების რაოდენობის მხრივ ნამდვილად არ შეინიშნება 

სიმცირე. ქალაქში ბევრ საცალო სავაჭრო საწარმოს ამშვენებს წარწერა „სუპერმარ-

კეტი“, თუმცა რამდენად აკმაყოფილებენ ისინი ამ ტიპის საცალო სავაჭრო საწარ-

მოსადმი წაყენებულ მოთხოვნებს, ეს სხვა საკითხია.  

მოსახერხებელი საცალო სავაჭრო საწარმოები არიან მცირე ზომის სავაჭრო 

საწარმოები, რომლებიც მომხმარებლებს მხოლოდ გარკვეული სახის, მაგრამ მაღა-

ლი ბრუნვის მქონე საქონელს სთავაზობენ. ასეთი ტიპის საცალო სავაჭრო 

საწარმოები ქალაქის მრავალ უბანში არსებობს, რომლებიც ქალაქის მაცხოვრებ-

ლებს გვიანობამდე, ღამის საათებშიც კი ემსახურებიან. ასეთი საცალო სავაჭრო 

საწარმოები სასმელებით, სიგარეტებითა და სხვა სახის პროდუქციით ვაჭრობენ.  

მომხმარებელთა მომსახურების მეთოდების მიხედვით ქ. გორში შეიძლება გა-

მოვყოთ თვითმომსახურებით, ავტომატებით, ნიმუშებით და კატალოგებით, წინას-

წარი შეკვეთებით, საქონლის ბინაზე მიტანით, ღია გამოლაგებით, ელექტრონული 

შეკვეთით მოვაჭრე საცალო სავაჭრო საწარმოები. 

ქ. გორში სუპერმარკეტების რიცხვი დიდი არ არის. ამ ტიპის სულ რამდენიმე 

საცალო სავაჭრო საწარმო შეიძლება გამოიყოს („დაფნე“, „სმარტი“). ქალაქგარეთ 

ჰიპერმარკეტ „გუდვილის“ ფილიალი. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განლაგებუ-

ლია ე.წ. საბითუმო საცალო სავაჭრო საწარმოები, რომლებიც შეიძლება მივაკუთ-

ვნოთ ფასდაკლებების მაღაზიებს. ფუნქციონირებს ჩამოფასებული საქონლით მო-

ვაჭრე საცალო სავაჭრო საწარმოებიც,  რომელიც ძირითადად  ტანსაცმლით ვაჭ-

რობს, მაგალითად ტანსაცმლის მაღაზია „მალსი“. 

ჩვენ მიერ ქ. გორში შესწავლილი 35 საცალო სავაჭრო საწარმოს მონაცემების 

საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მათი დაახლოებით 38% თვითმომსახუ-
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რებით ვაჭრობს, ხოლო 62%-ში უშუალოდ გამყიდველია ჩართული მომსახურების 

პროცესში. ქ. გორში თითქმის ყველა ახლადგახსნილ, თანამედროვე ტიპის საცალო 

სავაჭრო საწარმოში თვითმომსახურებით ვაჭრობის მეთოდია დანერგილი. ეს შე-

იძლება აიხსნას იმით, რომ მყიდველი უშუალოდაა ჩართული საქონლის შერჩე-

ვისა და შეძენის პროცესში, მას შეუძლია ფიზიკურად შეეხოს საქონელს, მოსინჯოს 

და ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება მისი შეძენის შესახებ, ამასთან ისარგებ-

ლოს მომუშავე პერსონალის (კონსულტანტების) უფასო კონსულტაციით, ამასთან 

საცალო სავაჭრო საწარმოში წარმოდგენილია პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი. 

თვითმომსახურების, ავტომატებით მომსახურების მაგალითია სუპერმარკეტი 

„დაფნე“, კატალოგებით მოვაჭრე მაღაზიებს გარკვეულწილად შეიძლება მივა-

კუთვნოთ წიგნების მაღაზია „ბიბლუსი“ („მკითხველთა კლუბის“ კატალოგი), პარ-

ფიუმერული მაღაზიები და სააფთიაქო ქსელი. წინასწარი შეკვეთებით მოვაჭრე 

საცალო სავაჭრო საწარმოებს შორის შეიძლება დავასახელოთ სუპერმარკეტები 

„ქორდა“, „დაფნე“. ქალაქის ცალკეულ ადგილებზე ღია გამოლაგებით წარმოდგე-

ნილია ხილ-ბოსტნეული.  

ქ. გორში გაცილებით სუსტადაა განვითარებული ელექტრონული შეკვეთების 

სისტემა. ელექტრონული შეკვეთები ძირითადად ავტომობილების, საიუველირო 

ნაწარმის, მსოფლიოში აღიარებული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ბრენდების შე-

საძენად გამოიყენება.  

მოცემული საკითხის უკეთ შესწავლის მიზნით მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ 

ჩაგვეტარებინა გამოკითხვა ანკეტური ფორმით ქ. თბილისსა და ქ. გორში. გამო-

კითხვა ეფუძნებოდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპებს, ვინაიდან საუკეთესოდ 

შეესაბამება დასახულ მიზანს – მაქსიმალურად მაღალი სიზუსტის მონაცემების 

მისაღებად.  ანკეტის შემუშავებისას, პირველ რიგში, აუცილებელი იყო განგვესაზ-

ღვრა იმ საჭირო ინფორმაციის შინაარსი, რომლის მოპოვებაც აუცილებელი იყო 

კვლევის პროცესში. კითხვარის შინაარსი შესაბამისობაში უნდა ყოფილიყო გენე-

რალური ერთობლიობის მახასიათებლებთან. განისაზღვრა აგრეთვე თავად კითხ-

ვების სტრუქტურა: გამოყენებულ იქნა როგორც სტრუქტურირებული, ისე ნაწი-

ლობრივ სტრუქტურირებული (ნახევრად ღია) კითხვები მრავალალტერნატიული 
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პასუხებით. კითხვარს გარკვეულწილად საფუძვლად უდევს მეცნიერების ვ. ცაი-

ტამლის, ა. პარასურამანის და ლ. ბერის მიერ მომსახურების ხარისხის შეფასები-

სათვის შემოთავაზებული და დღეისათვის ფართოდ აპრობირებული 

„SERVQUAL“-ს მეთოდიკა და მასში გამოყენებული მომსახურების ხარისხის ძირი-

თადი პარამეტრები.  

ჩვენ მიერ შემუშავებულ ანკეტაში (იხ. დანართი 25) შემავალი კითხვები პი-

რობითად შეიძლება ორ ჯგუფად გავაერთიანოთ: 

I ჯგუფი (1-4 კითხვა), რომელიც მიზნად ისახავს სამომხმარებლო პროდუქტების 

შეძენასთან დაკავშირებით მომხმარებელთა დამოკიდებულების გამოვლენას, აგ-

რეთვე მომხმარებლებში კონკრეტული საცალო სავაჭრო ობიექტების პოპულარო-

ბის რეიტინგის გამოვლენას. ეს საშუალებას შევისწავლოთ  მომსახურების ბაზარ-

ზე მომხმარებელთა ქცევის ძირითადი მახასიათებლები, თუ რისი მიღება სურთ 

კლიენტებს და როგორია მათი მყიდველობითი ქცევის მოტივები. 

II ჯგუფი (5-12 კითხვა), რომელიც მიზნად ისახავს საცალო სავაჭრო ობიექტებში 

მომსახურების ხარისხისადმი მომხმარებლების დამოკიდებულების დადგენას  

მომსახურების ხარისხის შეფასების რამდენიმე ძირითადი პარამეტრის მიხედვით. 

ეს საშუალებას მოგვცემს გამოვავლინოთ მომსახურების ხარისხის თვალსაზრისით 

საცალო სავაჭრო ობიექტებში არსებული მდგომარეობა და ამის შესაბამისად დავ-

სახოთ კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც მიმართული იქნება მომსახურების 

ხარისხის ამაღლებისაკენ.  

  გამოკითხულ იქნა 600 რესპონდენტი, მათ შორის 417 ქალი და 183 მამაკაცი.  

გამოკითხულთაგან 200 გორის და 400 თბილისის მცხოვრები მოქალაქეა. გამოკით-

ხულთაგან 180 ადამიანი 18-დან 35 წლამდე ასაკისაა, 246 ადამიანი -  35-დან 50 

წლამდე ასაკის, 174 ადამიანი კი - 50 წლიდან და ზევით. გამოკითხულ რესპონ-

დენტთაგან 504 უმაღლესი განათლების მქონეა, 84 - საშუალო, ხოლო 12 - საშუალო 

სპეციალური. გამოკითხვის შედეგებს მოცემულია ნახაზების სახით. 

 გამოკითხვის შედეგებით გამოვლინდა, რომ გამოკითხულ რესპონდენტთა 

69% (414 ადამიანი) სამომხმარებლო პროდუქტს იძენს სუპერმარკეტში, 29% (174  

ადამიანი) - ბაზარზე, სხვაგან - 2% (12 ადამიანი). გამოკითხული რესპონდენტები-
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დან ჯიხურში არც ერთი მათგანი არ იძენს პროდუქტს. უნდა ითქვას ისიც, რომ ქ. 

გორში სამომხმარებლო საქონლით მოვაჭრე ჯიხურების რაოდენობა საგრძნობ-

ლად შემცირდა და იშვიათად გვხვდება ქალაქის ტერიტორიაზე. თუმცა არის 

მრავალი მინიმარკეტი. (იხ. ნახაზი 21) 

 

ნახ. 21.  
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საცალო სავაჭრო ობიექტები, სადაც მომხმარებლები უმთავრესად 

იძენენ სამომხმარებლო პროდუქტებს 

 

 გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ საცალო სავაჭრო ქსელის (სუპერმარკე-

ტის, მაღაზიის) მომსახურებით 46,3% (278 ადამიანი) თითქმის ყოველდღე სარგებ-

ლობს, 15,5% (93 ადამიანი) - კვირაში ერთხელ,  31,2% (187 ადამიანი) - კვირაში 

რამდენჯერმე,  1,7% (10 ადამიანი) - თვეში ერთხელ,  5,3% (32 ადამიანი) - თვეში 

რამდენჯერმე. ცხადია, ადამიანების უმრავლესობას, ყოველდღიური საჭიროები-

დან გამომდინარე, თითქმის ყოველდღე უწევთ ისარგებლონ საცალო სავაჭრო ქსე-

ლის მომსახურებით. (იხ. ნახაზი 22) 
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ნახ. 22.  
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მომსახურებით სარგებლობის სიხშირე

 

 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორთა ანალიზი, რომლებიც ხში-

რად განმსაზღვრელ გავლენას ახდენენ მომხმარებლებზე საცალო სავაჭრო ქსელში 

პროდუქციისა და მომსახურების შეძენის დროს. მიღებული შედეგებით პირველ 

ადგილზე მომხმარებელმა პროდუქციის ხარისხი დააყენა. გამოკითხულ რესპონ-

დენტთა ნახევარზე მეტი - 54% (324 ადამიანი)  მას ყველაზე მთავარ ფაქტორად 

ასახელებს. ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონიდან გამომ-

დინარე ვვარაუდობდით, რომ გამოკითხვის შედეგებით, შესაძლოა, პირველ 

ადგილზე ფასი დასახელებულიყო, თუმცა მან მეორე ადგილზე გადაინაცვლა (21% 

- 126 ადამიანი). მომხმარებლებმა ფასზე მაღლა ხარისხი დააყენეს. არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია მომსახურების ხარისხიც, რომელიც მესამე ადგილზეა დასახელე-

ბული (13,5% - 81 ადამიანი), ხარისხისა და ფასის შემდეგ. დასახელდა აგრეთვე 

მეგობრის რჩევა (6,5% - 39 ადამიანი), შეფუთვა (4% - 24 ადამიანი) და რეკლამა (1% 

- 6 ადამიანი). (იხ. ნახაზი 23) 
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ნახ. 23.  
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ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ პროდუქციის შეძენის 

პროცესზე

 

 გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ გამოკითხულ მომხმარებელთა 

32,83% (197 ადამიანი) „კარფურს“ ანიჭებს უპირატესობას, 27,17% (163 ადამიანი) – 

„გუდვილს“, 8% (48 ადამიანი) – „ფუდმარტს“, 6,17% (37 ადამიანი) – „ორ ნაბიჯს“, 

9% (54 ადამიანი) – „ფურშეტს“, 4,83% (29 ადამიანი) – „სმარტს“, 3% (18 ადამიანი) – 

„დაფნეს“, 9% (54 ადამიანი) - სხვა სუპერმარკეტებს. (იხ. ნახაზი 24) 
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 გამოკითხულ რესპონდენტთა 54 % (324 ადამიანი) მიიჩნევს, რომ იმ საცალო 

სავაჭრო ობიექტებში, სადაც ისინი სამომხმარებლო პროდუქტს იძენენ, ზოგადად, 

მომსახურების ხარისხი საშუალოა, მხოლოდ 2% (12 ადამიანი) თვლის მომსახუ-

რების ხარისხს უმაღლესად და 7% (42 ადამიანი) აფასებს მას, როგორც „მაღალი“. 

ეს მაჩვენებლები, რა თქმა უნდა, არადამაკმაყოფილებელია. ჩვენ მიერ ზემოთ წარ-

მოდგენილი სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, რომ უკანასკნელ წლებში საცა-

ლო ვაჭრობის და, მთლიანად ვაჭრობის ბრუნვის მოცულობა მნიშვნელოვანი ტემ-

პებით იზრდება. მათი ზრდის პარალელურად უნდა გაიზარდოს საცალო სავაჭრო 

საწარმოებში მომხმარებლებისათვის გაწეული მომსახურების ხარისხიც. (იხ. ნახა-

ზი 25) 

ნახ. 25.  
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გამოკითხულ რესპონდენტთა 50%  (300 ადამიანი) მიიჩნევს, რომ საცალო სა-

ვაჭრო ქსელში ჰიგიენის ნორმები საშუალო დონეს შეესაბამება, 9% (54 ადამიანი) 

ანიჭებს ჰიგიენის ნორმებს მაღალ დონეს, 5% (30 ადამიანი) - დაბალს. გამოკით-

ხულ რესპონდენტთაგან არც ერთმა მათგანმა არ მიაკუთვნა საცალო სავაჭრო სა-

წარმოებში ჰიგიენის ნორმებს „უმაღლესი“ და „უმდაბლესი“ კატეგორიები. მიღე-

ბული შედეგები არასახარბიელოა, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ჰიგიენის ნორმების 

დაცვის მხრივ ჯერ კიდევ ბევრი ღონისძიებაა განსახორციელებელი. (იხ. ნახაზი 

26) 
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ნახ. 26.  
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ჰიგიენის ნორმების ზოგადი დონე საცალო სავაჭრო ქსელში 

(სუპერმარკეტებში, სასურსათო მაღაზიებში და სხვ.)

 

 რაც შეეხება გამყიდველების დამოკიდებულებას მომხმარებლებისადმი, ამ 

მიმართულებითაც ბევრია გასაკეთებელი. გამოკითხულ რესპონდენტთა ნახევარ-

ზე მეტი (53% - 318 ადამიანი), ზოგადად, გამყიდველების დამოკიდებულებას მომ-

ხმარებლებისადმი საშუალოდ მიიჩნევს. შეფასება „სანიმუშო“ არც ერთმა გამოკით-

ხულმა რესპონდენტმა არ დააფიქსირა, „ცუდი“ – 4%-მა (24 ადამიანი), „ძალიან ცუ-

დი“ კი - 2%-მა (12 ადამიანი). (იხ. ნახაზი 27) 

ნახ. 27.  
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 გასათვალისწინებელია საცალო სავაჭრო საწარმოებში დასაქმებულ გამყიდ-

ველებთან (თანამშრომლებთან) კონფლიქტის შემთხვევებიც. გამოკითხულთა 

32,83%-ს (197 ადამიანი) ძალიან იშვიათად, თუმცა მაინც მოსვლია კონფლიქტი 

გამყიდველთან. ეს მაჩვენებელი არ შეიძლება მივიჩნიოთ დაბალ მაჩვენებლად, 

ვინაიდან თანამედროვე, ცივილიზებული საქმიანი ურთიერთობების პირობებში 

დაუშვებლად მიგვაჩნია გამყიდველებთან მყიდველთა კონფლიქტების ასეთი 

მაღალი მაჩვენებელი. გამოკითხულთა 5,5%-ს (33 ადამიანს) კი გამყიდველებთან 

კონფლიქტები ძალიან ხშირად მოსდის. (იხ. ნახაზი 28) 

ნახ. 28.  
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სიხშირე

 

 ჩატარებულ გამოკითხვაში განსაკუთრებით საყურადღებო და მნიშვნელოვა-

ნი გახლდათ ქ. გორში მცხოვრები რესპონდენტების მიერ გორში მოქმედი იმ 

საცალო სავაჭრო საწარმოს დასახელება, რომელიც თავისი სისუფთავით, ხარისხი-

ანი მომსახურებითა და კვალიფიციური პერსონალით გამოირჩევა. ცხადია, შესაძ-

ლებელია ერთდროულად წარმოდგენილ სამივე მაჩვენებელს ვერ აკმაყოფილებ-

დეს საცალო სავაჭრო საწარმო, თუმცა გამოკითხულმა რესპონდენტებმა შეძლეს 

ასეთი სავაჭრო საწარმოს გამოვლენა. მათი 29,5% (59 ადამიანი) მსგავსი სახის 

სავაჭრო საწარმოდ მიიჩნევს სუპერმარკეტს „დაფნე“-ს, რომელიც ქ. გორში, 

ცენტრალურ ნაწილში, გზის პირას (ჭავჭავაძის #26) მდებარეობს. მეორე ადგილ-
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ზეა ქ. გორში „სმარტის“ ახლადგახსნილი ფილიალი (21% - 42 ადამიანი). დასა-

ხელდა აგრეთვე სხვა სუპერმარკეტები, რომელთა პროცენტული მაჩვენებლებიც, 

„დაფნესთან“ და „სმარტთან“ შედარებით, მოკრძალებულად გამოიყურება. ესენია: 

„ზედაზენი“ (9% - 18 ადამიანი), „სამება“ (5,5% - 11 ადამიანი), „ბია“ (5% - 10 ადამი-

ანი). კატეგორიაში „სხვა“ (16,5% - 33 ადამიანი) გავაერთიანეთ ის მარკეტები, რომ-

ლებიც ცალ-ცალკე 5%-ზე ნაკლებმა მომხმარებელმა დაასახელა (მათ შორის 

დასახელდნენ: „ბიბლუსი“, „ლიდა“, „ნატვრის ხე“, „ნინო“, სუპერმარკეტი „გეორ-

გია XXI“-ის ტერიტორიაზე, „ცისარტყელა“, „ევროპა“).  უნდა შევნიშნოთ, რომ 

გამოკითხულთა 13,5%-მა (27 ადამიანმა) თავი შეიკავა პასუხისაგან. (იხ. ნახაზი 29) 

ნახ. 29.   
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სისუფთავის, ხარისხიანი მომსახურების,  კვალიფიციური 

პერსონალის თვალსაზრისითდასახელებული სუპერმარკეტი           

ქ. გორში

შენიშვნა: შეკითხვა განკუთვნილი იყო მხოლოდ ქ. გორში მაცხოვრებლებისთვის. 

 

 მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხვა ანონიმური გახლდათ, რესპონდენტთა 

42%-მა (84 ადამიანი) თავი შეიკავა ისეთი საცალო სავაჭრო საწარმოს დასახელები-

საგან, რომელიც უხარისხო მომსახურებით, არაკვალიფიციური პერსონალით გა-

მოირჩევა. ეს მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, არ არის დაბალი და გამოკითხულთა 

ერთ მესამედზე მეტია. გამოკითხულთა 39% (78 ადამიანი) ასეთ საცალო სავაჭრო 

საწარმოებად ასახელებს ე.წ. საბითუმოებს, რომლებიც გორში, ბაზრის მიმდებარე 

ტერიტორიებზეა განლაგებული. გამოკითხულთა 12% (24 ადამიანი) თვლის, რომ 

ასეთი ბევრი მაღაზიაა, თუმცა მათ კონკრეტულად არ ასახელებს. (იხ. ნახაზი 30) 
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ნახ. 30.  
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თვალსაზრისითდასახელებული სუპერმარკეტი ქ. გორში

 
შენიშვნა: შეკითხვა განკუთვნილი იყო მხოლოდ ქ. გორში მაცხოვრებლებისთვის. 

 

 გამოკითხვის შედეგებით გამოვლინდა, რომ გამოკითხულ მომხმარებლებზე 

ყველაზე დიდ გავლენას საცალო სავაჭრო საწარმოში დასაქმებული პერსონალის 

დამოკიდებულება ახდენს (54% - 324 ადამიანი), მეორე ადგილზეა საცალო 

სავაჭრო საწარმოს ადგილმდებარეობა (25% - 150 ადამიანი), მესამე ადგილზე კი - 

საცალო სავაჭრო საწარმოს ინტერიერი (21% - 126 ადამიანი). (იხ. ნახაზი 31) 

ნახ. 31.  
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 რაც შეეხება საცალო სავაჭრო ქსელში დასაქმებული მომსახურე პერსონალის 

კვალიფიკაციას, გამოკითხულთა 64% (384 ადამიანი) მიიჩნევს, რომ მათი კვალი-

ფიკაციის დონე საშუალოა, 23%-ის (138 ადამიანი) აზრით - „დაბალი“. ეს მაჩვენე-

ბლები, ცხადია, არადამაკმაყოფილებელია. მხოლოდ 2% (12 ადამიანი) აძლევს მათ 

კვალიფიკაციას უმაღლეს შეფასებას, 3% (18 ადამიანი) კი - უმდაბლესს. (იხ. ნახაზი 

32) 

ნახ. 32.  
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რაც შეეხება საცალო სავაჭრო ქსელში „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდით 

მარკეტინგული კვლევის ჩატარებას, აღნიშნული მიზნით ცალკე შემუშავდა 

შესაბამისი ანკეტა (იხ. დანართი 26), რომელიც მოიცავს პერსონალის შეფასების 

ყველა ძირითად პარამეტრს (თანამშრომელთა გარეგნობა, მისალმება,  

პროდუქტის ცოდნა, მომხმარებელთა მოთხოვნილებების გამოვლენა და სხვ.). 

კითხვარის შემუშავების დროს გათვალისწინებული იქნა „იდუმალი 

მყიდველების“ საერთაშორისო ასოციაციის მიერ შემუშავებული სტანდარტები, 

აგრეთვე გავეცანით და   გავაანალიზეთ ინტერნეტ-სივრცეში არსებული არაერთი 

კომპანიის მიერ „იდუმალი მყიდველების“ მეთოდით მარკეტინგული კვლევის 

ჩასატარებლად შემუშავებული ანკეტის ნიმუში, გარდა ამისა გარკვეულწილად 

აქაც გამოვიყენეთ მომსახურების ხარისხის შეფასების ფართოდ აპრობირებული 

მეთოდის SERVQUAL“ ძირითადი პარამეტრები. ანკეტა შევადგინეთ ისე, რომ 
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მიგვეღო მაქსიმალურად ობიექტური და სრულყოფილი ინფორმაცია საკვლევი 

საკითხის ირგვლივ. „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდით უნდა მოგვეხდინა 

შემდეგი პარამეტრების შეფასება: 1) თანამშრომელთა მიერ ეტიკეტის ნორმების 

შესრულება, თავაზიანობა, კეთილგანწყობა; 2) თანამშრომელთა საუბარი 

(მეტყველება); 3) პროდუქტის ცოდნა; 4) დაწესებულებაში და სამუშაო ადგილებზე 

თანამშრომელთა სისუფთავე და წესრიგი; 5) თანამშრომელთა გარეგნული იერსახე  

და ა.შ. 

ანკეტა შედგებოდა 9 ბლოკისგან. თითოეულ ბლოკში შემავალ კითხვას  გააჩ-

ნდა კონკრეტული მიზანი - შესაბამისი ინფორმაციის მიღება. ეს ბლოკები გახლ-

დათ: 

I ბლოკი (1-3 კითხვა) - საცალო სავაჭრო საწარმოს გარეგანი სახე, საცალო სავაჭრო 

საწარმოს შესახებ ზოგადი, ვიზუალური  წარმოდგენის შექმნა; 

II ბლოკი (4-6 კითხვა) - პერსონალი – გარეგანი სახე და ქცევა, პერსონალის ვიზუა-

ლური იერსახისა და ქცევის გამოვლენა; 

III ბლოკი (7-11 კითხვა) - მისალმება, მოთხოვნილებების გამოვლენა, თანამშრო-

მელთა მხრიდან თავაზიანობის უნარ-ჩვევების გამოვლენა და მათი მხრიდან მომ-

ხმარებელთა მოთხოვნილებების შესწავლა;   

IV ბლოკი (12-13 კითხვა) - საქონლის პრეზენტაცია/კონსულტაცია, თანამშრომლის 

პროდუქტის ცოდნისა და პრეზენტაციია/კონსულტაციის უნარ-ჩვევების გამოვლე-

ნა; 

V ბლოკი (14-16 კითხვა) - მუშაობა შეკამათებით, თანამშრომლებთან ურთიერთ-

დამოკიდებულების შესწავლა; 

VI ბლოკი (17 კითხვა) - დამატებითი შეთავაზებები, თანამშრომელთა მიერ დამა-

ტებითი სერვისების შეთავაზების შემთხვევების გამოვლენა; 

VII ბლოკი (18 კითხვა) - კონსულტაციის  დასრულება, თანამშრომლის მიერ პრო-

დუქციის შეძენისკენ მიმართული, წამაქეზებელი ქცევის გამოვლენა; 

VIII ბლოკი (19-22 კითხვა) - მომსახურება სალაროსთან, ანგარიშსწორებასთან და-

კავშირებული სერვისის გამოვლენა;  
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IX ბლოკი (23-28 კითხვა) - საერთო შთაბეჭდილება მომსახურებაზე, მომსახურების 

შესახებ ზოგადი შთაბეჭდილების ჩამოყალიბება და გამოვლენა.  

აღნიშნული მეთოდის გამოყენება გადავწყვიტეთ სუპერმარკეტში „დაფნე“ 

(ვინაიდან მომხმარებელთა 29,5%-მა იგი გამოარჩია სისუფთავის, ხარისხიანი 

მომსახურებისა და კვალიფიციური პერსონალის თვალსაზრისით) და რამდენიმე 

ე.წ. საბითუმო საცალო სავაჭრო საწარმოში (ვინაიდან მომხმარებელთა 39%-მა 

ისინი დაასახელა უხარისხო მომსახურების, არაკვალიფიციური მომსახურების 

თვალსაზრისით).  

კვლევით დადგინდა, რომ: სუპერმარკეტ „დაფნეს“ შესასვლელი სისუფთავით 

გამოირჩევა. იგი  24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და კლეინტთა შეკვეთებსაც იღებს 

პროდუქტებზე. როგორც სუპერმარკეტის გარეთ, შესასვლელთან, ისე შიგნით სექ-

ციებთან დამონტაჟებულია სათვალთვალო ვიდეოკამერები, რაც ზრდის საცალო 

სავაჭრო საწარმოსა და კლიენტთა უსაფრთხოებას, მაღაზიაში რამდენიმე სექციაა. 

ცალ-ცალკეა საკონდიტრო ნაწარმი, ცალკე - სასმელები, ცალკე - ხილ-ბოსტნეული 

და სხვ. მაღაზიაში არსებული ურიკებით შესაძლებელია შეძენილი პროდუქციის 

გადაადგილება. სისუფთავე იყო სუპერმარკეტის შიგნითაც. მისი როგორც გარე, 

ისე შიდა ინტერიერი და გაფორმება შესვლისთანავე თვალშისაცემია, ორიგინალუ-

რი და იზიდავს მომხმარებლებს. ყველა სტენდი და თარო სუპერმარკეტში შევსე-

ბული იყო აკურატულად და სუფთად, ყველა მომუშავეს ჰქონდა ბეიჯები სახელე-

ბის მითითებით და თავიანთი პირდაპირი მოვალეობების შესრულებით იყვნენ 

დაკავებულნი - ემსახურებოდნენ კლიენტებს. სექციის გამყიდველი შესვლისთანა-

ვე მოგვესალმა. პროდუქტებზე ფასები იყო მითითებული. გამყიდველი, რომელიც 

ხელთათმანით ემსახურებოდა მომხმარებლებს, კლიენტთა მიერ შეკვეთილ 

პროდუქტებს შესაბამის მუყაოს ქაღალდში ათავსებდა შენაძენის ანაზღაურების 

გადახდა არა ადგილზე, არამედ ცალკე სალაროში, გამოსასვლელთან ხდება. 

სალაროსთან მცირე ხნით რიგში დგომის შემდეგ გამყიდველმა დაიანგარიშა 

შესაძენი პროდუქციის ღირებულება (დაანგარიშებისას იყენებენ თანამედროვე 

ტექნოლოგიებს - სკანერს) და დაასახელა გადასახდელი თანხა. თანხის გადახდის 

შემდეგ მან მადლობა გადაგვიხადა. მოლარე იყო თავაზიანი და ყურადღებიანი. 



124 

 

რაც შეეხება სუპერმარკეტზე საერთო შთაბეჭდილებას, მისი თანამშრომლები 

ძირითადად ახალგაზრდებითაა დაკომპლექტებული, რომელთა გულწრფელობა 

და გულითადობა, ცოდნა და კომპეტენტურობა საშუალო შეფასებას იმსახურებს 

გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს დედაქალაქში, თბილისში ზოგიერთ 

სუპერმარკეტში მომსახურების უკეთესი ხარისხი და პერსონალის პროფესიონა-

ლიზმის უფრო მაღალი დონე შეიმჩნევა. მომსახურებაში დადებით მომენტად 

შეიძლება გამოვყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. მაგალითად, 

პლასტიკური ბარათებით, ელექტრონული ფულით გადახდა და სხვ. უარყოფით 

მომენტად შეიძლება ჩაითვალოს რიგში დგომა (თუმცა ეს არც სხვა, მაღალი დონის 

სუპერმარკეტებშია გამორიცხული), შედარებით მაღალი ფასები პროდუქტებზე, 

სალაროსთან ჩასასვლელი გზის სივიწროვე. მოცემული ვიზიტიდან გამომდინარე 

რეკომენდაციის სახით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სუპერმარკეტის ხელმძღვანე-

ლობამ გადახედოს საფასო პოლიტიკას და გააუმჯობესოს საკადრო პოლიტიკა.  

სუპერმარკეტ „დაფნეს“ (ადრე „ევრიკა“) ისტორია რამდენიმე წლის წინ, პატა-

რა კაფე-ბარიდან დაიწყო. სწორი მენეჯმენტისა და მარკეტინგის წყალობით მისი 

ტერიტორია, ფართობი გაიზარდა და დღეს გაცილებით სოლიდურად და მომხიბვ-

ლელად გამოიყურება. მოხერხებული ადგილმდებარეობისა და სწორი მენეჯმენ-

ტით მან შეძლო კონკურენცია გაეწია იმ დროისათვის ცნობილი სავაჭრო ქსელების 

გიგანტის „პოპულისათვის“. არის ზოგიერთი პროდუქტი, რომლის შეძენაც მხო-

ლოდ „დაფნეშია“ შესაძლებელი. მნიშვნელოვანია გამოვყოთ სუპერმარკეტის პო-

პულარობის კიდევ ერთი მომენტიც: 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როცა ქალა-

ქი ფაქტობრივად დაცარიელდა და თითქმის ყველა საცალო სავაჭრო საწარმო დაი-

კეტა, რამდენადაც ჩვენთვისაა ცნობილი, „დაფნე“ იყო ერთადერთი, რომელიც ამ 

პირობებშიც კი განაგრძობდა მუშაობას. ამის შესახებ საინფორმაციო საშუალებებ-

მაც გადმოსცეს. ამ კადრების ნახვამ ბევრი გააკვირვა. მის პოპულარობას მომხმა-

რებლებში გარკვეულწილად სწორედ ეს ეროვნული მოტივები უდევს. ამიტომაც 

მომხმარებელი გარკვეულწილად ლოიალურად განეწყო მოცემული სუპერმარ-

კეტისადმი.  
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რაც შეეხება ე.წ. საბითუმო საცალო სავაჭრო საწარმოებს ბაზართან მიმდება-

რე ტერიტორიებზე, ჩვენ „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდი გამოვიყენეთ ორ 

მათგანში, რომელსაც პირობითად ვუწოდოთ X და Y. X-ის შესასვლელთან სისუფ-

თავე და წესრიგი გახლდათ, რასაც ვერ ვიტყვით Y სავაჭრო საწარმოზე. იგივე შეგ-

ვიძლია ვთქვათ სავაჭრო საწარმოს შიდა მხარეზე. ორივე სავაჭრო საწარმოში ყვე-

ლა სტენდი იყო საკმაოდ გადატვირთული, რაც აძნელებდა საჭირო პროდუქტის 

მოძებნას. არცერთ მაღაზიაში გამყიდველებს არ ეცვათ უნიფორმები და არ ეკეთათ 

ბეიჯები. ორივე საცალო სავაჭრო საწარმო გამოირჩეოდა ვიწრო შესასვლელით, 

ხალხმრავლობითა და რიგებით. ორივე მათგანში გამყიდველები კლიენტთა მომ-

სახურებით იყვნენ დაკავებულნი და არ მოგვსალმებიან. მხოლოდ მას შემდეგ 

მოგვცეს საპასუხო სალამი, რაც ჯერ ჩვენ მივესალმეთ. ორივე მაღაზიაში, გამომ-

დინარე იქიდან, რომ კლიენტთა რიგი იყო, გამყიდველებს მაშინვე არ მოუქცევიათ 

ჩვენთვის ყურადღება. გამყიდველმა გადმოგვცა ჩვენ მიერ მოთხოვნილი პროდუქ-

ტი, დაასახელა გადასახდელი თანხა, რომელიც ადგილზევე გადავიხადეთ გამყიდ-

ველთან. საცალო სავაჭრო საწარმო X-ის გამყიდველს არ შემოუთავაზებია სხვა 

პროდუქტი, გარდა ჩვენ მიერ მოთხოვნილისა, ხოლო გამყიდველმა Y-მა შემოგვ-

თავაზა. არცერთ მათგანს ჩვენთვის მადლობა არ გადაუხდია პროდუქტის შეძენი-

სათვის. არცერთი მათგანი არ გახლდათ სათანადოდ ყურადღებიანი, გულწრფელი 

და თავაზიანი. აღნიშნულ მაღაზიებში მომსახურე პერსონალთა პროფესიონა-

ლიზმსა და კომპეტენტურობას საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლით შეიძლება შე-

ფასდეს. ორივე საცალო სავაჭრო საწარმოს მომსახურებაში ყველაზე უფრო და-

დებით მომენტად გამოვყოფდით გამყიდველთა სისწრაფეს, ყველაზე უფრო უარ-

ყოფით მომენტად იმას, რომ ერთდროულად ემსახურებიან რამდენიმე კლიენტს. 

ერთადერთი, რის გამოც შეიძლება ამ სავაჭრო საწარმოებში პროდუქტის შეძენა, 

ესაა შედარებით დაბალი ფასები და მოხერხებული ადგილმდებარეობა. ორივე სა-

ვაჭრო საწარმო საჭიროებს გაუმჯობესებას თითქმის ყველა ასპექტში. ჩვენ მიერ 

ჩატარებული კვლევებით, ქ. გორში შესწავლილი 100 საცალო სავაჭრო საწარმოდან 

მხოლოდ 18% იყენებს მომსახურების თანამედროვე ფორმებს (ვაჭრობა თვითმომ-

სახურებით, შეკვეთით, ჩვეულებრივ ფასდაკლებით, ფოსტით, ტელეფონით, ტე-
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ლეფაქსით ან ინტერნეტ-შეკვეთით, ვაჭრობა ავტომატის დახმარებით, და ა.შ.), და-

ნარჩენი 82% იყენებს თანამედროვე მომხმარებლისათვის არადამაკმაყოფილებელ 

და მოძველებულ მომსახურების ფორმებს. 

მომხმარებელთა გამოკითხვის პარალელურად, ჩვენ ჩავატარეთ თავად საცა-

ლო სავაჭრო საწარმოებში მომუშავე პერსონალის გამოკითხვაც, რათა გამოგვეკვ-

ლია მათი კმაყოფილების დონე, შრომის პირობები და სხვ. გამოკითხვა ჩატარდა 

ქალაქ გორში. გამოკითხულ იქნა 35 საცალო სავაჭრო საწარმოს 50 გამყიდველი. 

მათი უმრავლესობა (78%  - 39 ადამიანი) არ არის კმაყოფილი სამუშაო პირობებით. 

მიზეზად დაბალ ანაზღაურებას ასახელებენ (უმეტესად 100-დან 200 ლარამდე 

შემოსავალს თვეში), გამოკითხულთაგან მხოლოდ 9 ადამიანს (18%-ს) აქვს გავ-

ლილი ხელმძღვანელობის ხელშეწყობით კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, 

დანარჩენ 82% არ გაუვლია არანაირი ტრენინგი. გარდა ამისა გამყიდველთა 

მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უკმაყოფილება გამოთქვა ხანგრძლივი სამუშაო რეჟიმის 

გამოც (ზოგიერთი მათგანი დილის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე მუშაობს). 

ასევე დასახელდა არასათანადო სამუშაო პირობებიც.   

 საცალო სავაჭრო ქსელში, კერძოდ ქ. გორის მაგალითზე, მომსახურების 

ხარისხის დონის შეფასების ერთ-ერთი საუკეთესო ინდიკატორია მომხმარებელთა 

კმაყოფილების ინდექსი და თავად საცალო სავაჭრო საწარმოებში მომუშავე პერსო-

ნალის კმაყოფილების ინდექსი. მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის განსაზღვ-

რისათვის არსებული სხვადასხვა მეთოდიკებიდან ჩვენ მიერ შერჩეულ იქნა 

მომხმარებლების კმაყოფილების ინდექსის (CS) გაანგარიშება მოლოდინის თეორი-

ის გამოყენებით. მოცემული თეორიის რეალიზაციისათვის შეიძლება გამოყენე-

ბულ იქნეს ფორმულა: [76, 24-25] 

-(P I
CS

50


23)

             (1),  

სადაც P - კმაყოფილების კრიტერიუმების (ფაქტორების) შესრულების საშუალო 

მნიშვნელობაა, I - მნიშვნელოვნობის (მოლოდინებთან შესაბამისობის ხარისხი) 

საშუალო მნიშვნელობა, იმავე კრიტერიუმების მომხმარებლებისთვის.  
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კვლევისათვის აღნიშნული მეთოდის შერჩევა განაპირობა შემდეგმა ფაქტო-

რებმა:  

1. კითხვარში ისეთი სკალის გამოყენება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავა-

ზუსტოთ რესპონდენტის კმაყოფილების ან უკმაყოფილობის დონე ამა თუ იმ 

პარამეტრით; 

2. სიჩქარე. მომხმარებლებს არ უწევთ დიდი დროის დახარჯვა კითხვარის შესავ-

სებად; 

3. სიმარტივე. სამომხმარებლო კმაყოფილების ინდექსი იყენებს ადვილად გასაგებ 

ტექნოლოგიას;  

4. სიზუსტე. აღნიშნული მეთოდით მიიღება უფრო ზუსტი შედეგები და ცდომი-

ლება მინიმუმამდეა დაყვანილი, ვინაიდან აქ გამორიცხულია შემდეგი ხარვეზები: 

ა) დავუშვათ, „შესრულების“ საშუალო მნიშვნელობა შეადგენს 5-ს, „მნიშვნელოვ-

ნობის“ – 1-ს, მაშინ კმაყოფილების ინდექსი ფორმულით CS P I   იქნება 5-ის ტო-

ლი. იმ შემთხვევაში, თუ „შესრულების“ საშუალო მნიშვნელობა იქნება 1, ხოლო 

„მნიშვნელოვნობისა“ – 5, ამ შემთხვევაშიც კმაყოფილების ინდექსი იქნება 5. ანუ 

ორივე განხილულ შემთხვევაში კმაყოფილების ინდექსი ერთი და იგივეა. ეს კი არ 

გვაძლევს რეალურ სურათს; ბ). იმ შემთხვევაში, თუ „შესრულების“ მაჩვენებელი 

იქნება, მაგალითად, 2 (ანუ, როცა მომხმარებელმა ვერ მიიღო ის, რაც სურდა), 

ხოლო „მნიშვნელოვნობის“ მაჩვენებელმა, ვთქვათ, შეადგინა 4, მაშინ კმაყოფილე-

ბის ინდექსი იქნება 8-ის ტოლი. ახლა გავაკეთოთ შემდეგი დაშვება:  „შესრულე-

ბის“ ინდექსი დარჩა ისევ 2, ხოლო „მნიშვნელოვნობის“ მაჩვენებელი შეადგენს 5, 

მაშინ კმაყოფილების ინდექსი იქნება 10, ანუ გამოდის, რომ „შესრულების“ 

ინდექსი იგივე დარჩა, ხოლო კმაყოფილების ინდექსი გაიზარდა, რაც ჯანსაღ აზრს 

მოკლებულია და სხვ. ასეთი მიდგომა არ იძლევა ადეკვატურ შეფასებას. 

მომხმარებელთა კმაყოფილების გასაზომად უფრო ზუსტ შედეგებს მივიღებთ, თუ 

მას ზემოთ მოცმული ფორმულით (1) გავიანგარიშებთ; 

5. აღნიშნული მეთოდი გვაძლევს როგორც რაოდენობრივ, ისე ხარისხობრივ მაჩ-

ვენებლებს.  
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მომხმარებლებისა და მომსახურე პერსონალის კმაყოფილების ინდექსის გაან-

გარიშებისათვის აღნიშნული მეთოდის გამოყენება ქ. გორის მაგალითზე პირვე-

ლად ხდება ჩვენ მიერ.   

გამოკითხვა ჩატარდა ქ. გორში. გამოკითხულ იქნა საცალო ვაჭრობის საწარ-

მოს 100 მომხმარებელი მათთვის გაწეული მომსახურების შემდეგი ხუთი მახასი-

ათებლის მიხედვით: საიმედოობა; გულისხმიერება; გაგება; ნდობა; კომუნიკაბე-

ლურობა.  

„შესრულება“ შეფასდა ბალებში შემდეგი სკალით: 1 - სრული იმედგაცრუება; 

2 - გაღიზიანებული; 3 - მოლოდინები გამართლდა; 4 - სასიამოვნოდ გაკვირვებუ-

ლი; 5 - მაღალი კმაყოფილება (აღფრთოვანება), ხოლო „მნიშვნელოვნობა“ შეფასდა 

ბალებში შემდეგი სკალით: 1 - სასიცოცხლოდ აუცილებელი; 2 - მნიშვნელოვანი; 3 

- ასე უნდა იყოს; 4 - არ არის მნიშვნელოვანი; 5 - სრული გულგრილობა. 

 გამოკითხვის შედეგად მიღებული შედეგების მიხედვით P = 3,26, ხოლო I = 

4,08. 

 ქ. გორის მაგალითზე ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოკითხული 100 

მომხმარებლის კმაყოფილების ინდექსი იქნება: 

09,0
50

08,4)326,3( 2




CS  

 თუ ჩავთვლით, რომ ზემოაღნიშნული ფორმულით გაანგარიშებისას კმაყო-

ფილების ინდექსი მერყეობს -1-დან +1-ის ფარგლებში, მაშინ მიღებული შედეგით 

ირკვევა, რომ მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე არც თუ ისე სახარბიელოა, 

თუმცა იგი არ არის უარყოფითი.  

რაც შეეხება ქ. გორში საცალო სავაჭრო საწარმოებში მომუშავე პერსონალის 

კმაყოფილების დონეს, პერსონალის კმაყოფილების (Iу) გაანგარიშებისათვის და-

ვეყრდენით სემანტიკურ დიფერენციალს და გამოვიყენეთ შემდეგი ფორმულა: 

[122] 

N
 5 43 2 1 N2(N1(N0(N1(N2(

Iy



)))))

             (2)
 

სადაც (+2), (+1), (0), (-1), (-2) - ბალებია კმაყოფილების სკალის მიხედვით; 
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N1 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „ძალიან კმაყოფი-

ლი ვარ“; 

N2 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „უფრო კმაყოფილი 

ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო“; 

N3 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „არ ვიცი“; 

N4 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „უფრო უკმაყოფი-

ლო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი“; 

N5 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „ძალიან უკმაყოფი-

ლო ვარ“; 

N - რესპონდენტთა საერთო რაოდენობა, რომლებმაც უპასუხეს მოცემულ კითხვას. 

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5. 

ზემოაღნიშნული ფორმულით კმაყოფილების ინდექსი არ შეიძლება იყოს 

(+2)-ზე მეტი და (-2)-ზე ნაკლები. მისი საშუალო მნიშვნელობა (0) მოწმობს შრომი-

თი საქმიანობის კვლევის პარამეტრებით კმაყოფილი და მათით უკმაყოფილო ადა-

მიანთა რაოდენობის ბალანსზე. ყველაზე საყურადღებოა კმაყოფილების ინდექსის 

უარყოფითი მნიშვნელობა. ინდექსის მნიშვნელობა (-1) ნიშნავს, რომ მომუშავეთა 

75%-ზე მეტი უკმაყოფილოა საკვლევი პარამეტრებით, ხოლო (-2) ინდექსთან მიახ-

ლოება წარმოადგენს კრიტიკულს.  

ჩვენ მიერ ქ. გორში საცალო ვაჭრობის საწარმოებში გამოკითხულ იქნა 100 

დასაქმებული. შეკითხვაზე „კმაყოფილი ხართ თუ არა საწარმოში არსებული 

შრომის ორგანიზაციით?“ რესპონდენტებმა უპასუხეს:  

1. სრულად კმაყოფილი - 4 ადამიანი; 

2. უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო - 21 ადამიანი; 

3. ვერ ვიტყვი, კმაყოფილი ვარ თუ უკმაყოფილო - 32 ადამიანი; 

4. უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი - 37; 

5. სრულიად უკმაყოფილო ვარ - 6.  

მომუშავეთა კმაყოფილების ინდექსი ამ შემთხვევაში იქნება: 

Iу = (+2) х 4 + (+1) х 21 + (0) х 32 + (-1) х 37+ (-2) х 6 / 100 = - 0,2 
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როგორც ვხედავთ, კმაყოფილების ინდექსს უარყოფითი მნიშვნელობა  აქვს, 

რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ მიერ გამოკითხული პერსონალის დიდი ნაწილი 

დასაქმებულ საწარმოში არსებული შრომის ორგანიზაციით არ არის კმაყოფილი.   

კმაყოფილების ინდექსის გამოთვლამ საშუალება მოგვცა გამოგვევლინა ის 

ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ საცალო სავაჭრო საწარმოებში პერსო-

ნალის უკმაყოფილებას. ასეთ ფაქტორებს მიეკუთვნება: 

1. საკუთარი მიმდინარე სამუშაოთი უკმაყოფილება; 

2. არასათანადო ანაზღაურება; 

3. ჯილდოებისა და დასჯის სისტემის არასამართლიანობა; 

4. არასათანადო მატერიალური არაფულადი სტიმულირება; 

5. არასათანადო შრომის ორგანიზაცია და პირობები; 

6. კარიერული ზრდის, პროფესიული თვითრეალიზაციის შეუძლებლობა; 

7. გაუმართავი მენეჯმენტი; 

8. არაჯანსაღი ურთიერთობა და ა.შ. 

საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე არსებული მომსახურების საფუძვ-

ლიანად შესწავლის მიზნით, შევკრიბეთ და გავაანალიზეთ აგრეთვე სოციალურ 

ქსელებში არსებული უკმაყოფილო კლიენტთა გამოხმაურებებიც. მომხმარებლები 

უკმაყოფილებას გამოთქვამენ საცალო ვაჭრობის სხვადასხვა ქსელის მიმართ იმის 

გამო, რომ ეს ქსელები მათ ატყუებენ. სოციალურ ქსელებში უკმაყოფილო მომხმა-

რებელთა კომენტარების ანალიზის შედეგად შესაძლებელია გამოვავლინოთ ის 

ძირითადი მიზეზები, რომლებიც მათ გაღიზიანებას იწვევს. ეს მიზეზებია: 

1.  დახლებსა და სტენდებზე პროდუქტებზე მითითებული ფასები არ ემთხვევა სა-

ლაროსთან გატარებულ ფასებს, რის გამოც მომხმარებელს დახლებთან მითითე-

ბულ ფასებთან შედარებით უფრო მეტის გადახდა უწევთ; 

2.  სუპერმარკეტებში მომსახურე პერსონალის მხრიდან მომსახურების, საქონლის 

ცოდნისა და კვალიფიკაციის დაბალი დონე, ზოგჯერ უხეში დამოკიდებულებაც; 

3.  კომპანიების მხრიდან მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა სხვადასხვა მარკე-

ტინგული გათვლებით („შოკ-ფასები“, უპრეცედენტო ფასდაკლებები, „ორი ერთის 

ფასად“ და სხვ.). თუმცა რეალობა დაპირებულისგან ხშირად განსხვავდება და ა.შ. 
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არის შემთხვევები, როცა ფასდაკლებები ისეთ პროდუქტებზე ცხადდება, რომლებ-

საც მალე იწურება შენახვის ვადა. ზოგჯერ დახლზე თვეობით დევს პროდუქცია 

და მისი რეალიზაცია ნაკლებად ხდება. ასეთ შემთხვევაში ხდება მათი გადანაც-

ვლება (გადაადგილება), ფერების „თამაში“, რაც საცალო სავაჭრო საწარმოში შე-

სულ მომხმარებლებს უქმნის შთაბეჭდილებას, რომ დახლზე ახალი პროდუქციაა 

და იძენს მას; 

4. არასრულყოფილია პროდუქტებზე დატანილ ეტიკეტებზე წარმოდგენილი ინ-

ფორმაცია. ზოგიერთ პროდუქტს კი საერთოდ არა აქვს არც ეტიკეტი და არც მარ-

კირება; 

5.  ზოგჯერ ცხადდება ფასდაკლება პროდუქტზე, თუმცა მწარმოებელი (გამყიდვე-

ლი) მასზე რაოდენობრივ შეზღუდვას აწესებს. მაგალითად, გრანდიოზული ფას-

დაკლება პურის ფქვილზე, თუმცა შესაძლებელია არაუმეტეს 5 კილოგრამის შე-

ძენა. ესეც მარკეტინგულ გათვლად შეიძლება ჩაითვალოს. ფქვილის შესაძენად მი-

სული მომხმარებელი სხვა სახეობის პროდუქციასაც იძენს.  

6.  უკმაყოფილო მომხმარებლების პრეტენზიებს გამყიდველები თავიდან იცილე-

ბენ და ურჩევენ მათ მიმართონ კომპანიის მომსახურების ცენტრს; 

7.  ხშირია შემთხვევები, როცა მომსახურების ცენტრის (ქოლ-ცენტრის) ცხელ ხაზ-

ზე კლიენტთა ზარებს არ პასუხობენ და კომპანიასთან დაკავშირება შეუძლებელია. 

თუმცა არის შემთხვევები (ძირითადად სააფთიაქო ქსელში), სადაც უკმაყოფილო 

მომხმარებლებს შეუძლიათ რეკლამაცია შეავსონ (რამდენად ითვალისწინებენ მომ-

ხმარებელთა პრეტენზიებსა და მოსაზრებებს, ეს კიდევ სხვა საკითხია) და ა.შ. 

საცალო სავაჭრო საწარმოებში მომსახურების ხარისხის კვლევის მიმართუ-

ლებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, არსებობს თუ არა ურთი-

ერთკავშირი მომსახურების ხარისხს, მომხმარებელთა კმაყოფილებასა და პერსო-

ნალის (თანამშრომელთა) კმაყოფილებას შორის.  აქედან გამომდინარე, ჩვენ კვლე-

ვის მიზანს საფუძვლად დავუდეთ დაგვედგინა, არსებობდა თუ არა კორელაცია 

მომხმარებელთა კმაყოფილებას, მომსახურების ხარისხსა და პერსონალის კმაყო-

ფილებას შორის და მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ უშუალოდ ამ მიზნისთვის ცალ-

კე კვლევა ჩაგვეტარებინა.  
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კვლევის ამოცანად დავისახეთ ქ. გორის საცალო სავაჭრო საწარმოებში 

როგორც მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხისა და  მათი კმაყოფილების, ასევე 

მომსახურე პერსონალის კმაყოფილების კუთხით არსებული რეალური სიტუაციის 

დადგენა და მისი შეფასება.  

კვლევის ობიექტად შევარჩიეთ ქ. გორის მცირე, საშუალო და მსხვილი 50 

საცალო სავაჭრო საწარმო. გამოვკითხეთ 100 თანამშრომელი (თითოეულ საწარმო-

ში ორი თანამშრომელი) და იმავე სავაჭრო ობიექტების 200 მომხმარებელი (თითო-

ეული სავაჭრო საწარმოდან 4  მომხმარებელი). 

კვლევის მეთოდის შერჩევისას, არჩევანი გავაკეთეთ რაოდენობრივ და ხარის-

ხობრივ კვლევაზე. ანკეტური გამოკითხვისათვის შევიმუშავეთ შესაბამისი კითხ-

ვარი (იხ. დანართი 27, დანართი 28). მომხმარებელთა კმაყოფილების შესახებ კით-

ხვარის შემუშავებისას საფუძვლად ავიღეთ მეცნიერების ვ. ცაიტამლის, ა. პარასუ-

რამანის და ლ. ბერის მიერ მომსახურების ხარისხის შეფასებისათვის შემოთავაზე-

ბული და დღეისათვის ფართოდ აპრობირებული „SERVQUAL“-ს (მოგვიანებით 

ეწოდა RATER) მეთოდიკა და აღნიშნულ მეთოდში გამოყენებული მომსახურების 

ხარისხის ხუთი ძირითადი პარამეტრი (საიმედოობა, გულისხმიერება, დარწმუნე-

ბულობა, ურთიერთგაგება მყიდველებთან, სიცხადე). შეფასებისათვის გამოვიყე-

ნეთ 5 ბალიანი ლაიკერტის სკალა: 1 - სრულიად უკმაყოფილო; 2 - უფრო უკმაყო-

ფილო, ვიდრე კმაყოფილი; 3 - არ ვიცი, მიჭირს პასუხის გაცემა; 4 - უფრო კმაყოფი-

ლი, ვიდრე უკმაყოფილო; 5 - ძალიან კმაყოფილი.  

რაც შეეხება თანამშრომელთა კმაყოფილების შესახებ კითხვარს, მის საფუძვ-

ლად გამოყენებულ იქნა „JDI“ (the Job Descriptive Index - სამუშაოს აღწერითი ინ-

დექსი) მეთოდიკა, რომელიც ასევე ფართოდ გამოიყენება მარკეტინგულ და არა 

მხოლოდ მარკეტინგულ კვლევებში. კითხვარში ჩართულ იქნა აღნიშნულ მეთო-

დიკაში შეფასებისათვის გამოყენებული შრომით კმაყოფილების ხუთი ძირითადი 

პარამეტრი: შრომის შინაარსი, ანაზღაურება, სამსახურში დაწინაურების შესაძლებ-

ლობა, ხელმძღვანელობა, კოლეგები. შეფასებისათვის აქაც გამოვიყენეთ 5 ბალიანი 

ლაიკერტის სკალა: 1 - სრულიად უკმაყოფილო; 2 - უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე 
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კმაყოფილი; 3 - არ ვიცი, მიჭირს პასუხის გაცემა; 4 - უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკ-

მაყოფილო; 5 - ძალიან კმაყოფილი.  

აღნიშნული საკითხების შესწავლას არაერთი კვლევა ეძღვნება, რომელთა 

შორის შეიძლება გამოვყოთ:  

1. მეცნიერებმა მ. იუნმა და ჯ. სუმ [102] გვიჩვენეს, რომ კმაყოფილი თანამშრომ-

ლები უფრო უკეთესად მუშაობენ და უფრო უკეთეს მომსახურებას გასწევენ 

ორგანიზაციული ქცევის მეშვეობით. თანამშრომლები, რომლებიც კმაყოფილნი 

არიან თავიანთი სამუშაოთი, როგორც წესი, უფრო აქტიურად მონაწილეობენ მათ 

დამსაქმებელ ორგანიზაციებში და უფრო მოწადინებულნი არიან გაუწიონ მომხმა-

რებელს მაღალი ხარისხის  მომსახურება. მეცნიერები მ. ჰართლაინი და ო. ფერელი 

ამტკიცებენ, რომ მომსახურების ხარისხზე გავლენას ახდენს თანამშრომელთა სა-

მუშაოთი კმაყოფილება [84]. გაცვლებში. ა. გოლდნერი [82], გ. ჰომანსი [87] და 

სხვები მიიჩნევენ, რომ არგუმენტი იმის შესახებ, რომ თანამშრომელთა კმაყოფი-

ლება ამაღლებს მომსახურების ხარისხს, ეფუძნება სამართლიანობის თეორიას სო-

ციალურ გაცვლებში. სოციალური გაცვლის თეორიის კონტექსტში, როდესაც 

დამსაქმებელი სთავაზობს ხელსაყრელ სამუშაო პირობებს, რომელიც ხდის მათ 

თანამშრომლებს კმაყოფილს, თავის მხრივ, ეს უკანასკნელიც ისწრაფვის დამატე-

ბით ძალისხმევა გამოიჩინოს  ორგანიზაციისთვის  დამსაქმებლის მიერ შეთავაზე-

ბული პირობების სამაგიეროდ, რასაც მივყავართ  მომსახურების ხარისხის უფრო 

მაღალი დონისკენ. 

2. მეცნიერები ჯ. კრონინი და ს. ტეილორი [80] მომსახურების ხარისხს განიხილავ-

დნენ როგორც მომხმარებლის კმაყოფილების ანტეცედენტს. მომხმარებლები, რომ-

ლებიც კმაყოფილნი არიან მომსახურების აღქმული ხარისხით, ექნებათ დადებითი 

ემოციური პასუხი (რეაქცია), ე. ი. სამომხმარებლო კმაყოფილება. რ. უესტბრუკი 

და მ. რაილი (1983 წ.) მიიჩნევენ, რომ მომხმარებლის კმაყოფილება არის ემოციური 

რეაქცია კონკრეტული პროდუქტების შეძენასთან ან მომსახურების გაწევასთან 

გათვალისწინებულ და დაკავშირებულ  გამოცდილებაზე. [96]  

ზემოაღნიშნული კვლევებიდან გამომდინარე, მიღებული მონაცემების ანა-

ლიზისათვის და პერსონალის კმაყოფილებასა და მომხმარებელთა კმაყოფილებას 
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შორის კორელაციური დამოკიდებულების არსებობის დასადგენად შევიმუშავეთ 

ჰიპოთეზა, კერძოდ, ნულოვანი ჰიპოთეზა და ალტერნატიული ჰიპოთეზა: 

H0 - პერსონალის კმაყოფილებასა და მომხმარებელთა კმაყოფილებას შორის 

არ არსებობს ურთიერთკავშირი (ნულოვანი); 

H1 - პერსონალის კმაყოფილებასა და მომხმარებელთა კმაყოფილებას შორის 

არსებობს ურთიერთკავშირი (ალტერნატიული).  

ზემოაღნიშნული ჰიპოთეზის შესამოწმებლად თითოეული საწარმოსათვის 

ცალ-ცალკე გავიანგარიშეთ მომხმარებელთა კმაყოფილებისა და პერსონალის  კმა-

ყოფილების მაჩვენებლები, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.  

 

ცხრ. 16.   50 საცალო სავაჭრო საწარმოს  

მომხმარებელთა და თანამშრომელთა კმაყოფილება   

 

# 

მომხმარებელთა კმაყოფილების 

საშუალო მაჩვენებელი 

(ბალი) 
 

თანამშრომელთა კმაყოფილების 

საშუალო მაჩვენებელი 

(ბალი) 

1 14.5 12 
2 15 14 
3 14.5 14 
4 11.25 8.5 
5 20.75 20 
6 16.5 17.5 
7 16.75 17.5 
8 14.25 16.5 
9 16.5 18.5 

10 14.25 15 
11 18 20 
12 15.5 15.5 
13 16 14.5 
14 15.25 15 
15 16.25 14 
16 14.75 11.5 
17 9.5 7 
18 20.25 20 
19 17 15.5 
20 11.5 10 
21 20.75 20.5 
22 7.5 6 
23 16.25 15.5 
24 21.25 21 
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25 13 11.5 
26 10.5 9.5 
27 11.5 10.5 
28 20.5 20 
29 11.5 11.5 
30 7.75 7.5 
31 7.5 5 
32 21.25 21 
33 17.5 18.5 
34 17.75 16.5 
35 15.25 11.5 
36 19.5 18.5 
37 15.25 13 
38 6.5 6.5 
39 9.75 8 
40 12 11 
41 22.25 23 
42 8.5 8.5 
43 13.25 13 
44 19.75 18.5 
45 14 11.5 
46 12.25 12.5 
47 15.5 14 
48 23 24 
49 23.5 24 
50 22 21.5 

  

 კვლევის შედეგად მიღებული მაჩვენებლების საფუძველზე 50 საცალო სავაჭ-

რო საწარმოს მიხედვით მოვახდინეთ კორელაციური ანალიზი მომხმარებელთა 

კმაყოფილებისა და თანამშრომელთა კმაყოფილების შორის. კორელაციური ანა-

ლიზისათვის გამოვიყენეთ როგორც თეორიული მიდგომა, ასევე ფართოდ აპრო-

ბირებული სტატისტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა Stata14. 

თეორიული მიდგომის დროს გამოყენებული იქნა პირსონის ცნობილი ფორ-

მულა კორელაციის კოეფიციენტისათვის: 

1 1 1

2 2

2 2

1 1 1 1

n n n

i i i i
i i i

n n n n

i i i i
i i i i

n x y x y
R

n x x n y y

  

   




      
       
         

  

   
, 

სადაც ჩვენ შემთხვევაში n  წარმოადგენს გამოკვლეული სავაჭრო საწარმოების რა-

ოდენობას, ix  და iy  შესაბამისად მომხმარებელთა კმაყოფილების და თანამშრო-
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მელთა კმაყოფილების საშუალო ბალის მნიშვნელობებია. აღნიშნული ფორმულის 

საფუძველზე გაანგარიშების შედეგად მივიღეთ:  

 

  2 2

50 12209,375 765 730
0,9667

50 12656,625 765 50 11874,5 730
R   
 

   
. 

 

იგი დაემთხვა Stata14 პროგრამული პაკეტის მეშვეობით მიღებულ შედეგს 

(იხ. სურათი 1), რომელზეც მოყვანილია პროგრამული კოდის ინტერფეისი.  

მაშასადამე, კორელაციის კოეფიციენტის გამოთვლამ გვიჩვენა, რომ მომხმა-

რებელთა კმაყოფილებასა და თანამშრომელთა კმაყოფილებას შორის არსებობს 

ძლიერი დადებითი ურთიერთკავშირი (R=0,9667), რაც კარგად ჩანს აგრეთვე ე.წ. 

გაფანტვის დიაგრამაზე (იხ. ნახაზი 33) 

 

ნახ. 33                                      გაფანტვის    დიაგრამა 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკოორდინატო ღერძების გასწვრივ გადაზომილია მომხმარებელთა კმაყოფი-

ლებისა და თანამშრომელთა კმაყოფილების საშუალო ბალები. როგორც ვხედავთ 

იგი შეესაბამება წრფივ დადებით კორელაციას. 
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ჩვენ მიერ ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზის ტესტირებისთვის აუცილებელია 

დაითვალოს აღნიშნული კორელაციის პარამეტრის სტატისტიკური მნიშვნელობა, 

რისთვისაც Stata-ში გამოვიყენეთ შემდეგი სინტაქსი pwcorr var1 var 2, sig. გამოთვ-

ლის შედეგები მოცემულია ქვემოთ წარმოდგენილ სურათზე: 

 

 

სურ. 1. კორელაციის კოეფიციენტის სტატისტიკური მნიშვნელობის გამოთვლა 

Stata14-ის მეშვეობით 

 

 

 

სურათზე ყველაზე ქვედა სტრიქონზე მოცემული მაჩვენებლის (0,0000) საფუ-

ძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კოეფიციენტი არის  სტატისტიკურად მნიშვ-

ნელოვანი р < 0,01 დონეზე.  

ამრიგად, ჩვენ მიერ ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზიდან დადასტურდა ალტერ-

ნატიული ჰიპოთეზის H1 მართებულობა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან დონეზე:  

პერსონალის კმაყოფილებასა და მომხმარებელთა კმაყოფილებას შორის არსებობს 

დადებითი ურთიერთკავშირი.  
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ჩატარებული გამოკითხვების (ანკეტური გამოკითხვები და გამოკითხვა 

„იდუმალი მყიდველის“ მეთოდით) შედეგებისა და მოპოვებული ინფორმაციის სა-

ფუძველზე საქართველოს საცალო ვაჭრობაში (ქ. გორის მაგალითზე) გამოვლინდა 

მომსახურებაზე მოქმედი როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი ფაქტორები და 

ტენდენციები. დადებით ფაქტორად ითვლება ის, რომ საქართველოში თანდათა-

ნობით ვითარდება და იხვეწება საცალო ვაჭრობის ქსელი და ამ ქსელში მომსახუ-

რების ხარისხს ყურადღება უფრო მეტად ექცევა. ჯანსაღი კონკურენციის პირობებ-

ში საცალო სავაჭრო ქსელს აქვს განვითარების კარგი პერსპექტივები. მნიშვნელო-

ვანია ისიც, რომ მოსახლეობაში თანდათანობით ყალიბდება სუპერმარკეტის კულ-

ტურა - ურჩევნიათ კეთილმოწყობილ, მოწესრიგებულ სუპერმარკეტში ხელსაყ-

რელ ფასად შეიძინონ ხარისხიანი პროდუქცია. დადებითად მიგვაჩნია ისიც, რომ 

სუპერმარკეტების ქსელის განვითარების ფონზე შენარჩუნებულია უბნის მაღაზი-

ებისა და ბაზრობების ფორმები, რაც აუცილებელია ზოგადად საქართველოში 

საცალო ვაჭრობის ბაზრის განვითარებისათვის და სხვ.  

უარყოფითი ფაქტორებიდან შეიძლება გამოვყოთ: 

1) მომსახურების ხარისხი, ზოგადად, რჩება საშუალოზე დაბალი;  

2) არასაკმარისია სავაჭრო საწარმოს მენეჯერთა კვალიფიკაცია მარკეტინგში;  

3) დაბალია ჰიგიენის ნორმების დაცვის დონე; 

4) საცალო ვაჭრობაში დასაქმებული პერსონალი უმეტესად ვერ პასუხობს თანა-

მედროვე მოთხოვნებს, მათი მომზადების დონე არადამაკმაყოფილებელია. ცალკე-

ულ შემთხვევებში კი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს;  

5) არასრულყოფილია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. უმეტეს მათგანში საერთოდ 

არ არის გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები (ვგულისხმობთ ქ. გორს). 

შედარებით მაღალია ტექნოლოგიების დონე „დაფნესა“ და „სმარტში“; 

6) საცალო სავაჭრო საწარმოების აბსოლუტურ უმრავლესობას არა აქვს საკუთარი 

ვებ-გვერდი ინტერნეტში, გვერდი სოციალურ ქსელებში (მაგალითად, Facebook-

ში, Twitter-ში და სხვ.); 

7) ხშირად არ გამოიყენება უნიფორმები და სხვა შიდა სტანდარტები; 
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8) დაბალია საცალო სავაჭრო საწარმოებში დასაქმებულთა ანაზღაურება და 

არასათანადოა სამუშაო პირობები; 

9) უბნის მაღაზიებში პრობლემას წარმოადგენს პლასტიკური ბარათების 

გამოყენება; 

10) საცალო სავაჭრო საწარმოების უმრავლესობას არ სურს გაყიდული საქონლის 

უკან დაბრუნება მაშინაც კი, თუ ეს საქონელი ვადაგასული ან უხარისხო 

აღმოჩნდა. შესასვლელებში განთავსებული წარწერა კლიენტებს თავიდანვე 

აუწყებს, რომ „გაყიდული საქონელი უკან აღარ მიიღება“ და ა.შ. 

 

 

 
 

2.3. საცალო ვაჭრობის მომსახურებაზე ზემოქმედი სოციალურ-

ეკონომიკური და სამართლებრივი ფაქტორების ანალიზი 

 
საქართველოში საცალო ვაჭრობის განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ის სამართ-

ლებრივი ბაზა, რომლითაც რეგულირდება ვაჭრობის სფერო.  

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს ცალკე აღებული  კანონი 

„მომსახურების შესახებ“. საქართველოში მომსახურების დარგები შესაბამისი დარ-

გობრივი კანონმდებლობით რეგულირდება. 

საქართველოს მომსახურების ბაზრის საკანონმდებლო და მარეგულირებელი 

ბაზა აერთიანებს არაერთ კანონს.  

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად [23], „მომსახურების 

გაწევად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისათვის მისივე ნებით, კომპენსაციის მიზ-

ნით ან უსასყიდლოდ ისეთი მოქმედების შესრულება, რომელიც არ არის საქონლის 

მიწოდება. დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის მომსახურე-

ბის მიწოდებას არ მიეკუთვნება ისეთი მომსახურების გაწევა, რომელიც გულის-

ხმობს ფულზე საკუთრების უფლების გადაცემას ან დაქირავებით მუშაობას.“ 

(მუხლი 16, პუნქტი 2).  
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საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-14 მუხლით განსაზღვრულია 

„მომსახურების“ ცნება და მომსახურებას მიკუთვნებული საქმიანობების ვრცელი 

ჩამონათვალი. ამ მუხლის მიხედვით ,,მომსახურებად ითვლება საქმიანობა, რომე-

ლიც არ არის საქონლის მიწოდება. თუ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებ-

ლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მომსახურებას მიეკუთვნება შემდე-

გი საქმიანობა: ა) სამშენებლო-სამონტაჟო; ბ) სარემონტო; გ) სარესტავრაციო; დ) 

საცდელ-საკონსტრუქტორო; ე) გეოლოგიურ-საძიებო; ვ) სატრანსპორტო, მათ 

შორის, გაზის, ნავთობის, ნავთობპროდუქტების, ელექტრო- და თბოენერგიის 

ტრანსპორტირება; ზ) ქონების გაცემა ქირით, იჯარით ან ლიზინგით; თ) საშუამავ-

ლო; ი) პერსონალის შერჩევა; კ) პატენტების, მოწმობების, ლიცენზიების, სავაჭრო 

ნიშნების, მომსახურების ნიშნების, ინტელექტუალური საკუთრებისა და სხვა პი-

რადი არაქონებრივი უფლების გამოყენებაზე უფლების გადაცემა; ლ) ვალდებულე-

ბის შესრულება – მოქმედება ან მოქმედებისაგან თავის შეკავება; მ) კავშირგაბმუ-

ლობის მომსახურება, საყოფაცხოვრებო და საბინაო-კომუნალური მომსახურება; ნ) 

სარეკლამო მომსახურება; ო) საინოვაციო მომსახურება; პ) ფინანსური ოპერაციები 

ან/და ფინანსური მომსახურება; ჟ) სადაზღვევო მომსახურება; რ) საკონსულტაციო, 

იურიდიული, ბუღალტრული, აუდიტორული, მარკეტინგული მომსახურება; ს) 

მონაცემთა დამუშავებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის მომსახურება; ტ) 

საქონლის სარეალიზაციოდ მომზადების მომსახურება, მათ შორის, პარტიის დანა-

წილება, გასაგზავნად ფორმირება, დახარისხება, შეფუთვა, გადაფუთვა, ჩამოსხმა; 

უ) საქონლის ან სხვა ქონების შენახვის მომსახურება; ფ) დაცვის მომსახურება; ქ) 

დამკვეთის ნედლეულით (მასალით) საქონლის ან სხვა ქონების წარმოება; ღ) სატ-

რანსპორტო ტვირთების მომსახურება, მათ შორის, საექსპედიტორო, ჩატვირთვის, 

გადმოტვირთვის, გადატვირთვის მომსახურება; ყ) საზღვაო ხომალდების მომსა-

ხურება, მათ შორის, საპორტო მომსახურება, საპორტო ფლოტის გემების მომსახუ-

რება; შ) საჰაერო ხომალდების მომსახურება, მათ შორის, საქართველოს აეროპორ-

ტებში, საჰაერო სივრცესა და კოსმოსურ სივრცეში გაწეული აერონავიგაციის მომ-

სახურება; ჩ) სხვა მომსახურება“. [23] 
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უნდა შევნიშნოთ, რომ ზემოაღნიშნულ ჩამონათვალში ცალკე არ არის წარ-

მოდგენილი ვაჭრობა და ტურიზმი (ტურისტული მომსახურება), რომლებიც 

თანამედროვე ეტაპზე მომსახურების სექტორებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე 

მზარდი სფეროებია საქართველოში. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ 

საგადასახადო კოდექსში მომსახურებას მიკუთვნებული საქმიანობების 

ჩამონათვალში ვაჭრობა და ტურიზმი ცალკე უნდა იყოს მოცემული და არა „სხვა 

მომსახურების“ გრიფით.  

ამ დანაკლისს ერთგვარად ავსებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, რომ-

ლის მეთერთმეტე თავი ტურისტულ მომსახურებას ეძღვნება. აღნიშნულ თავში 

ცალსახადაა განსაზღვრული ტურისტის უფლებები, სადაც განსაკუთრებით მნიშვ-

ნელოვანია ტურისტებისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდების აუცილებ-

ლობა. უნდა აღინიშნოს, რომ 1997 წლიდან მოქმედებს საქართველოს კანონი „ტუ-

რიზმისა და კურორტების შესახებ“, რომელიც არეგულირებს ტურიზმისა და საკუ-

რორტო საქმიანობის სფეროში არსებულ ურთიერთობებს. [34]  

მომსახურების ბაზრის საკანონმდებლო ბაზა მოიცავს კანონს „მეწარმეთა 

შესახებ“ [30], რომელიც აწესრიგებს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართ-

ლებრივ ფორმებს. აღნიშნული კანონით მეწარმე სუბიექტები არიან: ინდივიდუ-

ალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდი-

ტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), 

სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია) და კოოპერატივი (მუხლი 2, პუნქტი 1). 

კანონი განსაზღვრავს მათი რეგისტრაციის, სამართლებრივი სტატუსის, ლიკვიდა-

ციის და სხვათა წესს.  

საქართველოში მომსახურების სფეროს განვითარებისათვის გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნას. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია საქართველოს კანონი „კონკურენციის შესახებ“ [29], რომელიც ად-

გენს თავისუფალი და სამართლიანი კონკურენციის არა მართლზომიერი შეზღუდ-

ვისაგან დაცვის პრინციპებს. ეს კი  წარმოადგენს თავისუფალი ვაჭრობისა და 

კონკურენტუნარიანი ბაზრის განვითარების საფუძველს. მიგვაჩნია, რომ ანტიმო-

ნოპოლიური სამსახურების მუშაობის აღდგენა თანამედროვე რეალობის გათვა-
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ლისწინებით დადებითად წაადგება კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას საცალო 

ვაჭრობის სფეროში. 

მოქმედი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების სტაბილური ფუნქცი-

ონირებისათვის, ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში ლიცენზიის მფლობელთა და 

მომხმარებელთა ინტერესების დაბალანსების უზრუნველყოფისათვის, მომსახურე-

ბისა და საქონლის ეფექტიანი ფასწარმოქმნისა და მიწოდებისათვის, მნიშვნელოვა-

ნია საქართველოს კანონი „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების“ შესახებ 

[27], რომლის მიზანია შექმნას მყარი სამართლებრივი საფუძველი და სრულყოფი-

ლი ინსტიტუციური გარემო.  

 კანონს შემოაქვს ტერმინი „მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი 

დამცველი“, რომელიც შემდეგი სახითაა განმარტებული: „მომხმარებელთა ინტერ-

ესების საზოგადოებრივი დამცველი (საზოგადოებრივი დამცველი) – შესაბამისი 

მომსახურების სფეროს მომხმარებელთა ინტერესების დამცველი“ (მუხლი 3, „ნ“ 

ქვეპუნქტი).  

საზოგადოებრივ დამცველს უფლება აქვს: ა) დაიცვას მომხმარებელთა ინტე-

რესები; ბ) შეაფასოს მომხმარებლებზე სატარიფო და სხვა სახის სარეგულაციო 

ცვლილებათა გავლენის შედეგები; გ) ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოში მომხ-

მარებელთა სახელით გამოვიდეს მხარედ; დ) გაეცნოს ყველა დოკუმენტსა და მასა-

ლას, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართულია ეროვნული მა-

რეგულირებელი ორგანოს მიერ გასაცნობად; ე) წარმოადგინოს ინდივიდუალური 

მომხმარებელი მომსახურე კომპანიასთან დავაში; ვ) მიიღოს მონაწილეობა საკანონ-

მდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ იმ ნორმატიული აქტების 

პროექტების მომზადებაში, რომლებმაც შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს 

მომხმარებელთა ინტერესებზე. (მუხლი 151, პუნქტი 1).  

აღნიშნული კანონი ნათლად მოუთითებს საზოგადოებრივი დამცველის 

როლსა და მნიშვნელობაზე.  

მომსახურების ინდივიდუალურ მომხმარებელთა საბაზრო და სამართლებ-

რივ ურთიერთობათა განვითარება თავის თავში მოიცავს მომხმარებლების, რო-

გორც სუბიექტების მიერ საკუთარი უფლებების გათვითცნობიერებასაც. უნდა 
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აღინიშნოს, რომ საქართველოს კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესა-

ხებ“ 2012 წელს გაუქმდა და იმავე წელს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუ-

ფალი მიმოქცევის კოდექსმა ჩაანაცვლა.  [22] 

კანონის გარკვეული მუხლები სხვადასხვა კანონში გადანაწილდა და ის 

სრულყოფილად არ მოიცავს და არ აკონტროლებს სამომხმარებლო ბაზარს, რაც 

მომხმარებლისთვის არ არის მოხერხებული. ყველა მომხმარებელი არ არის იურის-

ტი და მათთვის ძალიან რთულია კანონთა დიდ რაოდენობაში გაერკვნენ და იცო-

დნენ, სად რა მუხლია. ხშირად თავად მომხმარებლებმა არ იციან საკუთარი უფლე-

ბების შესახებ.  

პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის მიზა-

ნია: ა) ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, საკუთრებისა და გარემოს დაცვა; ბ) 

უსაფრთხო პროდუქტის ბაზარზე განთავსება და თავისუფალი მიმოქცევა; გ) პრო-

დუქტის გადაადგილების და ბაზარზე განთავსების პროცესში კონკურენციის უზ-

რუნველყოფა და ხელშეწყობა; დ) მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი 

ობიექტების ექსპლუატაციის წესებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა სახელმწი-

ფო ზედამხედველობისა და კონტროლის გზით;  ე) რისკის ანალიზსა და შეფასება-

ზე დამყარებული ინსპექტირების სისტემის დანერგვა; ვ) მომეტებული ტექნიკური 

საფრთხის შემცველი ობიექტების ტექნიკური ინსპექტირების სისტემის ჩამოყალი-

ბება და ინსპექტირების ორგანოების საქმიანობისათვის სამართლებრივი ბაზის 

შექმნა; ზ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოს და ინსპექტირების ორგანოების უფლებამოსილება-

თა გამიჯვნა მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ექსპლუა-

ტაციისა და კონტროლის სფეროებში; თ) სამშენებლო საქმიანობის განხორციელე-

ბის უზრუნველყოფა სამშენებლო სფეროს ტექნიკური რეგლამენტებითა და საქარ-

თველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების სრული დაცვით;  ი) სტან-

დარტიზაციის, მეტროლოგიის, აკრედიტაციის და შესაბამისობის შეფასების სფე-

როებში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 

დაახლოება. (მუხლი 1). 
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მომსახურების ბაზრის განვითარებისათვის, განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება კანონმდებლობას ინვესტიციების სფეროში. საქართველოს კანონი „ინვეს-

ტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ [28], მიზნად ისახავს ინვესტიცი-

ების განხორციელების ხელშეწყობას, ინვესტიციების დაბანდებისა და სამეწარმეო 

საქმიანობისათვის აუცილებელი პროცედურების გაუმჯობესებას და დამატებითი 

სამართლებრივი რეჟიმის შექმნას. კანონის მოქმედება ვრცელდება ნებისმიერ უც-

ხოურ და ადგილობრივ ინვესტიციაზე, რომლებიც დაბანდებული და გამოყენებუ-

ლი იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე. კანონი ადგენს სპეციალურ ნორმებსა და 

დამატებით ხელშემწყობ ღონისძიებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვეს-

ტიციების წახალისებისათვის.  

საქართველოს კანონის - „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს 

შესახებ“ [33] მიზნებია: ა) საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარე-

ბის ინდიკატური გეგმით განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისი საწარმოო-

საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი ფულადი სახსრების 

ეფექტიანი ხარჯვის მექანიზმის შექმნა და მათი მართვის უზრუნველყოფა; ბ) 

საწარმოო-საინვესტიციო პროგრამების დაფინანსებისას საწარმოო-საინვესტიციო 

პროექტების წარმდგენი ორგანიზაციებისადმი სამართლიანი და არადისკრიმინა-

ციული დამოკიდებულების უზრუნველყოფა;  გ) საწარმოო-საინვესტიციო პრო-

გრამების საჯაროობის უზრუნველყოფა; დ) საწარმოო-საინვესტიციო პროგრამების 

დაფინანსებისა და სახელმწიფო ხელშეწყობის სისტემის შექმნის უზრუნველყოფა; 

ე) საქართველოში საინვესტიციო საქმიანობის გააქტიურებისათვის ხელის შეწყობა 

და ამ მიზნით სამართლებრივი საფუძვლის შექმნისათვის საჭირო წინადადებების 

შემუშავების ხელშეწყობა. (მუხლი 2)  

საქართველოს მომსახურების ბაზრის სამართლებრივ უზრუნველყოფას  ახ-

დენენ ასევე კანონები:  

,,სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ [32], რომელიც აწესრიგებს სასაქონლო, 

მომსახურებისა და კოლექტიური ნიშნების რეგისტრაციასა და დაცვას, აგრეთვე 

მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს;  
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„რეკლამის შესახებ“ [31], რომელიც არეგულირებს საქართველოს სასაქონლო 

(სამუშაოთა, მომსახურების) და საფინანსო ბაზრებზე (ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრის ჩათვლით) რეკლამის წარმოების, განთავსებისა და გავრცელების დროს 

წარმოქმნილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.  

საქართველოში მოქმედი ნორმატიული ბაზა მოიცავს დარგობრივ ნორმატი-

ულ-სამართლებრივ და საკანონმდებლო აქტებს. დარგობრივ საკანონმდებლო აქ-

ტებს მიეკუთვნება: საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“ [25], რომელიც 

აწესრიგებს ურთიერთობებს დაზღვევის სფეროში სადაზღვევო ორგანიზაციებსა 

და იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს შორის, აგრეთვე თვით სადაზღვევო ორგანი-

ზაციებს შორის, ის ადგენს სადაზღვევო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების 

ძირითად პრინციპებს.  

დარგობრივ კანონს მიეკუთვნებოდა აგრეთვე საქართველოს კანონი „კავშირ-

გაბმულობისა და ფოსტის“ შესახებ, რომელიც ამჟამად ძალადაკარგულია. 2005 

წლიდან მოქმედებს საქართველოს კანონი „ელექტრონული კომუნიკაციების შესა-

ხებ“ [26], რომელიც ადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე ელექტრონული საკო-

მუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით საქმიანობის სამართლებრივ და ეკონო-

მიკურ საფუძვლებს, ამ სფეროში კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებისა და 

რეგულირების პრინციპებს, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს (საქართვე-

ლოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის) ფუნქციებს, ელექტრონული საკომუ-

ნიკაციო ქსელებისა და საშუალებების ფლობის, გამოყენებისა და მომსახურების 

მიწოდების დროს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა უფლებებსა და მოვალეობებს.  

მიუხედავად საკანონმდებლო ბაზის მრავალფეროვნებისა, საქართველოს 

საცალო სავაჭრო ბიზნესში საკანონმდებლო თვალსაზრისით არსებობს მთელი 

რიგი პრობლემებიც.  

მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ მოძრავი ბიზნესი, ანუ ე.წ. „ბიზნესი 

ბორბლებზე“. ქ. თბილისში გამოჩნდა ავტომობილი, რომლითაც ბურგერები იყი-

დებოდა. მომხმარებლის მოწონების მიუხედავად, მოძრავი ბიზნესისთვის შესაბა-

მისი კანონის არარსებობის გამო, სწრაფი კვების მოძრავ ობიექტს თბილისის მერი-

ამ არსებობის უფლება ვერ მისცა. [152] „მცირე ბიზნესის ასოციაცია“ შესაბამის 
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ორგანოებს სწრაფი კვების მოძრავი ობიექტების შესახებ ნებართვების გაცემას და 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანონის მიღებას სთხოვს. ბიზნესმენები საგადასა-

ხადო კოდექსში განხორციელებულ პოზიტიურ ცვლილებებთან ერთად ასახელე-

ბენ აგრეთვე საგადასახადო შემოწმების პრაქტიკაში არსებულ ხარვეზებს, რომე-

ლიც საგადასახადო სამსახურს ლავირების საშუალებას უტოვებს. ბინზეს ომბუდს-

მენი გიორგი გახარია ძირითად პრობლემას დღეისათვის საგადასახადო 

შემოწმების ხანგრძლივობაში ხედავს. მისი აზრით: „დღევანდელი კანონმდებ-

ლობა გვაძლევს საშუალებას, საგადასახადო შემოწმება გრძელდებოდეს სულ 

ხუთი თვის განმავლობაში. 3+2 თვე, მაგრამ გამოიყენება ასე ვთქვათ, პაუზების 

მომენტი, რაც არის ძირითადი პრობლემა. ეს ნიშნავს იმას, რომ 5 თვის შემდეგ, 

ხდება შემოწმების შეჩერება, შემდგომ მისი გაგრძელება და ირთვება ახალი ხუთი 

თვის ელემენტი. ეს რეალურად სტრესია კომპანიისთვის, იქიდან გამომდინარე, 

რომ ჩვენ რეალობაში კომპანიას უძნელდება როგორც საბანკო სისტემასთან ურთი-

ერთობა, ტენდერებში მონაწილეობა და ა.შ. ეს რეალურად არის პრობლემა. გარ-

კვეული პროგრესი ამ მიმართულებითაც გვაქვს, მაგრამ ეს პრობლემა ჯერ პრობ-

ლემად რჩება“. [112]  

ბიზნეს ომბუდსმენის მიერ მცირე მეწარმეების კუთხით ყველაზე დიდ 

პრობლემად სახელდება აგრეთვე მათი იდენტიფიცირება საკანონმდებლო დონე-

ზე, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით ვერ ხდება მათი იდენტიფიცირება - რომე-

ლია მცირე, რომელი საშუალო და რომელი მსხვილი. ამასთან იგი საგადასახადო 

ადმინისტრირების გამარტივების აუცილებლობაზეც საუბრობს. [149]  

საქართველოს მომსახურების ბაზრის განვითარებისათვის უდიდესი მნიშვნე-

ლობა ენიჭება მომსახურების სფეროში როგორც დამსაქმებლის, ისე დასაქმებული-

სათვის შესაბამისი სამართლებრივი დაცვის გარანტიების შექმნას,  რათა თანაბრად 

იყოს დაცული როგორც ერთის, ისე მეორის უფლებები.  

ამ მიმართულებით აღსანიშნავია 2010 წელს ამოქმედებულ საქართველოს 

ორგანულ კანონში - საქართველოს შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები. [37] 

ცვლილებები რამდენიმე ძირითად საკითხს შეეხო:  

- დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინტერესების დაბალანსება; 
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-  სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობის პრინციპების ასახვა შრომით 

კანონმდებლობაში; 

-  ორივე მხარისათვის ხელსაყრელი სამუშაო გარემოს შექმნა.  

ძველი კოდექსი ვერ უზრუნველყოფდა დასაქმებულის სამართლებრივ დაც-

ვას, რაც არაერთხელ გამხდარა საქართველოს მოქალაქეთა მხრიდან უკმაყოფილე-

ბის გამოხატვის მიზეზი. მეორე მხრივ, კოდექსი სხვადასხვა საერთაშორისო ორ-

განიზაციის მხრიდან არცთუ იშვიათად გამხდარა კრიტიკის ობიექტი. სწორედ 

ამიტომ, კოდექსში ცვლილებების შეტანა განაპირობა საქართველოში შრომითი 

ურთიერთობების დარეგულირების საჭიროებამ. აგრეთვე საერთაშორისო დონეზე 

საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების აუცილებლობამ.  

2013 წლის 4 ივლისიდან შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების თანახ-

მად, ვეღარ დაითხოვენ სამსახურიდან დასაქმებულს ყოველგვარი მოტივაციის, 

ახსნა-განმარტების გარეშე. დასაქმებულს ვერ ამუშავებს იმაზე მეტს, ვიდრე ამას 

ნორმალური სამუშაო კვირა ითვალისწინებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში დამსაქმე-

ბელმა უნდა აუნაზღაუროს დასაქმებულს ზეგანაკვეთური მუშაობისთვის. აღსა-

ნიშნავია, რომ კოდექსში ზოგადადაა მითითებული, ზეგანაკვეთური სამუშაოს 

ხელფასის საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით ანაზღაურების შესახებ, 

მაგრამ კანონმდებელმა არც ამჯერად მიუთითა, როგორი წესით განისაზღვრება 

აღნიშნული ანაზღაურება და მისი გადაწყვეტა კვლავ მხარეთა შეთანხმებას მიან-

დო: მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების 

სანაცვლოდ დასაქმებულისთვის დამატებითი დასვენების დროის მიცემაზე. შრო-

მის მოქმედი  კოდექსის მიხედვით, დასაქმებულს ანაზღაურებადი შვებულება წე-

ლიწადში სულ მცირე 24 სამუშაო დღით განესაზღვრება, ხოლო ანაზღაურების გა-

რეშე შვებულება -  წელიწადში სულ მცირე 15 კალენდარული დღით. პრაქტიკუ-

ლად ანალოგიური ფორმულირება იყო 2013 წლის 4 ივლისამდე მოქმედ კოდექს-

შიც, მაგრამ შვებულებით სარგებლობის ნაწილში მაინც არის მნიშვნელოვანი სიახ-

ლე. თუ ცვლილებების შეტანამდე არაფერი იყო ნათქვამი გამოუყენებელი შვებუ-

ლების ანაზღაურების შესახებ, ამჟამად დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს 
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აუნაზღაუროს გამოუყენებელი შვებულება შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლი-

ვობის პროპორციულად კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში.  

დადებით ცვლილებად შეიძლება მივიჩნიოთ აგრეთვე მძიმე, მავნე ან საშიშ 

პირობებიან სამუშაოზე მომუშავე დასაქმებულთათვის დამატებითი ანაზღაურება-

დი შვებულების მიცემა  წელიწადში 10 კალენდარული დღის ხანგრძლივობით 

(მუხლი 261).  

 „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით“ 

გათვალისწინებულია საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება, რაც, თა-

ვის მხრივ, ითვალისწინებს ბიზნეს-საქმიანობის შესაბამისობას ევროკავშირის 

მოთხოვნებთან და ნორმებთან. ეს, ცხადია, გამოიწვევს საკანონმდებლო ბაზის შემ-

დგომ დახვეწასა და სრულყოფას. მაგალითად,  საქართველოში მოქმედი საინვეს-

ტიციო კანონმდებლობა მოძველებულია და აღარ შეესაბამება არსებულ რეალობას. 

უფრო მეტიც, არსებული ნორმები გაბნეულია რამდენიმე ნორმატიულ აქტში და 

ჯეროვნად არ ასახავს ინვესტორის უფლებებსა და გარანტიებს, ინვესტიციების მო-

ზიდვის წამახალისებელ ღონისძიებებს.  

მოწინავე, ევროპულ დონეზე საქართველოში მომსახურების ბაზრის განვითა-

რებას გარკვეული დრო სჭირდება და ამ გზაზე საკანონმდებლო აქტების დახვეწა-

სრულყოფის პროცესმა თავისი როლი უნდა შეასრულოს ძლიერი დამოუკიდე-

ბელი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს შექმნით, კონკურენციის სიჯანსაღის 

უზრუნველყოფით, საკუთრებისა და მომხმარებელთა  უფლებების დაცვის გარან-

ტიების შექმნით. 

საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზრის განვითარებაზე სამართლებრივ 

ფაქტორებთან ერთად უდიდეს გავლენას ახდენს დემოგრაფიული, კულტურული, 

სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამეცნიერო-ტექნიკური და სხვა ფაქ-

ტორები.  

ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან ეკონომიკური ფაქტორებს გადამწყვეტი მნიშვ-

ნელობა აქვს, რადგანაც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გან-

საზღვრავს საცალო ვაჭრობის საწარმოების განვითარების პერსპექტივებს. ეკონო-

მიკური ფაქტორებიდან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის შემოსავლების სიდიდე, 
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ფასები, დანაზოგები, კრედიტის მიღების შესაძლებლობა და მისი დაფარვის 

პირობები, ინფლაციის მაჩვენებლები, ეკონომიკური კრიზისი, უმუშევრობის დონე 

და სხვ.   

2014 წლის დეკემბერში საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი  (იხ. და-

ნართი 29) 141,2 ლარს შეადგენდა თვეში,  

საშუალოთვიური შემოსავალი კი ერთ სულზე 2014 წელს - 273.1 ლარს. (იხ. 

ნახაზი 34)  

 

ნახ. 34. საშუალო თვიური შემოსავლების განაწილება ერთ სულზე წლების                      

მიხედვით (ლარი)                           [116] 

 

 

ამდენად, მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი იძულებულია შემოსავალი, 

ძირითადად, სურსათის და სხვა აუცილებელი საქონლის საყიდლად დახარჯოს. 

ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით (იხ. დანართი 30), 2014 

წელს მთლიანად ქვეყანაში სამომხმარებლო ფულადი საშუალო თვიური ხარჯები 

ერთ სულზე შეადგენდა 174,6 ლარს. აქედან სურსათზე, სასმელსა და თამბაქოს 

ნაწარმზე მოდიოდა  63,8  ლარი, ანუ 36,5%, ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე 6,9 

ლარი, ანუ 3,9%, საოჯახო მოხმარების საქონელზე 8,2 ლარი, ანუ 4,7%, 

ჯანმრთელობის დაცვაზე 20,9 ლარი ანუ 11,9%, სათბობსა და ელექტროენერგიაზე 

20,1 ანუ 11,5%, ტრანსპორტზე 18,2 ლარი ანუ 10,4%, განათლებაზე 6,5 ლარი ანუ 

4%, სხვა სამომხმარებლო ხარჯებზე 30,0 ლარი ანუ 17,1%.  
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მონაცემებიდან ნათლად ჩანს, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი 

ნაწილი თავის შემოსავალს მხოლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დასაკმაყო-

ფილებლად იყენებს. მაშასადამე, საქართველოს ბაზარზე რაოდენობრივი თვალ-

საზრისით ღარიბი ფენა ჭარბობს, რომლებიც ყიდულობენ მხოლოდ პირველადი 

მოთხოვნილების საქონელს.  

მნიშვნელოვანია აგრეთვე ქვეყანაში შექმნილი დემოგრაფიული გარემოც, 

ვინაიდან საცალო ვაჭრობის მარკეტინგის ძირითადი მიზანი მომხმარებლის მო-

პოვება და მათი მოთხოვნილებების მაქსიმალურად ეფექტიანად დაკმაყოფილებაა, 

მომხმარებელი კი, უპირველეს ყოვლისა, მოსახლეობაა. მოსახლეობის რაოდენო-

ბის ზრდა, ცხადია, განაპირობებს მოთხოვნილებათა ზრდას. თუმცა ბოლო სამი 

ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტუ-

რაში შეინიშნება მეტად არასასურველი ტენდენციები, რაც გამოწვეულია, ერთი 

მხრივ, შობადობის შემცირებითა და სიკვდილიანობის ზრდით, მეორე მხრივ გარე 

მიგრაციის მასშტაბების გაფართოებით. (იხ. დანართი 31, დანართი 32)  

მოსახლეობის რაოდენობისა და სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის ცვლი-

ლებები გასათვალისწინებელია საცალო სავაჭრო საწარმოების მიერ მარკეტინგის 

სტრატეგიის დამუშავებისა და მიზნობრივი ბაზრების შერჩევის დროს. ერთი და 

იმავე საქონლის მოხმარება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ხშირად განსხვავებუ-

ლია. ბევრი სახის საქონლის მოხმარება დაკავშირებულია ოჯახების და ოჯახებში 

ბავშვების რაოდენობასთან. ოჯახების რაოდენობა და შემადგენლობა, თავის 

მხრივ, დაკავშირებულია ქორწინებათა და განქორწინებათა რაოდენობასთან. დღე-

ისათვის საქართველოში ამ მხრივ არახელსაყრელი მდგომარეობაა. (იხ. დანართი 

33)  

საქართველოში საცალო სავაჭრო ბიზნესის განვითარებაზე გავლენას ახდენენ 

კულტურულ გარემოში მომხდარი ცვლილებებიც. კონკრეტული საზოგადოება, 

რომელშიც ადამიანს უწევს არსებობა და განვითარება, აყალიბებს მის ძირითად 

შეხედულებებს, ფასეულობებს, ქცევის ნორმებს და ამის შესაბამისად განსაზღვ-

რულ მოთხოვნილებებს. ქართველების ძირითად კულტურულ ფასეულობებს მიე-

კუთვნება: ოჯახის შექმნა, მუშაობა, შვილების აღზრდა-განათლება, მშობლების 
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პატივისცემა, ტრადიციების დაცვა და ა.შ. ძირითადი კულტურული ფასეულო-

ბების შესახებ ცოდნას ადამიანები, პირველ რიგში, მშობლებისაგან ოჯახში იძენენ 

და იღრმავებენ სკოლაში, უმაღლეს სასწავლებელში, სამსახურში და სხვა საზო-

გადოებრივ ინსტიტუტებში. ძირითადი კულტურული ფასეულობების ზემოქმე-

დებით ადამიანებს უყალიბდებათ გარკვეული დამოკიდებულება საკუთარ თავზე, 

ოჯახის წევრებზე, მეგობრებზე, კოლეგებზე, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებზე. 

ამის საფუძველზე ყალიბდება ადამიანის, როგორც მომხმარებლის, თავისებუ-

რებები საქონლის შეძენის პროცესში. თითოეული კულტურა მოიცავს უფრო პატა-

რა სუბკულტურებს ანუ ადამიანთა ჯგუფებს, რომლებიც იზიარებენ გარკვეულ 

ფასეულობათა სისტემას დაფუძნებულს საერთო ცხოვრებისეულ გამოცდილებებ-

სა და სიტუაციებზე. საქართველოში შეიძლება გამოიყოს სუბკულტურები რეგიო-

ნების, რელიგიური რწმენის, ეროვნებების და სხვათა მიხედვით.  

ამრიგად, საცალო ვაჭრობის მომსახურებაზე ზემოქმედებს მრავალი 

ფაქტორი, რომელთა შორის სამართლებრივ, ეკონომიკურ და სოციალურ 

ფაქტორებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ქვეყანაში მოქმედ შესაბამის 

სამართლებრივ ბაზაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მოცემული 

კომპანიის საქმიანობის განვითარების პერსპექტივები. სამართლებრივი ბაზის 

პარალელურად გასათვალისწინებელია სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებიც, 

ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ზოგადი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 

საწარმოთა საქმიანობაზე მოქმედებს, უპირველეს ყოვლისა, რესურსების ღირებუ-

ლებისა და მომხმარებელთა მყიდველობითი უნარის გადიდების ან შემცირების 

გზით. აქედან გამომდინარე ქვეყანის სამართლებრივ და სოციალურ-ეკონომიკური 

გარემოში მიმდინარე ცვლილებები გარკვეულ ასახვას ჰპოვებს საცალო სავაჭრო 

საწარმოების საქმიანობაზე და გარკვეულწილად განსაზღვრავს მათ მარკეტინგულ 

სტრატეგიასაც. 
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თავი III. საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ხარისხის ამაღლებისადმი 

მეთოდური მიდგომები 

 

3.1. საცალო ვაჭრობის საწარმოებში მომსახურების ხარისხის 

გამოვლენის მიზნით მარკეტინგული კვლევების ორგანიზებისა და 

განხორციელებისათვის მეთოდური რეკომენდაციები 

 

უახლოეს წარსულში საქართველოში საწარმოთა აბსოლუტური უმრავლესო-

ბა თავის საქმიანობას ყოველგვარი მარკეტინგული კვლევების გარეშე ახორციე-

ლებდა. დირექტიულად მართვადი ეკონომიკის პირობებში ფაქტიურად იგნორი-

რებული იყო მარკეტინგის ძირითადი კონცეფციები. თანამედროვე პირობებში კი 

საცალო ვაჭრობაში (და არა მხოლოდ საცალო ვაჭრობაში) მოქმედი საწარმოების 

წარმატება წარმოუდგენელია კარგად დაგეგმილი და ორგანიზებული მარკეტინ-

გული კვლევების გარეშე. გაძლიერებული კონკურენციისა და ცვალებადი გარემოს 

პირობებში სწორად წარმართული მარკეტინგული კვლევის შედეგების საფუძველ-

ზე საცალო სავაჭრო საწარმოს შეუძლია დაიმკვიდროს ხელსაყრელი პოზიცია ბაზ-

რის მოცემულ სეგმენტზე.  

საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ხარისხის შეფასების არსებული ვარიანტე-

ბის საფუძვლიანად შესწავლასა და მათ გამოყენებას თანამედროვე პირობებში 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საცალო სავაჭ-

რო საწარმოების სამეურნეო პრაქტიკაში არ არსებობს მომსახურების ხარისხის შე-

ფასების მეცნიერულად დასაბუთებული მეთოდიკა.  

მომხმარებლების სავაჭრო მომსახურების ხარისხის შეფასებისათვის აუცილე-

ბელია არსებობდეს ინფორმაცია სარეალიზაციო საქონლის ასორტიმენტისა და ხა-

რისხის, საასორტიმენტო მინიმუმის, მომსახურების სისწრაფისა და სხვათა შე-

სახებ. აღნიშნული ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სპეციალური მარკეტინგუ-

ლი კვლევების მეშვეობით. 

კვლევის დროს იყენებენ ისეთ მეთოდებს, როგორიცაა დაკვირვება, 

ექსპერიმენტი, მომხმარებელთა ანკეტური გამოკითხვა. მომხმარებელთა 
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მომსახურების ხარისხის შეფასება ხდება ბალური სისტემით („შესანიშნავი“, 

„კარგი“, „დამაკმაყოფილებელი“, „არადამაკმაყოფილებელი“).  

1988 წელს მეცნიერებმა ვ. ცაიტამლმა, ა. პარასურამანმა და ლ. ბერიმ საცალო 

ვაჭრობის საწარმოებში მომსახურების ხარისხის შეფასებისათვის შემოგვთავაზეს 

„SERVQUAL“-ს (“service quality”) მეთოდი, რომელიც დღესაც წარმატებით 

გამოიყენება მარკეტინგულ კვლევებში. აღნიშნული მეთოდის მიზანია 

მყიდველთა მოლოდინებსა და მყიდველთა აღქმას, ე.ი. საქმის ფაქტობრივ 

მდგომარეობას შორის გარღვევის ხარისხის გაზომვა. მიღებული ინფორმაცია რიგი 

ინდექსების სახით გამოიყენება როგორც საწარმოს წარმატებული 

ფუნქციონირების ერთ-ერთი ინდიკატორი ფინანსურ, ეკონომიკურ და სხვა 

მაჩვენებლებთან ერთად. იგი წარმოადგენს ანკეტას, რომელიც შემუშავდა ხუთი 

სახის მომსახურების მიხედვით შეგროვილი მონაცემების განზოგადების 

საფუძველზე, მომსახურების ხარისხის ხუთი ძირითადი პარამეტრის შესაბამისად, 

რომელსაც მიეკუთვნება: 

- საიმედოობა (reliability); 

- გულისხმიერება (responsiveness); 

- დარწმუნებულობა (assurance); 

- ურთიერთგაგება მყიდველებთან (empathy); 

- სიცხადე (tangibles). [165] 

საცალო ვაჭრობის მომსახურების ხარისხის შეფასების მარკეტინგული კვლე-

ვის მეთოდებს შორის იყენებენ სხვადასხვა შინაარსის გამოკითხვებსა და საცალო 

ვაჭრობის აუდიტს. გამოკითხვა მდგომარეობს პირველადი მონაცემების შეკრებაში 

მოსახლეობისათვის შეკითხვების პირდაპირ დასმის გზით, ანკეტების 

საშუალებით. ანკეტებში გამოყენება შეფასება ლაიკერტის სკალის მიხედვით. საცა-

ლო ვაჭრობის აუდიტი (Retail Audit) მოიცავს საცალო ვაჭრობის საწარმოს ასორ-

ტიმენტის, ფასების, დისტრიბუციის, სარეკლამო მასალების ანალიზს საკვლევი სა-

საქონლო ჯგუფის მიხედვით.  ეს მეთოდი იძლევა ინფორმაციის მიღებას იმის შე-

სახებ, საქონლის თუ როგორი ნაირსახეობებია წარმოდგენილი გასაყიდად, რამდე-

ნადაა ისინი ხელმისაწვდომი, რა ფასად და რა მოცულობით იყიდება ის.  
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ჩვენი აზრით, საცალო ვაჭრობის საწარმოებში მომსახურების ხარისხის გამო-

ვლენისათვის ეფექტურ მეთოდს წარმოადგენს „იდუმალი მყიდველის“  მეთოდი 

(«Mystery Shopping», „Mystery Shopper“; „Mystery Consumer“, მას უწოდებენ აგრეთვე 

„ვირტუალური შესყიდვა“, „ვირტუალური მყიდველი“ - «Secret Shopping», «Shopper 

Programs», «Anonymous Consumers», «Shopper Audits», «Virtual Customers»).  

იდუმალი მყიდველი მარკეტინგული კვლევის ეფექტური მეთოდია, რომე-

ლიც მიზნად ისახავს მომხმარებელთა (კლიენტთა) მომსახურების ნებისმიერი 

პროცესის შეფასებას სპეციალურად მომზადებული ადამიანების (იდუმალი მყიდ-

ველების) მეშვეობით. „იდუმალ მყიდველს“ შესაფასებელი კომპანიის პერსონალი 

არ იცნობს და შესასწავლ ობიექტს ჩვეულებრივი მყიდველის სახით სტუმრობს. 

იდუმალი მყიდველები ახორციელებენ ამ ობიექტის შემოწმებას, რის შედეგადაც 

აკეთებენ დეტალურ და ობიექტურ დასკვენებს შემოწმებების შედეგების შესახებ. 

„იდუმალი მყიდველი“ მომსახურების ხარისხის გაზომვისა და გაუმჯობესების 

საიმედო ინსტრუმენტია. „იდუმალი მყიდველის“ როგორც კლევის მეთოდის ძი-

რითადი დამკვეთები არიან საცალო ვაჭრობისა და საზოგადოებრივი კვების სა-

წარმოები, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, რესტორნები, სატელეკომუნიკაციო 

კომპანიები, ფიჭური ოპერატორები, ავტოგასამართი სადგურები, ავტოდილერები 

და ა.შ. მაგალითად, აშშ-ში „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდს საცალო ვაჭრობის კო-

მპანიების დაახლოებით 95% იყენებს. მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ აღნიშ-

ნული მეთოდის გამოყენებით გაყიდვების დონე 20-30 %-ით იზრდება. [50, 190] 

„იდუმალი მყიდველის“ მეთოდის გამოყენება XX საუკუნის 40-50-იანი წლე-

ბიდან დაიწყო, განსაკუთრებით პოპულარული კი 70-იანი წლებიდან გახდა. დღე-

ისათვის შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს იდუმალი მყიდველების 

პროვაიდერთა ასოციაცია („Mystery Shopping Providers Association“ - MSPA), რომე-

ლიც დაახლოებით 150 -ზე მეტ კომპანიას აერთიანებს. MSPA-ს შეფასებით, მსოფ-

ლიოში კომპანიები აღნიშნული მეთოდით განხორციელებულ კვლევებზე ყო-

ველწლიურად დაახლოებით 1,2 მლრდ აშშ დოლარს ხარჯავენ. „იდუმალი მყიდ-

ველების“ სერვისის 17 %-ით რიტეილერები სარგებლობენ, 14-14 %-ით ბანკები და 

რესტორნები, 12 %-ით ავტოგასამართი სადგურები. დანარჩენი 43 %-ით კი ავტო-
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დილერები, სახელმწიფო დაწესებულებები და სხვ. აღნიშნულ მეთოდს წარმატე-

ბით იყენებს მსოფლიოს ისეთი გიგანტი, როგორიცაა “Microsoft”. [166] 

 „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდით 2000 წლის ბოლოს Coca-Cola ატარებდა 

კონკურსს სახელწოდებით: „საუკეთესო სუპერმარკეტი“, „საუკეთესო პროდუქ-

ტის/სპეციალიზებული მაღაზია“ და „საუკეთესო პავილიონი“ სავაჭრო წერტებს 

შორის, რომლებიც მომხმარებლებს ამ კომპანიის პროდუქციას სთავაზობდნენ. 

სწორედ „იდუმალი მყიდველები“ დაეხმარნენ Coca-Cola-ს გამარჯვებულის გამოვ-

ლენაში. [154]  

ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, „იდუმალი მყიდველი“ გადის სპეციალურ 

ტრენინგს, რომელიც მოიცავს შესასწავლი ობიექტის აღწერას, ანკეტის (კითხვა-

რის) შევსების ტექნიკას, ამა თუ იმ სცენარის შემუშავებასა და შესწავლას და ა.შ. 

სპეციალურად მომზადებული იდუმალი მყიდველები სტუმრობენ საცალო სავაჭ-

რო საწარმოებს, ბანკის განყოფილებებს, რესტორნებს და ა.შ. როგორც ჩვეულებრი-

ვი, ნამდვილი მყიდველები. ისინი ურთიერთობაში შედიან პერსონალთან, აკვირ-

დებიან გამყიდველის ქცევას, ყურადღებას აქცევენ პერსონალური გაყიდვების 

ტექნიკის გამოყენებას, მუშაობის რიგი კონკრეტული სტანდარტების შესრულებას, 

მხედველობაში იღებენ პერსონალის გარეგნულ სახეს, საცალო სავაჭრო საწარმოში  

სისუფთავეს, ტემპერატურას (რესორანში, კაფეში), სავაჭრო დარბაზებში მუსიკა-

ლური ფონის დონეს და სხვ. შეგროვილი ინფორმაცია იდუმალ მყიდველს შეაქვს 

სპეციალურ ანკეტაში. მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავებისა და გაანალიზე-

ბის საფუძველზე კეთდება სპეციალური დასკვნები და წინადადებები.        

დიდი მნიშვნელობა აქვს ანკეტების სწორად შედგენას. ანკეტა შეიძლება მოი-

ცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: შესასწავლი ობიექტის (საცალო სავაჭრო საწარმოს, 

ბანკის, რესტორნის და ა.შ.) დასახელება, კვლევის დაკვირვების დრო და თარიღი, 

გამყიდველებისა  და განყოფილებების (სექციების) რაოდენობა საცალო სავაჭრო 

საწარმოში და სხვ. ანკეტაში მოცემულია გამყიდველის ქცევის შეფასების 

კრიტერიუმები მყიდველთა მიმართვის (მყიდველებთან ურთიერთობის) სხვადას-

ხვა ეტაპზე. მაგალითად: რით იყო დაკავებული გამყიდველი საცალო სავაჭრო 

საწარმოში მყიდველის შესვლის დროს? მიესალმა თუ არა გამყიდველი მყიდველს? 



156 

 

ვინ დაიწყო პირველად საუბარი: მყიდველმა თუ გამყიდველმა? ამასთან 

ყურადღებას ამახვილებენ აგრეთვე გამყიდველის მიერ მყიდველისადმი მიმართ-

ვის (ურთიერთობის) მანერაზე და შესაბამის პუნქტებში (ქედმაღლობა, გულგრი-

ლობა, თავაზიანობა, კეთილგანწყობა და ა.შ ) აკეთებენ აღნიშვნებს. ქულობრივი 

სისტემით (მაგალითად 1-დან 10-მდე) შეიძლება შეფასდეს გამყიდველის მიერ 

საცალო სავაჭრო საწარმოში არსებული საქონლის „ცოდნა“. აქ იგულისხმება თუ 

რამდენად კარგად იცნობს გამყიდველი გასაყიდად წარმოდგენილ პროდუქციას, 

შესწევს თუ არა უნარი უპასუხოს მყიდველთა შეკითხვებს და ა.შ. ყურადღება მახ-

ვილდება აგრეთვე საცალო სავაჭრო საწარმოს ინტერიერზე, გამყიდველის 

იერსახეზე, მომსახურების ხარისხზე და ა.შ.   

აღსანიშნავია, რომ „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდით შემოწმება შეიძლება 

განხორციელდეს არა მხოლოდ შესამოწმებელ ობიექტში ვიზიტით, არამედ სატე-

ლეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით და ა.შ. ეს დამოკიდებუ-

ლია მომსახურების შესამოწმებელ პროცედურებზე.  

„იდუმალი მყიდველის“ მეთოდი დაახლოებით ბოლო 10 წელია, რაც ინტენ-

სიურად გამოიყენება. მანამდე კი სერვისის ხარისხის ამაღლების პრობლემას კომ-

პანიები რეალური მყიდველების გამოკითხვის საშუალებით აგვარებდნენ. გამო-

კითხვის მეშვეობით მოპოვებული და დამუშავებული ინფორმაცია მომსახურებაში 

არსებული ნაკლოვანებების გამოვლენის საშუალებას იძლეოდა. მრავალი ცნობი-

ლი კომპანია (Coca-cola, McDonald’s და სხვ.) ბოლო პერიოდში აქტიურად იყენებს 

იდუმალი მყიდველის მეთოდს.  

გამოკითხვის მეთოდი, იდუმალი მყიდველის მეთოდისგან განსხვავებით, 

რიგი ნაკლოვანებებით ხასიათდება: 1. არჩევანის სიდიდე; 2. შედარებით მაღალი 

დანახარჯები; 3. მიღებული ინფორმაციის შედარებით ნაკლები საიმედოობა და 

სხვ. ამასთან ერთად, შესაძლებელია რეალურ მყიდველებს არ ახსოვდეთ გამყიდ-

ველის ქცევის დეტალები ან გულგრილად მოეკიდონ გამოკითხვაში მონაწილე-

ობას, მაშინ, როდესაც იდუმალი მყიდველი გადის სპეციალურ მომზადებას (ტრე-

ნინგებს) და ფულის სახით ანაზღაურებას იღებს სერვისის აუცილებელი, არსებუ-

ლი პარამეტრების ზუსტი ფიქსაციისათვის.  
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ინფორმაციის დიდმა სიზუსტემ (გამოკითხვასთან შედარებით) და გაცილე-

ბით ნაკლებმა დანახარჯებმა განაპირობა საცალო კომპანიების უმრავლესობის გა-

დასვლა გამოკითხვის მეთოდიდან „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდზე.  

„იდუმალი მყიდველის“ მეთოდი საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს ჩანასა-

ხოვანი პრობლემები მანამდე, ვიდრე მათი აშკარა ნიშნები გამოჩნდება. აღნიშნუ-

ლი მეთოდი ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენის საშუალებასაც 

იძლევა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საკონტროლო შესყიდვებისაგან განსხვავებით (რო-

მელსაც იყენებდნენ ყოფილ სსრკ-ში) იდუმალი მყიდველების მიერ ჩატარებული 

შემოწმების შედეგად მიღებული მონაცემები გამოიყენება მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესებისა და შესამოწმებელი ორგანიზაციის კლიენტთა დაკმაყოფილების 

დონის ამაღლებისათვის. კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის გათვალის-

წინება ხდება ორგანიზაციის პერსონალისა და ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების 

ატესტაციის დროს და გავლენას ახდენს პრემიების, დანამატების განაწილებაზე. 

მათი შრომის შეფასების ასეთი სისტემა კი თანამშრომლებს აძლევს სტიმულირე-

ბას შესთავაზონ კლიენტებს საუკეთესო სერვისი. სისტემატიზებული მონაცემები 

საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ ნაკლოვანებები და მივიღოთ ლოკალური ხა-

სიათის შესაბამისი ზომები (ამაღლდეს სისუფთავის დონე, ჩატარდეს თანამშრო-

მელთა განმეორებითი ტრენინგები და ა.შ.). 

„იდუმალი მყიდველის“ მეთოდით კვლევის ჩატარების ნორმების, სტანდარ-

ტებისა და ეთიკის შემუშავება და რეგლამენტირება ხორციელდება იდუმალ მყიდ-

ველთა საერთაშორისო ასოციაციის (MSPA) მიერ. ასე მაგალითად, MSPA-ს სტან-

დარტის მიხედვით შესამოწმებელი ობიექტების თანამშრომლები წინასწარ გაფრ-

თხილებულნი უნდა იყვნენ იმის შესახებ, რომ განსაზღვრული პერიოდის განმავ-

ლობაში მათ პერიოდულად შეამოწმებენ იდუმალი მყიდველები, ხოლო იდუმალი 

მყიდველების შემოწმების შედეგები არ უნდა გახდეს თანამშრომელთა დასჯისა 

და სამსახურიდან დათხოვნის საფუძველი. შემუშავებულია ინსტრუქციაც იდუ-

მალი მყიდველის პროექტებისათვის, სადაც  აღწერილია ეთიკის ნორმები, ტექნი-
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კური პრინციპები და ინსტრუქციები, მოცემულია რეკომენდაციები. აღნიშნული 

ინსტრუქციის ტექსტი ხელმისაწვდომია მრავალ ენაზე. [155]   

საქართველოში „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდის გამოყენება სულ რამდენი-

მე წელია რაც დაიწყეს და თანდათანობით იკიდებს ფეხს. „იდუმალი მყიდველის“ 

მეთოდით კვლევებს საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციებიდან ახორციელებს 

2002 წელს დაარსებული ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი - ACT. [104]  

იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში ბიზნესი ჯერ კიდევ „ახალგაზრდაა“, 

ქართველი ბიზნესმენების დიდი ნაწილი კარგად აცნობიერებს, რომ მომსახურების 

ხარისხის შეფასება და მიღებული შედეგების გათვალისწინება მომხმარებლის კმა-

ყოფილების გაზრდის და კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების ერთადერთი 

გზაა. „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდის წარმატებით დანერგვისათვის მიზანშეწო-

ნილად მიგვაჩნია: 

 „იდუმალი მყიდველის“ მეთოდის არსისა და მნიშვნელობის შესახებ ინფორმა-

ციულ-გაცნობითი ხასიათის ტრენინგების (მასტერ-კლასების) ჩატარება მოცემულ 

საკითხებში კარგად გარკვეული, გამოცდილი სპეციალისტების მიერ საქართვე-

ლოში მოქმედი კომპანიებისათვის; 

 კვლევის სცენარების შემუშავება, სადაც გათვალისწინებული იქნება მომხმარე-

ბელთა დამახასიათებელი ქცევები; 

 საპილოტე კვლევების განხორციელება; 

 კვლევის პროცესში ქართველი მომხმარებლის ტრადიციების გათვალისწინება; 

 სტუდენტების ჩაბმა მსგავსი სახის კვლევებში, სადაც ისინი შეიძენენ გარკვეულ 

გამოცდილებას, რაც შესაძლებლობას მისცემს მათ აღნიშნული მეთოდი წარმატე-

ბით გამოიყენონ შემდგომ თავიანთ სამეცნიერო-კვლევით თუ პრაქტიკულ საქმი-

ანობაში და ა.შ. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიგვაჩნია რომ შესაძლებელი გახდება 

იმ ძირითადი პრობლემების დაძლევა, რომელსაც დღეისათვის მომსახურების 

სფეროში მომუშავე ქართული კომპანიები აწყდებიან პრაქტიკაში. ეკონომიკურად 

განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით საქართველოშიც  
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უნდა დაინერგოს და ფართო გამოყენება ჰპოვოს „იდუმალმა მყიდველმა“, როგორც 

მარკეტინგული კვლევის თანამედროვე მეთოდმა.  

აღნიშნული მეთოდის გარდა, მომსახურების ხარისხის გამოვლენის თვალსა-

ზრისით, მნიშვნელოვანია აგრეთვე საცალო სავაჭრო საწარმოების მიერ ფორმა-

ლური კვლევების პარალელურად არაფორმალური კვლევევის განხორციელებაც. 

მაგალითისათვის შეგვიძლია დავასახელოთ ცოლ-ქმარი კოვალსკები, რომლებიც 

ფლობენ რამდენიმე სუპერმარკეტს სენტ-პოლის (მინესოტას შტატი) ახლოს, 

მოიფიქრეს არაფორმალური კვლევის შესანიშნავი მეთოდი, რომლის გამოყენე-

ბაც ნებისმიერი ზომის კომპანიას შეუძლია. ყოველკვარტალურად ისინი თავი-

ანთ საცალო სავაჭრო საწარმოსთან ახლოს არენდით იღებენ კონფერენც-დარ-

ბაზს, სადაც იწვევენ 8-12 მყიდველს თითოეული სავაჭრო საწარმოდან. შეხვედ-

რაზე ისინი მომხმარებლებს ეკითხებიან იმის შესახებ, თუ რა მოსწონთ და, რაც 

მთავარია, რა არ მოსწონთ მაღაზიაში. ასეთი შეხვედრების შედეგად გადაწყდა 

მოხუცებისათვის დაბალკალორიული პროდუქტების ასორტიმენტის გაფართო-

ება, მარტოხელა ადამიანებისათვის ხორცის უფრო წვრილ პორციებად დაფა-

სოება და სხვ. [77, 123]  

გასათვალისწინებელია აგრეთვე ახალი ორლეანის უნივერსიტეტის პროფე-

სორ მაიკლ ლებეფის მიერ კლიენტებისათვის შეთავაზებული კითხვარი, სა-

დაც მათ უნდა უპასუხონ კომპანიის სპეციფიკაზე ადაპტირებულ „პლატინურ 

კითხვებზე“ (ასე უწოდებენ იმისათვის, რათა ხაზი გაუსვან მათ ფასეულო-

ბებს): როგორ ვმუშაობთ? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უკეთ ვიმუშაოთ? 

ყოფილ კლიენტებს გამოკითხვისას დაუსვით კითხვა: „რატომ შეწყვიტეთ პრო-

დუქციის შეძენა ჩვენთან? [77, 124]  

დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე უცხოეთის წამყვანი და წარმატებული სა-

ცალო სავაჭრო საწარმოების გამოცდილების გაანალიზება-გაზიარებას, კონკრეტუ-

ლი მაგალითების გათვალისწინებას. ჟურნალ ,,Chain Store Age“-ის კვლევამ აჩვენა, 

რომ მყიდველთა 80%-მა საცალო სავაჭრო საწარმოს არჩევისას მთავარ კრიტერი-

უმად დაასახელა საკუთარი ფულის უპრობლემოდ უკან მიღების შესაძლებლობა. 

მსხვილი საცალო ქსელების უმრავლესობა ფულის უკან დაბრუნების გარანტიას 
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აძლევენ. სამწუხაროდ, მრავალ საცალო სავაჭრო საწარმოს არ შეუძლია ასეთი 

გარანტია მისცეს.  

ამ მიმართულებით საუკეთესო მაგალითია კინოთეატრების მექსიკური ქსე-

ლი Cinepolis Cinemas — მსოფლიო ლიდერი ხარისხიანი მომსახურების გაწევაში. 

მომსახურების ხარისხი  Cinepolis-ში  რამდენიმე წლით წინ უსწრებს აშშ-ში დარგე-

ბის უმსხვილესი წარმომადგენლების მომსახურების დონეს, კინოთეატრების დონე 

აქ გაცილებით მაღალია. ყველა კაფესა და კაფეტერიაში მუშაობენ ოფიციანტები, 

რომლებიც ბრწყინვალედ ექცევიან კლიენტებს. კომპანია ასწავლის და პატივს 

სცემს თავის თანამშრომლებს, ის უნაწილებს მათ უფლებამოსილებებს, რომლებიც 

აუცილებელია ხარისხიანი სერვისის გაწევისათვის. კომპანია Lands' End დოჯვი-

ლიდან (ვისკონსინის შტატი) — სერვისზე ორიენტირებული წარმატებული ინ-

ტერნეტ-მაღაზიის საუკეთესო მაგალითია. მომხმარებელი რეკავს რა Lands' End-ში 

ტელეფონით, უკავშირდება ფოსტითა თუ ინტერნეტით, მისი შეკვეთა სანდო ხელ-

ში ხვდება. გაყიდვებისა და კლიენტთა მომსახურების უფასო სატელეფონო ნომრე-

ბი 24 საათის განმავლობაში, 364 დღე მუშაობს შობის გარდა. კომპანია პასუხობს 

ელექტრონული ფოსტით მიღებულ თითოეულ წერილს. Land's End საკუთარ 

პერსონალს ასწავლის: 70-80 საათი საბაზო მომზადება პლუს 24 საათი  კვალიფიკა-

ციის ამაღლება ყოველწლიურად. შენაძენი მიეწოდება შეკვეთიდან 48 საათის გან-

მავლობაში. თუ მომხმარებელს სურს პირადად შეამოწმოს როგორ ზრუნავს 

კომპანია Lands' End თავის კლეინტებზე, იგი შედის საიტზე  www.landsend.com ან  

დარეკავს ნომერზე 800-356-4444 რომელიმე დროს და იგი გაიგონებს მზრუნველ 

და ყურადღებიან ხმას. ეს არის ეტალონი, რომლისკენაც უნდა ისწრაფვოდეს ყვე-

ლა საცალო სავაჭრო საწარმო. კამპანია „საგარანტიო პერიოდი“ ერთ-ერთი ყველა-

ზე პოპულარული კამპანიაა Lands' End ბრენდის დაწინაურებაში. მყიდველებს ნე-

ბისმიერ დროს სრულად უბრუნებენ ფულს, თუ ისინი უკმაყოფილონი არიან შეძე-

ნილი საქონლით. მნიშვნელობა არა აქვს, ეს ტანსაცმელი უკვე ეცვათ თუ გარეცხეს. 

ფულს აბრუნებენ ყოველგვარი ყოყმანისა გარეშე. [77, 26-27]  

საცალო ვაჭრობაში მარკეტინგული კვლევის განხორციელებისას განსაკუთ-

რებულ მნიშვნელობას იძენს კვლევის მეთოდების სწორად შერჩევა და მიღებული 



161 

 

შედეგების  მარკეტინგულ სტრატეგიებში ასახვა. მარკეტინგის კომპლექსის (მარკე-

ტინგ მიქსის) ისეთი შემადგენელი ელემენტები, როგორიცაა ასორტიმენტი, საფასო 

პოლიტიკა, წინ წაწევა და პოზიციონირება, წარმოადგენს აქტუალურს ნებისმიერი  

ტიპის საწარმოსთვის, თუმცა მას თავისი სპეციფიკა გააჩნია საცალო ვაჭრობაში, 

რადგანაც მოითხოვს უფრო მეტი ელემენტის ჩართულობას. მარკეტინგის კლასი-

კოსები საცალო ვაჭრობაში არ შემოიფარგლებიან მხოლოდ „4P“, „5P“, „6P“ და „4C“ 

კონცეფციის ჩარჩოებით. ფ. კოტლერის მიხედვით საცალო ვაჭრობაში მიღებულ 

მარკეტინგულ გადაწყვეტილებებს მიეკუთვნება: მიზნობრივ ბაზრებთან დაკავში-

რებული გადაწყვეტილებები; საქონლის მიწოდებასა და ასორტიმენტთან დაკავში-

რებული გადაწყვეტილებები; მომსახურებასთან და საცალო სავაჭრო საწარმოს  

ატმოსფეროს შექმნასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები; ფასთან დაკავშირე-

ბული გადაწყვეტილებები; წინ წაწევასთან (დაწინაურებასთან) დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებები; ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებე-

ბი. [65, 372-374] 

თავის მხრივ, ჟ. ლამბენი გვთავაზობს „მაღაზიის მულტიატრიბუტულ კონ-

ცეფციას“, რომლის თანახმადაც ნებისმიერმა საცალო სავაჭრო საწარმომ უნდა გა-

ითვალისწინოს საკუთარ წარმატებაზე მოქმედი ექვსი ფაქტორი: 1. საცალო სავაჭ-

რო საწარმოს ადგილმდებარეობა; 2. ასორტიმენტი; 3. ფასწარმოქმნის პოლიტიკა; 4. 

მომსახურება; 4. დრო, რომელიც მომხმარებლებს ეხარჯებათ მაღაზიამდე მისასვ-

ლელად; 5. სავაჭრო წერტილის ატმოსფერო. [67, 577] ჟ. ლამბენის მიხედვით, 

მაღაზიის წარმატებული კონცეფცია ამ ატრიბუტების უნიკალურ კომბინაციას 

გულისხმობს.  

მსოფლიოში ცნობილი მარკეტოლოგი, „პარტიზანული მარკეტინგის“ („Guer-

rilla marketing“) ფუძემდებელი, ჯეი ლევინსონი თანამედროვე მარკეტინგთან და-

კავშირებით შემდეგ კომპონენტებს გამოყოფს: 1. მომხმარებელთან დამოკიდებუ-

ლებას. მარკეტოლოგები მუდმივად უნდა ფიქრობდნენ, რა ფასეულობა შეუქმნან 

მომხმარებელს, როგორ გაუმარტივონ და კომფორტული გახადონ მათი ცხოვრება 

მათი პროდუქტისა და მომსახურების საშუალებით, როგორ დაეხმარონ მათ მიზ-

ნების მიღწევაში; 2. რეკლამასთან დამოკიდებულებას, რითაც რეკლამის ერთი არ-
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ხის გამოყენება არ არის რეკომენდირებული, ვინაიდან იგი  არაეფექტურია. საჭი-

როა  სხვადასხვა და მრავალფეროვანი არხის გამოყენება, ამასთან ყველა მათგანს 

თავისი დანიშნულება უნდა ჰქონდეს; 3. გაყიდვებთან დამოკიდებულებას, სადაც 

მნიშვნელოვანია გაყიდვების გაზრდა არსებულ კლიენტებთან, მათი კმაყოფილე-

ბისა და მათთან მუდმივი თანამშრომლობის საფუძველზე, გაყიდვის შემდგომ 

პროცესზე დაკვირვებით, კლიენტთან მუდმივი ურთიერთობის დამყარება-შენარ-

ჩუნებით, მათი კმაყოფილების შესახებ ინფორმაციის მიღებით; 4. მიზნობრივ ბა-

ზართან დამოკიდებულებით რაც გულისხმობს იმას, რომ რაც უფრო მეტი პატარა 

ჯგუფი იქნება ნაპოვნი, რომელიც სწორადაა მისადაგებული პროდუქტსა და 

სარეკლამო აქტივობას, მით უფრო მაღალი იქნება შედეგი. 5. შედეგებთან დამოკი-

დებულებით, რაც გულისხმობს შედეგების შეფასებას არა ფინანსების, არამედ 

საკუთარი კლიენტების რაოდენობის დათვლით. [16, 25-27] 

წარმოდგენილი კონცეფციების უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ ისინი, 

განსხვავებით ფართოდ გავრცელებული „4P“ ან „4C“ მიდგომებისაგან, გვთავაზო-

ბენ სწორედ საცალო სავაჭრო საწარმოებზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს. 

ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება კი მხოლოდ საიმედო და მაღალი ხარისხის ინ-

ფორმაციის საშუალებითაა შესაძლებელი. 

საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მარკეტინგული კომპლექსის თავისებურე-

ბების განხილვისას, აუცილებელია მარკეტინგის ახლებური ხედვისა და იმ კომპო-

ნენტების გათვალისწინება, რომლებიც უნდა მიესადაგებოდეს ქართულ რეალო-

ბას. 

 

 

3.2. საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების 

მეთოდიკა 

 

 

საცალო ვაჭრობაში მომხმარებლებისთვის გაწეული მომსახურების ხარისხი, 

თავად საცალო სავაჭრო საწარმოს მუშაობის ხარისხის უმნიშვნელოვანეს შემადგე-

ნელ ნაწილს წარმოადგენს. სავაჭრო მომსახურების კულტურა, უპირველეს ყოვ-
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ლისა, საცალო სავაჭრო საწარმოს პერსონალის ქცევების ვერბალური და არავერბა-

ლური ფორმების შესაბამისობაა მყიდველთა მოლოდინებთან, ჩვევებთან, ცოდნასა 

და პრაქტიკულ გამოცდილებასთან.  

მომხმარებელთა სავაჭრო მომსახურების ხარისხის პრობლემა ასახულია ISO 

სისტემების საერთაშორისო სტანდარტებში. მაგალითად, (ISO 9004:2009 „მართვა 

ორგანიზაციის მდგრადი წარმატებისათვის. ხარისხის მენეჯმენტის მიდგომა“).  

[70] მასში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია არა საქონლისა და მომსახურების ხა-

რისხის მომხმარებელთა კმაყოფილების ინდიკატორების გაანგარიშების კონკრე-

ტულ პრობლემებზე, არამედ ამ პროცესების ფილოსოფიაზე და მისი საბაზო ცნე-

ბებისა და მახასიათებლების დეფინიციაზე.  გამომდინარე აქედან, თანამედროვე 

ეტაპზე მეტად აქტუალური ხდება მომხმარებლების სავაჭრო მომსახურების ხა-

რისხის მართვის ეფექტური მექანიზმების ფორმირების პრობლემა. მომხმარებელ-

თა მომსახურების პროცესის მართვა პირდაპირაა დაკავშირებული არსებული მოვ-

ლენებისადმი საცალო სავაჭრო საწარმოს ხედვასთან და მის მისიასთან.  

მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის ამაღლებაზე მუშაობისადმი მიდ-

გომა ორიენტირებული უნდა იყოს, უპირველეს  ყოვლისა, თავად მომხმარებლებ-

ზე, სამომხმარებლო ლოიალურობის ამაღლებაზე. თავად მომსახურების დონეზეა 

დამოკიდებული საწარმოს ეფექტიანობა, მისი პოტენციალი, ბაზარზე საწარმოს 

ადგილი და სხვ.  

სავაჭრო მომსახურების ხარისხი, როგორც ცალკეული საწარმოს საქმიანობის 

მახასიათებელი უნდა შეფასდეს მაჩვენებელთა შემდეგი სისტემით:  

1. საქონლის ასორტიმენტის მდგრადობა და სიფართოვე. მყიდველები უპირა-

ტესობას ანიჭებენ ისეთ საცალო სავაჭრო საწარმოებში სტუმრობას, რომლებიც 

მათ სთავაზობენ საქონლის ყველაზე ფართო ასორტიმენტს. ასორტიმენტის 

მდგრადობა და სისრულეზე ბევრად არის დამოკიდებული დრო, რომელსაც 

ხარჯავს მყიდველი აუცილებელი საქონლის შესაძენად. ასორტიმენტის სისრუ-

ლე და სტაბილურობა მნიშვნელოვანწილად  უწყობს ხელს საცალო სავაჭრო 

საწარმოს პოპულარობას;  

2. მომხმარებელთა მომსახურების ტექნოლოგიის დაცვა (საქონლის დროული 
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მიღება, საქონლის  შენახვისა და გაყიდვის პირობების დაცვა, მყიდველებისათ-

ვის საქონლის მიწოდების ორგანიზაცია და სხვ.); 

3.  მყიდველთა მიერ საქონლის შეძენაზე გაწეული დროითი დანახარჯები 

საცალო სავაჭრო საწარმომდე მისასვლელად და, პირიქით, საცალო სავაჭრო 

საწარმოდან სახლამდე მისასვლელად დახარჯული დრო; საცალო სავაჭრო 

საწარმოში ხელმეორედ სტუმრობაზე დახარჯული დრო საჭირო საქონლის 

არარსებობის შემთხვევაში; საქონლის გასაცნობად, შესარჩევად დახარჯული 

დრო, საქონლის შეძენის ანგარიშსწორებასა და საქონლის მიღებაზე დახარჯუ-

ლი დრო).  ცხადია, რაც უფრო ფართოა ასორტიმენტი, მით უფრო მეტი დროა 

საჭირო საქონლის გასაცნობად და ასარჩევად;  

4. საქონლის გაყიდვების აქტიურობა, მომუშავე პერსონალის პროფესიული ოს-

ტატობა. აქ შეიძლება შეფასდეს გამყიდველის მიერ საქონლის ცოდნა, მისი სარ-

გებლიანობა, საქონლის ექსპლუატაციის წესების ცოდნა, საქონლის შეთავაზე-

ბის ხელოვნება, მომსახურების სისწრაფე, მომხმარებელთან ურთიერთობისას 

თავაზიანობა და პატივისცემა და სხვ.;  

5. სავაჭრო რეკლამისა და იმ ინფორმაციის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება 

მყიდველს შეარჩიოს საქონელი ან მომსახურება (ინფორმაცია საქონლის გაყიდ-

ვის წესების, საქონლის ფასისა და სხვათა შესახებ).  მყიდველებისათვის აუცი-

ლებელი კონსულტაციის მიღება დახმარებას გაუწევს მყიდველებს  არა მხო-

ლოდ საქონლის შერჩევაში, არამედ ხელს შეუწყობს მის შესაძენად გაწეული 

დროითი დანახარჯების შემცირებას;  

6. მყიდველებისათვის დამატებითი მომსახურების შეთავაზება; 

7. მყიდველთა მოსაზრებები სავაჭრო მომსახურების დონის შესახებ. ეს განმა-

ზოგადებელი მაჩვენებელია. შეფასება ხდება მომხმარებელთა გამოკითხვის 

გზით, რომლის პერიოდულობა განისაზღვრება საცალო სავაჭრო საწარმოს  

ტიპიდან და გამოკითხვის მიზნებიდან გამომდინარე.  

საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით 

უმნიშვნელოვანესია მომხმარებელთა კმაყოფილების განსაზღვრა.  მომხმარებელ-

თა კმაყოფილების გაზომვისადმი სხვადასხვაგვარი მიდგომები არსებობს. ამ მაჩ-
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ვენებლის შეფასებისათვის მსოფლიოში შემუშავებულია მომხმარებელთა კმაყო-

ფილების ნაციონალური ინდექსები (ამერიკული, შვეიცარიული და ევროპული).  

მომხმარებელთა კმაყოფილების ამერიკული ინდექსი (American Customer 

Satisfaction Index - ACSI) წარმოადგენს ეკონომიკურ მაჩვენებელს, რომლითაც იზო-

მება მომხმარებელთა კმაყოფილება აშშ-ს ეკონომიკაში.  მისი გამოთვლისთვის 

გამოიყენება სამი აშკარა ცვლადი (რომელიც შედის ACSI-ის კითხვარში). თითოე-

ული მათგანი გაიანგარიშება 10 ბალიანი სკალით. აღნიშნული ცვლადები წარ-

მოდგენილია ცხრილში (იხ. ცხრილი 17) [161] 

 

ცხრ. 17.                                                                                                             [161] 

 

აშკარა ცვლადები 1 10 

ზოგადი კმაყოფილება (X1) ძალიან უკმაყოფილო ძალიან კმაყოფილი 

მოლოდინი (X2) ველოდებოდი მეტს მოლოდინს აღემატება

შედარება იდეალთან (X3) შორსაა იდეალისგან ახლოსაა იდეალთან 
 

 

 

მომხმარებელთა კმაყოფილების ამერიკული ინდექსის მოდელს აქვს შემდეგი 

სახე:  

 

ნახ. 35.          მომხმარებელთა კმაყოფილების ამერიკული მოდელი    [109] 

 

 
 

აღქმული 

ზოგადი ხარისხი 

აღქმული 

ღირებულება

მომხმარებელთა

კმაყოფილება 

მომხმარებელთა

საჩივრები 

მომხმარებელთა

ლოიალურობა

მომხმარებელთა

მოლოდინი 
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 კლიენტის 

მოლოდინები 

(ნორმატიული 

კომპონენტი) 

უკუგება 

მომსახურებისგან 

(ფაქტიური 

კომპონენტი) 

კლიენტზე 

ორიენტაცია 

კლიენტის 

სარგებელი 

კლიენტის 

კმაყოფილება

კლიენტთან 

დიალოგი 

კლიენტის  

ლოიალურობა 

ხარისხის პარამეტრები 

შვეიცარიულ მოდელში „კლიენტის კმაყოფილება“ იგულისხმება რთული 

ფსიქოლოგიური პროცესის შეჯერება (შეპირისპირება), როცა გამოსაკითხი პირი 

ადარებს საქონლის ან მომსახურების შეძენის საკუთარ გამოცდილებას (ფაქტიური 

კომპონენტი) სტანდარტებს (ნორმატიული კომპონენტი). კმაყოფილებაზე გავლე-

ნას ახდენს კიდევ ორი ფაქტორი: „კლიენტის სარგებელი“ და „კლიენტზე ორიენ-

ტაცია“. კმაყოფილების ინდექსი ყალიბდება შემდეგი მაჩვენებლისგან: ზოგადი 

კმაყოფილება, კმაყოფილების შედარება კლიენტთა მოლოდინებთან და საქონელსა 

და მომსახურებაზე იდეალურ შეხედულებებთან, რომლებიც სხვადასხვა დარგებ-

ში გამოიანგარიშება სხვადასხვა წონით. მაჩვენებელი „შედარება მოლოდინებთან“ 

ყალიბდება მიღებული მომსახურების პირდაპირი შედარებით მომხმარებელთა 

მოლოდინებთან, ხოლო მაჩვენებელი „შედარება იდეალთან“ - საქონელსა და მომ-

სახურებაზე მის პირად იდეალურ წარმოდგენებთან შედარებით. პასუხების შე-

ფასებისათვის გამოიყენება 10 ბალიანი სისტემა. კლიენტის კმაყოფილების შვეიცა-

რიული ინდექსის სტრუქტურული მოდელი შემდეგი სახითაა წარმოდგენილი:  

 

ნახ. 36. მომხმარებელთა კმაყოფილების შვეიცარიული ინდექსის სტრუქტურული               

მოდელი                                                   [61] 



167 

 

მომხმარებელთა კმაყოფილების ევროპული ინდექსის (ECSI) საბაზო მოდელი 

წარმოადგენს სტრუქტურულ მოდელს ლატენტური ცვლადებით, რომელიც აკავ-

შირებს მომხმარებლის კმაყოფილებას მის დეტემინანტებთან და მის შედეგებთან, 

რომელსაც მომხმარებლის ლოიალურობას უწოდებენ. მომხმარებელთა კმაყოფი-

ლების ევროპული ინდექსის მოდელი შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგი 

ნახაზის სახით:  

 

ნახ. 37.         მომხმარებელთა კმაყოფილების ევროპული ინდექსის მოდელი   [83] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

რაც შეეხება ლატენტურ და აშკარა ცვლადებს, ისინი წარმოდგენილია  შემდე-

გი ცხრილის სახით (იხ. ცხრილი 18): 

 

 

 

 

 

 

მომხმარებელთა 

კმაყოფილების 

ინდექსი 

მომხმარებელთა 

მოლოდინი 

აღქმული 

პროდუქტის 

ხარისხი 

აღქმული 

მომსახურების 

ხარისხი 

აღქმული 

ღირებულება 

  

დრაივერები შედეგები

კორპორატიული

იმიჯი 
მომხმარებელთა 

მოლოდინი 

აღქმული 

პროდუქტის 

ხარისხი

აღქმული 

მომსახურების 

ხარისხი

აღქმული 

ღირებულება 
მომხმარებელთა

კმაყოფილების 

ინდექსი 

მომხმარებელთ

ლოიალურობა
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ცხრ.  18.     მომხმარებელთა კმაყოფილების ევროპული ინდექსის ცვლადები [83] 

 

ლატენტური ცვლადები 

 

აშკარა ცვლადები 

 

კორპორატიული იმიჯი  საერთო იმიჯი 
 ფილიალის იმიჯი 
 ეთიკა 

მომხმარებლის მოლოდინი  საერთო მოლოდინი 
 ინტერაქტიული მოლოდინი 

აღქმული ღირებულება  ფასი ფულით 
 შედარება კონკურენტებთან 

აღქმული მომსახურების ხარისხი  ხარისხის აღქმა მთლიანობაში 
 მოთხოვნილებებთან შესაბამისობა

 მომსახურების ხარისხი 
 საიმედოობა და სიზუსტე 

პირობითად 

აღქმული პროდუქციის ხარისხი  ხარისხის აღქმა მთლიანობაში 
 მოთხოვნილებებთან შესაბამისობა

 პროდუქტის ტექნიკური ხარისხი 
 საიმედოობა 

მომხმარებელთა კმაყოფილება  კმაყოფილების ზოგადი დონე 
 მოლოდინების შესრულება 
 იდეალთან შედარება 

კლიენტების ლოიალურობა  შესყიდვის ქცევა 
 დამატებითი შეძენის განზრახვა 
 რეკომენდაციის განზრახვა 

  

მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის გაანგარიშებისათვის არსებობს სხვა-

დასხვა მეთოდიკები.  

ყველაზე გავრცელებულია მომხმარებელთა კმაყოფილების (CS) გაზომვა და 

მონიტორინგის გაანგარიშება შემდეგი ფორმულით [76]: 

CS P I  ,   (1) 

სადაც P - კმაყოფილების კრიტერიუმების (ფაქტორების) შესრულების საშუალო 

მნიშვნელობაა, I - მნიშვნელოვნობის (მოლოდინებთან შესაბამისობის ხარისხი) სა-

შუალო მნიშვნელობაა იმავე კრიტერიუმების მომხმარებლებისთვის.  
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შესრულება შეიძლება შეფასდეს ბალებში შემდეგი სკალით: 1 - დაბალი კმა-

ყოფილება (სრული იმედგაცრუება), 2 - გაღიზიანება; 3 - მოლოდინები გამართ-

ლდა; 4 - სასიამოვნოდ გაკვირვებული; 5 - მაღალი კმაყოფილება (აღფრთოვანება).  

მნიშვნელოვნობა შეიძლება შეფასდეს ბალებით შემდეგი სკალით: 5 - სასი-

ცოცხლოდ აუცილებელი; 4 - მნიშვნელოვანი; 3 - ასე უნდა იყოს 2 - არ არის მნიშ-

ვნელოვანი; 1 - სრული გულგრილობა.  

მოცემულ შემთხვევაში კმაყოფილების ინდექსის მნიშვნელობა იქნება 1-დან 

25-ს ფარგლებში. ამასთან, შეიძლება წავაწყდეთ შემდეგ პრობლემებს:  

1. თუ „შესრულების“ საშუალო მნიშვნელობა შეადგენს 5-ს და „მნიშვნელოვ-

ნობის“ – 1-ს, მაშინ კმაყოფილების ინდექსი იქნება 5-ის ტოლი. იმ შემთხვევაში, 

თუ „შესრულების“ საშუალო მნიშვნელობა იქნება 1, ხოლო „მნიშვნელოვნობისა“ – 

5, ამ შემთხვევაშიც კმაყოფილების ინდექსი იქნება 5. ანუ ორივე განხილულ შემთ-

ხვევაში კმაყოფილების ინდექსი ერთი და იგივეა.   

2. იმ შემთხვევაში, თუ „შესრულების“ მაჩვენებელი იქნება, მაგალითად, 2 

(ანუ, როცა მომხმარებელმა ვერ მიიღო ის, რაც სურდა), ხოლო „მნიშვნელოვნობის“ 

მაჩვენებელი, ვთქვათ, შეადგენს 4-ს, მაშინ კმაყოფილების ინდექსი იქნება 8-ის 

ტოლი. დავუშვათ „შესრულების“ ინდექსი დარჩა ისევ 2, ხოლო „მნიშვნელოვ-

ნობის“ მაჩვენებელი შეადგენს 5, მაშინ კმაყოფილების ინდექსი იქნება 10, ანუ 

გამოდის, რომ „შესრულების“ ინდექსი იგივე დარჩა, ხოლო კმაყოფილების 

ინდექსი გაიზარდა, რაც ჯანსაღ აზრს მოკლებულია და სხვ. [76, 24-25]  

სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ასეთი მიდგომა არ იძლევა ადეკვატურ შეფა-

სებას და მომხმარებელთა კმაყოფილების გასაზომად უფრო ზუსტი შედეგები მიი-

ღება მაშინ, როდესაც კმაყოფილების ინდექსის გასაანგარიშებლად გამოიყენება  

შემდეგი ფორმულა: 

(P I
CS

80




2 21)
.  (2) 

კმაყოფილების ინდექსი ამ შემთხვევაში იქნება 0-დან 5-ის ფარგლებში.  [76, 25] 

საუკეთესო შედეგების მისაღებად მიზანშეწონილად ითვლება გამოვიყენოთ 

მოლოდინის თეორია. თუ მომხმარებელი საცალო ვაჭრობის მომსახურებისგან 

იღებს მხოლოდ იმას, რასაც იგი ელოდა, მისი კმაყოფილება დაახლოებით ნულის 
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ტოლია, ე.ი. იგი აღიქვამს გაწეულ მომსახურებას ისე, როგორც უნდა იყოს. თუ სა-

ცალო სავაჭრო საწარმომ ვერ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნილებები, მაშინ მომხ-

მარებლებში წარმოიშობა დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა, ხოლო თუ იგი, გარდა 

იმისა, რასაც მოელოდა, მომსახურების გაწევისას მიიღებს რაღაც ისეთს, რაც მის 

აღფრთოვანებას გამოიწვევს, მხოლოდ მაშინ შეიძლება ვისაუბროთ მომხმარებელ-

თა კმაყოფილებაზე. მოცემული თეორიის რეალიზაციისათვის შეიძლება გამოყე-

ნებულ იქნეს შემდეგი ფორმულა: 

-(P I
CS

50


23)
.  (3) 

მომხმარებელთა კმაყოფილების ინდექსი იქნება -1-დან +1-ს ფარგლებში. 

მაგალითისთვის განვიხილოთ ჩვენ მიერ გამოკითხული საცალო სავაჭრო ქსელის 

100 მომხმარებლიდან (კვლევის შედეგები წარმოდგენილია წინა თავში) 10 მომხმა-

რებლის პასუხი, მათთვის გაწეული მომსახურების ხუთი მახასიათებლების მიხე-

დვით. ეს მახასიათებლებია:  საიმედოობა; გულისხმიერება; გაგება; ნდობა; კომუ-

ნიკაბელურობა. შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებში  19 და 20. 

 

ცხრ. 19. ათი მომხმარებლის გამოკითხვის შედეგები კმაყოფილების 

კრიტერიუმების შესრულების მიხედვით 

 

მომხმარებლები 

მახასიათებლები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 საშუალო 

ბალი (P) 

საიმედოობა 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3,5 

გულისხმიერება 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2,8 

გაგება 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3,2 

ნდობა 3 4 5 3 4 4 2 4 3 5 3,7 

კომუნიკაბელურობა 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3,7 

საშუალო მნიშვნელობა „შესრულება“  3,38

შენიშვნა: „შესრულება“ ფასდება ბალებში შემდეგი სკალით: 1 - სრული იმედგაცრუება; 2 - 

გაღიზიანებული; 3 - მოლოდინები გამართლდა; 4 - სასიამოვნოდ გაკვირვებული; 5 - მაღალი 

კმაყოფილება (აღფრთოვანება).  
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ცხრ. 20.  ათი მომხმარებლის გამოკითხვის შედეგები კმაყოფილების 

კრიტერიუმების მნიშვნელოვნობის მიხედვით 

 

მომხმარებლები 

მახასიათებლები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 საშუალო 

ბალი (I) 

საიმედოობა 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4,7 

გულისხმიერება 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4,9 

გაგება 3 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4,3 

ნდობა 3 2 5 5 4 4 4 4 3 2 3,6 

კომუნიკაბელურობა 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4,4 

საშუალო მნიშვნელობა „მნიშვნელოვნობა“ 4,38

შენიშვნა: „მნიშვნელოვნობა“ ფასდება ბალებში შემდეგი სკალით: 1 - სასიცოცხლოდ აუცილებელი; 

2 - მნიშვნელოვანი; 3 - ესე უნდა იყოს; 4 - არ არის მნიშვნელოვანი; 5 - სრული გულგრილობა.  

 

 

 

მიღებული შედეგების მიხედვით გამოვითვალოთ კმაყოფილების ინდექსი 

(1), (2) და (3) ფორმულების მიხედვით და მივიღებთ შემდეგ შედეგს: 

(1) ფორმულის მიხედვით კმაყოფილების ინდექსი 

CS 3,38 4,38 14,8    

 (2) ფორმულით მიხედვით კმაყოფილების ინდექსი 

(3,38 4,38
CS 1,36

80

 
 

2 21)
 

 (3) ფორმულით მიხედვით კმაყოფილების ინდექსი 

(3,38 4,38
CS 0,15

50

 
 

23)
 

როგორც ვხედავთ, მომხმარებელთა კმაყოფილების ინდექსის მაჩვენებელი, 

რომელიც გაანგარიშებულია წარმოდგენილი სამი ფორმულის საფუძველზე, აშკა-

რად განსხვავებულია, თუმცა ყველაზე მიახლოებული (3) ფორმულის მიხედვით 

მიღებული მაჩვენებელია. 

ჩვენ მიერ ქვემოთ მოყვანილ ნახაზებზე (ნახაზი 38, ნახაზი 39, ნახაზი 40) 

ნაჩვენებია მომხმარებელთა კმაყოფილების CS  ინდექსის დამოკიდებულება კმა-

ყოფილების ფაქტორების შესრულების საშუალო P მნიშვნელობაზე, I მნიშვნელოვ-
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ნახ. 38

 ნახ. 39 

 ნახ. 40 

ნობის 5 სხვადასხვა მნიშვნელობისათვის. ჩვენ მიერ დაანგარიშებული კმაყოფი-

ლების ინდექსის მნიშვნელობა ამ გრაფიკებზე ნაჩვენებია წერტილებით. 
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გრაფიკებზე ნათლად ვხედავთ მომხმარებელთა კმაყოფილების CS  ინდექსის 

დამოკიდებულებას კმაყოფილების ფაქტორების შესრულების საშუალო P მნიშვნე-

ლობაზე I მნიშვნელოვნობის 5 სხვადასხვა მნიშვნელობისათვის.  

თანამედროვე საცალო სავაჭრო საწარმოების ხელმძღვანელებმა მომსახურე-

ბის ხარისხის სფეროში წარმატებული მარკეტინგული პოლიტიკის შემუშავებისას 

გასათვალისწინებელია შემდეგი მომენტები: 1. კომპანიის მისიის ფორმულირება; 

2. საბაზისო სტრატეგია, რომელსაც კომპანიის საქმიანობა ეყრდნობა; 3. პასუხის 

გაცემა კითხვაზე: ვინ ითვლება კომპანიის სამიზნე მომხმარებლად? 4. მართვის რა 

მოდელია არჩეული პოლიტიკის რეალიზაციისათვის? 5. როგორია მომსახურებაზე 

გაწეული დანახარჯებსა (ფასს) და მის ხარისხს შორის ურთიერთკავშირი; 6. მიღე-

ბული მომსახურების ხარისხის შესახებ სამიზნე მომხმარებლების შერჩევის ძირი-

თადი კრიტერიუმები - მათი შესაბამისობა ფორმირებულ მოლოდინთან და ა. შ. 

[48, 524]  

როგორც ვხედავთ, მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილება შედგება 

ორი კომპონენტისგან: 1. შედეგებით კმაყოფილება; 2. ურთიერთობით (მომსახუ-

რების წარდგენის პროცესით) კმაყოფილება. [48, 526] 

მომხმარებელთა კმაყოფილების პარალელურად არანაკლებ მნიშვნელოვანია 

თავად მომსახურე პერსონალის კმაყოფილების მაჩვენებელიც. სამუშაოთი კმა-

ყოფილება მოიცავს ემოციურ, კოგნიტურ და ქცევით კომპონენტებს, რომლებზეც 

გავლენას ახდენენ ინდივიდის უნარები და სამუშაო კონტექსტი. დასაქმებულები 

საკუთარი კმაყოფილების განსაზღვრისას აფასებენ სამუშაო გარემოს, იმას, თუ 

რამდენად აკმაყოფილებს იგი მათ მოთხოვნებს. იმ ფაქტორებს შორის, რომელთაც 

დასაქმებული პირები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ სამუშაოთი კმაყოფილების შეფა-

სებისას, წარმოადგენენ: საკუთარი შესაძლებლობების გამოყენების საშუალება; 

უსაფრთხო სამუშაო გარემო; ანაზღაურების სისტემა; კავშირი თანამშრომლებსა და 

ხელმძღვანელობასთან; ურთიერთობა უშუალო ხელმძღვანელთან; ურთიერთობა 

თანამშრომლებთან; დამოუკიდებლობა, დაზღვევა და უფლებების დაცვა  და სხვ.  

სამუშაოთი კმაყოფილების მნიშვნელოვანი ასპექტებია: უნარებისა და შესაძ-

ლებლობების გამოყენების საშუალება; სამუშაოს უსაფრთხოება; კომპენსა-
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ცია/ანაზღაურება; ურთიერთობა თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელობას შორის; 

ურთიერთობა უშუალო უფროსთან; შეღავათები; თავად  სამუშაო; თანამშრომლის 

მიერ შესრულებული სამუშაოს აღიარება ხელმძღვანელობისგან; ავტონომია და 

დამოუკიდებლობა; საერთო ორგანიზაციული კულტურა; კარიერული წინსვლის 

შესაძლებლობა; ურთიერთობები თანამშრომლებთან; სამუშაოს მნიშვნელობა.  

შრომით კმაყოფილება ფორმირდება შრომითი საქმიანობის ხარისხის შეფასე-

ბის შედეგად, მომუშავეთა მნიშვნელოვანი და აქტუალური მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილების კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც ფორმირდება მომუშავის 

მოლოდინის (ჩამოყალიბებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების ალბათობის შე-

ფასებისას) შეფარდებით შრომის რეალური პიროვნულ შედეგებთან (იმ დოვლათ-

თან, რომელსაც მომუშავე ითვისებს თავისი შრომითი საქმიანობის მეშვეობით).  

პერსონალის სამუშაოთი კმაყოფილების დონის შეფასებისათვის ანკეტების 

შემუშავებისას შეკითხვებზე პასუხის ვარიანტების სახით მიზანშეწონილია სემან-

ტიკური დიფერენციალის სკალის გამოყენება, სადაც თითოეულ კითხვაზე, რომე-

ლიც აზუსტებს რესპონდენტის კმაყოფილებას მისი სამუშაოს ამა თუ იმ პარამეტ-

რით, შემოთავაზებულია პასუხების კენტი რიცხვი (3, 5 ან 7) (ნაკლები-მეტი), რომ-

ლებიც აღწერს მომუშავის კმაყოფილების/უკმაყოფილების დონეს შრომითი ცხოვ-

რების მოთხოვნილი პარამეტრით. პასუხებიდან საშუალო უნდა იყოს ნეიტრალუ-

რი, მაგალითად, „ვერ ვიტყვი, კმაყოფილი ვარ თუ არა“ ან „მიჭირს პასუხის გა-

ცემა“. მაშინ დანარჩენი პასუხები, თუკი შერჩეულია სკალა 5 პასუხით (სწორედ 

იგი წარმოადგენს პრაქტიკაში ყველაზე გავრცელებულს კვლევისათვის.  მონი-

ტორინგისათვის მოსახერხებელია 7 ბალიანი სკალა), დაახასიათებს კმაყოფილე-

ბის ხარისხსა და უკმაყოფილების ხარისხს. 5 დონიანი სკალისას ყველაზე დიდი 

კმაყოფილება (პასუხი „ძალიან კმაყოფილი ვარ“) გააჩნია შეფასებას 2 დადებით 

ბალში, ხოლო დაბალს (პასუხი „ძალიან უკმაყოფილო ვარ“) – 2 უარყოფით ბალში 

(ე.ი. მათი მნიშვნელობა იქნება „-“ ნიშნით). შესაბამისად, კმაყოფილების შუალე-

დური დონის „უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო“ გაანგარიშებაში ექნე-

ბა 1 დადებითი ბალი, ხოლო უკმაყოფილების შუალედურ დონეს „უფრო უკმაყო-

ფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი“ – 1 უარყოფითი ბალი.  
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რესპონდენტთა პასუხების საფუძველზე შესაძლებელია პერსონალის კმაყო-

ფილების (Iу) გაანგარიშება შემდეგი ფორმულის გამოყენებით [122]: 

N
 5 43 2 1 N2(N1(N0(N1(N2(

Iy



)))))

             (4)
 

სადაც (+2), (+1), (0), (-1), (-2) - ბალებია კმაყოფილების სკალის მიხედვით; 

N1 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „ძალიან კმაყოფი-

ლი ვარ“; 

N2 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „უფრო კმაყოფილი 

ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო“; 

N3 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „არ ვიცი“; 

N4 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „უფრო უკმაყოფი-

ლო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი“; 

N5 - რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც პასუხად აირჩიეს „ძალიან უკმაყოფი-

ლო ვარ“; 

N - რესპონდენტთა საერთო რაოდენობა, რომლებმაც უპასუხეს მოცემულ კითხვას.  

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5. 

წარმოდგენილი ფორმულის მიხედვით, კმაყოფილების ინდექსი არ შეიძლება 

იყოს (+2)-ზე მეტი და (-2)-ზე ნაკლები. მისი საშუალო მნიშვნელობა (0) მოწმობს 

შრომითი საქმიანობის კვლევის პარამეტრებით კმაყოფილი და უკმაყოფილო 

ადამიანთა რაოდენობას ბალანსში. ყველაზე დიდ ყურადღებას უნდა იწვევდეს 

კმაყოფილების ინდექსის უარყოფითი მნიშვნელობა. ინდექსის მნიშვნელობა (-1) 

ნიშნავს, რომ მომუშავეთა 75%-ზე მეტი უკმაყოფილოა კვლევის პარამეტრებით, 

ხოლო (-2) ინდექსთან მიახლოება წარმოადგენს კრიტიკულს.  

ზემოაღნიშნული საკითხის უკეთესად წარმოჩენისათვის, მოვიყვანოთ ჩვენ 

მიერ ჩატარებული საცალო ვაჭრობის საწარმოში 100 დასაქმებულის გამოკითხვის 

შედეგები და გამოვყოთ 10 მათგანის პასუხი. შეკითხვაზე „კმაყოფილი ხართ თუ 

არა საწარმოში არსებული შრომის ორგანიზაციით?“ რესპონდენტებმა უპასუხეს:  

1. სრულად კმაყოფილი - 0 ადამიანი; 

2. უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო - 2 ადამიანი; 

3. ვერ ვიტყვი, კმაყოფილი ვარ თუ უკმაყოფილო - 3 ადამიანი; 
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4. უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი - 4; 

5. სრულიად უკმაყოფილო ვარ - 1.  

მომუშავეთა კმაყოფილების ინდექსი ამ შემთხვევაში იქნება: 

Iу = (+2) х 0 + (+1) х 2 + (0) х 3 + (-1) х 4 + (-2) х 1 / 10 = - 0,40 

როგორც ვხედავთ, კმაყოფილების ინდექსს უარყოფითი მნიშვნელობა  აქვს, 

რაც იმაზე მეტყველებს, რომ პერსონალის დიდი ნაწილი დასაქმებულ საწარმოში 

არსებული შრომის ორგანიზაციით არ არის კმაყოფილი.   

კმაყოფილების ინდექსი საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ ის ფაქტორე-

ბი, რომლებიც იწვევენ მოცემულ საწარმოში არსებული შრომითი ორგანიზაციით 

პერსონალის ყველაზე მეტ კმაყოფილებას და ყველაზე მეტ უკმაყოფილებას. ასეთ 

ფაქტორებს შეიძლება მივაკუთვნოთ: 

1. საკუთარი სამუშაოთი კმაყოფილება (მთლიანობაში); 

2. მატერიალური სტიმულირება (ცხოვრების მატერიალური დონე, გამომუშავე-

ბული ხელფასის ოდენობა, ხელფასის გადახდის თავისდროულობა და ა.შ.); 

3. ჯილდოებისა და დასჯის სამართლიანობა; 

4. მატერიალური არაფულადი სტიმულირება (სამედიცინო მომსახურების აღმო-

ჩენა, თანამშრომელთა საჭიროებებზე ხელმძღვანელთა ყურადღება და სხვ.); 

5. შრომის ორგანიზაცია და პირობები (სამუშაო რეჟიმი, შრომის ორგანიზაცია, ფი-

ზიკური და ნერვული დატვირთვის დონე, შრომის სანიტარულ-ჰიგიენური პირო-

ბები, შრომის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა და სხვ.); 

6. შრომის შინაარსი (სამუშაოზე საკუთარი თავის რეალიზება, სამუშაოს შესაბამი-

სობა შესაძლებლობებთან, დამოუკიდებლობა მუშაობაში და სხვ.); 

7. კარიერული ზრდა, პროფესიული თვითრეალიზაცია (თანამდებობა, პროფესი-

ული ზრდა, კარიერა, გამოცდილების გაზიარება და სხვ.); 

8. მენეჯმენტი (თანამშრომელთა ინიციატივებთან და წინადადებებთან ურთიერ-

თობა, ხელმძღვანელობის კომპეტენტურობა, მართვის სტილი და სხვ.); 

9. ურთიერთობა (ურთიერთობა ქვეგანყოფილების ხელმძღვანელობასთან, ურთი-

ერთობა ოგრანიზაციის ხელმძღვანელობასთან, ურთიერთობა კოლეგებთან სამუ-

შაოზე და სხვ.); 
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10. შრომის შედეგები (შრომის პირადი შედეგები, ქვეგანყოფილების საქმიანობის 

შედეგები, ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგები მთლიანობაში და სხვ.) და ა.შ. 

ზემოთ განხილული მეთოდების გარდა, არსებობს აგრეთვე შრომითი კმაყო-

ფილების შეფასების სხვა მეთოდებიც, რომელთა შორის შეიძლება გამოვყოთ:   

 - „JDI“ (the Job Descriptive Index - სამუშაოს აღწერითი ინდექსი). მეთოდი შემუშავ-

და ინდიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) ფსიქოლოგების მიერ უ. სკოტის 

ხელმძღვანელობით. მეთოდი გულისხმობს შრომით კმაყოფილების ხუთი ძირი-

თადი პარამეტრის შეფასებას: შრომის შინაარსი, ანაზღაურება, სამსახურში დაწი-

ნაურების შესაძლებლობა, ხელმძღვანელობა, კოლეგები.  ამ მეთოდით რესპონ-

დენტს სთავაზობენ სემანტიკური დიფერენციაციის სკალას, რომელზეც მოცემუ-

ლია შვიდი წერტილი „ცუდი-კარგი“ ან „ძლიერი-სუსტი“ ტიპის ორ მტკიცებას შო-

რის,  რათა მან დააფიქსიროს საკუთარი აზრი კმაყოფილების მოცემული ფაქტო-

რის მიხედვით (ორგანიზაციის საერთო კმაყოფილება, დაწინაურების შესაძლებ-

ლობა, ანაზღაურების სისტემა, მართვის ეფექტურობა და სხვ.); 

- მეთოდიკა „JDI-1“, წინა მეთოდის მსგავსად, შემუშავდა ინდიანას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის (აშშ) ფსიქოლოგების მიერ უ. სკოტის ხელმძღვანელობით. პასუ-

ხების შვიდბალიანი სკალა კმაყოფილების პარამეტრების მიხედვით შეცვლილია 

„დიახ-არა“ ტიპის პასუხებით. კმაყოფილების კვლევის ძირითადი მიმართულებე-

ბი პარამეტრების მიხედვით არის „სამუშაო“, „ხელმძღვანელობა“, „კოლეგები“, 

„დაწინაურება“, „ანაზღაურება“. ყოველი განყოფილების მიხედვით ანკეტაში მოცე-

მულია აღწერის პარამეტრები, რომლის მიხედვითაც რესპონდენტს შეუძლია აღნი-

შნოს თავისი კმაყოფილება („დიახ“) ან უკმაყოფილება („არა“); 

- სეგმენტების მეთოდი, რომელიც შემუშავებულია მინესოტას შტატის (აშშ) დასაქ-

მების სამსახურის მიერ ამავე შტატის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგებთან ერთად. 

მეთოდს საფუძვლად უდევს სეგმენტირებული კითხვარის გამოყენება შრომის კმა-

ყოფილების შესახებ. ანკეტის კითხვები დაჯგუფებულია ინფორმაციულ სეგმენ-

ტებში სამუშაოს შინაარსის, შრომის პირობების, ხელმძღვანელობასთან, დაქვემ-

დებარებულებთან, კოლეგებთან ურთიერთობის შესახებ, კოლექტივში მორალური 

კლიმატის, ანაზღაურების სამართლიანობისა და დაჯილდოების სისტემის ქმედი-
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თობის შესახებ და სხვ. თითოეულ კითხვაზე შემოთავაზებულია პასუხების 5 

ვარიანტი: „ძლიან უკმაყოფილო“, „უკმაყოფილო“, „ნეიტრალური“, „კმაყოფილი“, 

„ძალიან კმაყოფილი“; 

- შიდა და გარე მოტივაციის შეფარდება, რომლის ფუძემდებელი რუმინელი სოცი-

ოლოგი კ. ზამფირია. კვლევის კონცეფცია ეფუძნება მოტივაციის სამი შემად-

გენლის (შიდა მოტივაცია, გარე პოზიტიური მოტივაცია და გარე უარყოფითი მო-

ტივაცია) შესახებ წარმოდგენას. რესპონდენტი ავსებს კითხვარს, რომელშიც მოცე-

მულია შიდა მოტივაციის, გარე პოზიტიური მოტივაციისა და გარე უარყოფითი 

მოტივაციის კომპონენტებთან დაკავშირებული 7 პოზიცია: ფულადი გამომუშავე-

ბა, სწრაფვა სამსახურში დაწინაურებისკენ, მისწრაფება კოლეგებისა და ხელმძღვა-

ნელობის მხრიდან კრიტიკის აცილებისკენ, მისწრაფება შესაძლო დასჯისა და უსი-

ამოვნებების აცილებისკენ, ორიენტაცია პრესტიჟსა და სხვა ადამიანების მხრიდან 

პატივისცემაზე, კმაყოფილება კარგად შესრულებული სამუშაოდან, შრომის საზო-

გადოებრივი სარგებელი. აღნიშნული მეთოდის თანახმად, შრომის მაღალი ეფექ-

ტიანობისათვის ყველაზე ხელსაყრელია თანაფარდობა: შიდა მოტივაცია > გარე 

პოზიტიური მოტივაცია > გარე უარყოფითი მოტივაცია. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, არსებობს თუ არა კორელა-

ციური კავშირი მომხმარებელთა კმაყოფილებას, მომსახურების ხარისხსა და პერ-

სონალის (თანამშრომელთა) კმაყოფილებას შორის. ამისათვის დიდი მნიშვნელობა 

აქვს სწორად შეირჩეს კვლევის ობიექტი და კვლევის მეთოდი. მიზანშეწონილია 

კვლევის მეთოდის შერჩევისას არჩევანი გაკეთდეს როგორც  რაოდენობრივ, ისე 

ხარისხობრივ კვლევაზე. კვლევის განსახორციელებლად უნდა შემუშავდეს შესაბა-

მისი კითხვარი ანკეტური გამოკითხვისათვის ცალ-ცალკე - ერთი მომხმარებლის-

თვის, მეორე - დასაქმებული პერსონალისთვის (თანამშრომლებისთვის). კითხვარი 

შესაძლებელია ეყრდნობოდეს ცნობილი მეცნიერების ვ. ცაიტამლის, ა. 

პარასურამანის და ლ. ბერის მიერ მომსახურების ხარისხის შეფასებისათვის შემო-

თავაზებულ და დღეისათვის ფართოდ აპრობირებულ „SERVQUAL“-ს (მოგვიანე-

ბით ეწოდა RATER) მეთოდიკას და მასში  გამოყენებულ მომსახურების ხარისხის 

ხუთ ძირითად პარამეტრს (საიმედოობა, გულისხმიერება, დარწმუნებულობა, 
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ურთიერთგაგება მყიდველებთან, სიცხადე). შეფასებისათვის შესაძლებელია 5 ბა-

ლიანი (ან 7 ბალიანი) ლაიკერტის სკალის გამოყენება: 1 - სრულიად უკმაყოფილო; 

2 - უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი; 3 - არ ვიცი, მიჭირს პასუხის გაცემა; 4 

- უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო; 5 - ძალიან კმაყოფილი.  

რაც შეეხება თანამშრომელთა კმაყოფილების შესახებ კითხვარს, მის საფუძვ-

ლად მიზანშეწონილია გამოყენებულ იქნას „JDI“ (the Job Descriptive Index - სამუ-

შაოს აღწერითი ინდექსი) მეთოდიკა. ამ შემთხვევაში კითხვარში უნდა აისახოს აღ-

ნიშნულ მეთოდიკაში შეფასებისათვის გამოყენებული შრომით კმაყოფილების 

ხუთი ძირითადი პარამეტრი: შრომის შინაარსი, ანაზღაურება, სამსახურში დაწინა-

ურების შესაძლებლობა, ხელმძღვანელობა, კოლეგები. შეფასებისათვის აქაც 

შესაძლებელია 5 ბალიანი (ან 7 ბალიანი) ლაიკერტის სკალის გამოყენება: 1 - სრუ-

ლიად უკმაყოფილო; 2 - უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი; 3 - არ ვიცი, 

მიჭირს პასუხის გაცემა; 4 - უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო; 5 - ძალიან 

კმაყოფილი.  

პერსონალის კმაყოფილებასა და მომხმარებელთა კმაყოფილებას შორის კო-

რელაციური დამოკიდებულების არსებობის დასადგენად უნდა შემუშავდეს  და 

შემოწმდეს ჰიპოთეზები, მაგალითად ნულოვანი ჰიპოთეზა (პერსონალის კმაყო-

ფილებასა და მომხმარებელთა კმაყოფილებას შორის არ არსებობს ურთიერთკავში-

რი) და ალტერნატიული ჰიპოთეზა (პერსონალის კმაყოფილებასა და მომხმარე-

ბელთა კმაყოფილებას შორის არსებობს ურთიერთკავშირი).  

 კვლევის შედეგად მიღებული მაჩვენებლების საფუძველზე შესაძლებელია 

მოვახდინოთ კორელაციური ანალიზი მომხმარებელთა კმაყოფილებისა და თანამ-

შრომელთა კმაყოფილების ხითივე ძირითადი პარამეტრის (მახასიათებლის) 

მიხედვით. კორელაციური ანალიზისათვის გამოიყენება როგორც თეორიული მი-

დგომა, ასევე ფართოდ აპრობირებული სტატისტიკური პროგრამული უზრუნ-

ველყოფები Stata, IBM SPSS Statistics და ა.შ. 

თეორიული მიდგომის დროს შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს, მაგალი-

თად პირსონის ცნობილი ფორმულა კორელაციის კოეფიციენტისათვის: 
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სადაც ჩვენ შემთხვევაში n  წარმოადგენს მახასიათებელთა რაოდენობას, ix  და iy  

შესაბამისად წარმოადგენენ მომხმარებელთა კმაყოფილების და თანამშრომელთა 

კმაყოფილობის საშუალო ბალის მნიშვნელობებს.  

კორელაციური ანალიზის შედეგად დადგინდება, არსებობს თუ არა ურთი-

ერთკავშირი მომხმარებელთა კმაყოფილებასა და თანამშრომელთა კმაყოფილებას 

შორის.   

ამრიგად, როგორც ვხედავთ საცალო ვაჭრობაში მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესების მეთოდები საკმაოდ მრავალფეროვანია. ჩვენ მიერ  განხილული და 

შემოთავაზებული იქნა ყველაზე გავრცელებული მეთოდები როგორც მომხმარებ-

ლის, ისე მომუშავე პერსონალის პოზიციიდან. თუმცა აქვე დავძენთ, რომ 

მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის განსაზღვრის თვალსაზრისით აუცილებე-

ლია შემუშავდეს კმაყოფილების ისეთი ეროვნული ინდექსი, რომელიც მორგებუ-

ლი და მაქსიმალურად მისადაგებული იქნება ქართულ რეალობასთან, გათვალის-

წინებული იქნება ჩვენ ქვეყანაში მცხოვრებ მომხმარებელთა კულტურისა და 

ტრადიციის თავისებურებები.  
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დასკვნები 

 

 

 

ჩატარებული კვლევებისა და მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე 

შესაძლებელია ჩამოვაყალიბოთ  შემდეგი  ძირითადი  დასკვნები: 

1. უკანასკნელი წლების განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკაში მომსახურების სფე-

რო ზრდის მკვეთრი ტემპებით ხასიათდება, რადგანაც თანამედროვე ეტაპზე მომ-

სახურებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისეული კაპიტალის განვითა-

რებაში. მომსახურება როგორც ეროვნული, ისე მსოფლიო მეურნეობის უმნიშვნე-

ლოვანესი სექტორია. იგი ხელს უწყობს დროის დაზოგვას, თავისუფალი დროის 

გაზრდას, ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და ქმნის შესაძლებლობებს, 

რათა უფრო სრულყოფილად დაკმაყოფილდეს მოსახლეობისა და საზოგადოების 

მოთხოვნილებები;  

2. როგორც მსოფლიო, ასევე ეროვნულ სამეცნიერო ლიტერატურაში არ არსებობს 

ერთიანი შეხედულება მომსახურების მარკეტინგის შესახებ, რაც საკითხის 

აქტუალურობაზე მიუთითებს; 

3. თანამედროვე ეკონომიკაში მომსახურების მრავალი სახისა და სახესხვაობიდან 

გამომდინარე, მომსახურების კლასიფიკაცია საშუალებას იძლევა გაუმჯობესდეს 

შესასწავლი მოვლენის აღქმა-გაგება, გამოიყოს მომსახურების თითოეული სახის 

განმასხვავებელი ნიშნები, განისაზღვროს ორგანიზაციის მართვის მეთოდების 

სპეციფიკა; 

4. ზოგადად ვაჭრობის დარგის ბრუნვის მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება, 

რაც ზრდის დარგში კონკურენციას და შესაბამისად მომსახურების ხარისხზე 

დამოკიდებულებას; 

5. ჩატარებული კვლევებით დადგინდა საქართველოს საცალო ვაჭრობაში (ქ. გორ-

ში) მოქმედი ყველა ტიპის საცალო სავაჭრო საწარმო და მათი თავისებურებები, ის 

ახალი ტიპებიც, რომლებიც თანდათანობით იკიდებენ ფეხს; 

6. კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ საქართველოს საცალო ვაჭრობაში მომსახურე-

ბის ხარისხის კუთხით არსებობს სერიოზული პრობლემები. ქვეყანაში არ არსე-

ბობს საცალო სავაჭრო მომსახურების ერთიანი სტანდარტი, რომელთა შესრუ-
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ლებაც სავალდებულო იქნებოდა კომპანიებისათვის. კომპანიების მხოლოდ ნა-

წილს აქვს შემუშავებული მომსახურების კულტურის საკუთარი, შიდა სტანდარ-

ტები; 

7. მომხმარებელთა კმაყოფილებას, მომსახურების ხარისხსა და პერსონალის 

(თანამშრომელთა) კმაყოფილებას შორის ჩვენ მიერ ჩატარებული კორელაციური 

ანალიზის შედეგად როგორც თეორიული მიდგომით (პირსონის ფორმულის 

საფუძველზე), ასევე ფართოდ აპრობირებული სტატისტიკური პროგრამული 

უზრუნველყოფა Stata14-ით დადგინდა, რომ პერსონალის კმაყოფილებასა და 

მომხმარებელთა კმაყოფილებას შორის არსებობს ძლიერი დადებითი კორელაცია; 

8. ჩატარებული კვლევებით (ანკეტური გამოკითხვები და „იდუმალი მყიდველის“ 

მეთოდი), ასევე მომხმარებლებისა და დასაქმებული პერსონალის კმაყოფილების 

ინდექსის (ქ. გორის მაგალითზე) გაანგარიშების შედეგებისა და მოპოვებული ინ-

ფორმაციის საფუძველზე გაირკვა, რომ: 

- მომსახურების ხარისხი, ზოგადად, რჩება საშუალოზე დაბალი;  

- დაბალია სავაჭრო საწარმოების მენეჯერთა კვალიფიკაცია მარკეტინგში; 

- არ არის სათანადოდ დაცული ჰიგიენის ნორმები; 

- მომსახურე პერსონალი უმეტესად ვერ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, და-

ბალია მათი კვალიფიკაციის დონე, შესაბამისად, ანაზღაურებაც და შრომის პირო-

ბებიც; 

- არასრულყოფილია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სუსტადაა გამოყენებული 

თანამედროვე ტექნოლოგიები, პრობლემას წარმოადგენს (ქ. გორის მაგალითზე) 

უბნის მაღაზიებში პლასტიკური ბარათების გამოყენება (საქონლის შეძენა მატრი-

ცული კოდის, ორგანზომილებიანი კოდის გამოყენებით). საცალო სავაჭრო საწარ-

მოების აბსოლუტურ უმრავლესობას არა აქვს საკუთარი ვებ-გვერდი, გვერდი სო-

ციალურ ქსელებში; 

- საცალო სავაჭრო საწარმოების უმრავლესობაში შეუძლებელია გაყიდული საქონ-

ლის უკან დაბრუნება მაშინაც კი, თუ ეს საქონელი ვადაგასული ან უხარისხო 

აღმოჩნდა;  
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- მოქმედი საცალო სავაჭრო საწარმოების უმრავლესობას არ გააჩნიათ საჩივრების 

წიგნი, ან რეკლამაციის შესავსები ფურცელი და ა.შ. 

საქართველოს საცალო სავაჭრო ქსელში მომსახურების ხარისხის კვლევის შე-

დეგების, მოპოვებული მასალის განზოგადების საფუძველზე ვლინდება ის ფაქ-

ტორები, რომლებიც ხელს უშლიან მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. მომ-

სახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით, საქართველოს საცალო სავაჭრო საწარ-

მოების მხრიდან მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემდეგი ღონისძიებების დროუ-

ლად გატარება:  

- კადრების სწორად შერჩევა. მომსახურების საკუთარი სტანდარტების შემუშა-

ვება და დანერგვა ჩვენ ქვეყანაში მცხოვრებ მომხმარებელთა კულტურული თა-

ვისებურებების გათვალისწინებით, მათი მუდმივი კონტროლი; 

- პერსონალის პერიოდული ტრენინგები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად თა-

ნამედროვე ტენდენციებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, მოწინავე, გან-

ვითარებული ქვეყნების მაგალითზე ორიენტაციით; 

- მომსახურე პერსონალისათვის ანაზღაურების სათანადო სისტემის შემუშავება 

და დანერგვა; 

- მომსახურე პერსონალის საქმიანობის პერიოდული შეფასება და წარმატებუ-

ლთათვის წახალისების სისტემის შემუშავება და დანერგვა; 

- უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება თანამედროვე დაცვის სისტემებით, რაც 

საცალო სავაჭრო საწარმოების უსაფრთხოებასთან ერთად, მომხმარებელთა დაცვა-

საც უნდა ითვალისწინებდეს;  

- თანამედროვე ტექნოლოგიების მაქსიმალური გამოყენება. მომსახურების თანა-

მედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, გადახდის სისტემების, ანგარიშსწო-

რების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა; 

- მომსახურების სფეროს მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა 

და დახვეწა; 

- ინტერნეტ-მარკეტინგის აქტიური წარმოება; 

- მომხმარებელთა მხრიდან ჩივილების მიღების უზრუნველყოფა და გაანალი-

ზება, მათზე სწრაფი, ადეკვატური რეაგირება; 
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- კლიენტებთან მუდმივ კავშირში ყოფნის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, და-

ინტერესების შემთხვევაში მათთვის საჭირო და ამომწურავი ინფორმაციის მიწო-

დება; 

- როგორც მომხმარებლების, ასევე თანამშრომლების მუდმივი კვლევა. მიღებული 

შედეგების გათვალისწინება საწარმოების განვითარების გეგმებში.  

მიგვაჩნია, რომ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ღონისძიებების პრაქტიკული 

რეალიზაცია, ხელს შეუწყობს საცალო ვაჭრობის სფეროში მომსახურების ხარისხის 

კუთხით არსებული პრობლემების დაძლევას, შესაბამისად, კონკურენტული გარე-

მოს გაჯანსაღებას და მომხმარებლების მოთხოვნების უკეთ დაკმაყოფილებას. 
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დანართი 1 

 

 

კომერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტი რეგიონების მიხედვით, 1990-2000 1 

(მლნ. დოლარი)  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

მსოფლიო 782700 825100 923100 940400 1036700 1189100 1271300 1321400 1333600 1357300 1435400

ჩრდილოეთ 

ამერიკა 

151200 167300 178800 187600 205100 224000 245800 264600 270500 282800 311800

ლათინური 

ამერიკა 

29700 30900 34600 36600 41300 44400 46700 50300 54200 54100 60700 

დასავლეთ 

ევროპა 

414900 427000 477500 458700 492100 564600 588600 600800 641700 643700 64600 

ევროკავშირი 

(15) , 

ცენტრალური/ 

აღმოსავლეთ 

ევროპა, 

ბალტიის 

ქვეყნები, დსთ 

368800 383100 430500 409900 440800 505100 528500 534000 570300 578800 576800

აფრიკა 18800 18900 21800 21700 22300 25500 27800 27900 27600 30300 30500 

აზია 131500 144300 165200 187400 221100 262200 286500 300000 260000 271500 302800

შენიშვნა: მომსახურების მონაცემების მიხედვით ხშირი გადახედვების (ცვლილებების) გამო, 

არსებობს უამრავი წყვეტა ქვეყნების და რეგიონულ დონეზე მონაცემების უწყვეტობაში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 World Trade Organization, International Trade Statistics, 2001, p. 178-180 



 

დანართი 2 

 

კომერციული მომსახურებების მსოფლიო იმპორტი რეგიონების მიხედვით, 1990-2000 1  

(მლნ დოლარი)  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

მსოფლიო 818300 847900 939900 956100 1040300 1197900 1265000 1306000 1328700 1355200 1436900

ჩრდილოეთ 

ამერიკა 

125400 129300 130800 140200 151700 162200 173000 190300 205300 213800 240800

ლათინური 

ამერიკა 

34700 37300 42500 48000 52000 54300 56400 64200 67100 63400 71600 

დასავლეთ 

ევროპა 

391800 397000 447200 424400 457000 529100 550800 554300 603400 609900 614600

ევროკავშირი 

(15) , 

ცენტრალური

/ 

აღმოსავლეთ 

ევროპა, 

ბალტიის 

ქვეყნები, 

დსთ 

349600 363900 415800 394200 424900 491800 510500 512200 559200 565000 571100

აფრიკა 27000 28400 29300 30300 30700 34600 35200 36700 36600 35500 38600 

აზია 178800 190000 215100 233800 270700 328000 352100 358500 319100 338000 365100

შენიშვნა: მომსახურების მონაცემების მიხედვით ხშირი გადახედვების (ცვლილებების) გამო, 

არსებობს უამრავი წყვეტა ქვეყნების და რეგიონულ დონეზე მონაცემების უწყვეტობაში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 World Trade Organization, International Trade Statistics, 2001, p. 181-183 



დანართი 3 

 

კომერციული მომსახურების მსოფლიო ექსპორტი რეგიონების მიხედვით, 2001-2010 1  

(მლნ დოლარი)  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

მსოფლიო 1486700 1599300 1831800 2229700 2495900 2830900 3408100 3842400 3386000 3692500

ჩრდილოეთ 

ამერიკა 

312900 321400 334500 385800 423100 470100 545500 597200 551100 602600 

სამხ. და 

ცენტრალური 

ამერიკა 

45600 44500 49400 57300 69800 79200 93600 108100 99900 111600 

ევროპა 739600 810300 966900 1178300 1302000 1460100 1765900 1974500 1695700 1743000

დსთ 19900 23400 27100 35000 41400 51400 67500 85500 71100 79300 

აფრიკა 32300 34600 42900 52200 55800 62500 74100 84700 76700 84600 

ახლო 

აღმოსავლეთი 

32900 34800 43800 50900 64500 78300 89500 96100 93700 96600 

აზია 303500 330200 367200 470200 539200 629300 772000 896200 797700 974900 

შენიშვნა: მომსახურების მონაცემების მიხედვით ხშირი გადახედვების (ცვლილებების) გამო, 

არსებობს უამრავი წყვეტა ქვეყნების და რეგიონულ დონეზე მონაცემების უწყვეტობაში. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 World Trade Organization, International Trade Statistics, 2011, p. 218-221 



 

დანართი 4 

კომერციული მომსახურების მსოფლიო იმპორტი რეგიონების მიხედვით, 2001-2010 1 

(მლნ დოლარი)  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

მსოფლიო 1475500 1561400 1781700 2132400 2372900 2658500 3171800 3622100 3211600 3511200 

ჩრდილოეთ 

ამერიკა 

260000 267200 287200 329500 356500 400000 440700 478600 434800 471300 

სამხ. და 

ცენტრალური 

ამერიკა 

55000 48800 51200 58500 71100 81000 99200 119900 110600 136200 

ევროპა 685900 741300 881600 1043700 1146100 1255200 1509100 1696600 1482700 1515500 

დსთ 29700 34100 39900 50800 59000 69000 91100 114600 92300 107100 

აფრიკა 41200 42200 48400 60300 71800 85900 109700 14600 126600 139000 

ახლო 

აღმოსავლეთი 

46900 51100 60500 77700 97400 120500 158100 183500 169000 184100 

აზია 356800 376800 413000 511900 571000 647000 764000 886100 795600 958000 

შენიშვნა: მომსახურების მონაცემების მიხედვით ხშირი გადახედვების (ცვლილებების) გამო, არსებობს 

უამრავი წყვეტა ქვეყნების და რეგიონულ დონეზე მონაცემების უწყვეტობაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 World Trade Organization, International Trade Statistics, 2011, p. 222-225 



 

დანართი 5 

  

კომერციული მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობა კატეგორიების მიხედვით, 2011-2013 1 

(მლრდ დოლარი და პროცენტულად) 

 

 მნიშვნელობა წილი 

 2011 2012 2013 2000 2005 2011 2012 2013 

ექსპორტი 

ყველა კომერციული 

მომსახურება 

4170 4350 4645 100,0 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 

სატრანსპორტო 860 890 905 23,2 22,6 20,5 20,2 19,5 

მოგზაურობა 1065 1110 1185 32,0 27,9 24,8 25,1 25,5 

სხვა კომერც. 

მომსახურება 

2240 2345 2550 44,8 49,3 54,5 54,5 54,9 

იმპორტი 

ყველა კომერციული 

მომსახურება 

3955 4150 4380 100,0 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 

სატრანსპორტო 

მომსახურება 

1100 1145 1165 28,6 28,6 27,4 27,3 26,6 

მოგზაურობა 950 995 1070 30,1 27,4 23,4 23,9 24,5 

სხვა კომერც. 

მომსახურება 

1860 1965 2085 41,2 44,0 48,0 47,5 47,6 

შენიშვნა: მთლიან კომერციულ მომსახურებაზე არ არის დამატებული კომპონენტების ჯამი, გაუნაწილებელი 

მომსახურების გამო, რომელზეც მოდის მსოფლიო ექსპორტის 0,1% და მსოფლიო იმპორტის 0,2% (2013 წელს) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 World Trade Organization, International Trade Statistics, 2012, p. 146 
World Trade Organization, International Trade Statistics, 2013,  p. 143 
World Trade Organization, International Trade Statistics, 2014, p. 121 



 

დანართი 6 

კომერციული მომსახურების ექსპორტის ზრდა კატეგორიებისა და რეგიონების 

მიხედვით, 1990-2013 1 

(წლიური პროცენტული ცვლილება)  

 მსოფლიო ჩრდ. ამერ. სამხრეთ. 

და ცენტრ. 

ამერიკა 

ევროპა დსთ აფრიკა ახლო 

აღმოსავლეთი 

აზია 

კომერციული  

მომსახურება 

1990-95 8 8 9 - - 7 ... 14 

1995-00 5 7 6 4 ... 4 ... 4 

2000-05 11 5 8 13 18 12 13 12 

2005-10 9 8 10 7 14 9 10 12 

2012 2 5 6 -2 9 7 9 7 

2013 6 5 2 7 9 -3 4 5 

სატრანსპორტო  

მომსახურება 

1990-95 7 4 7 - - 6 ... 11 

1995-00 2 1 1 2 ... -1 ... 3 

2000-05 10 3 11 11 15 14 ... 11 

2005-10 7 6 9 6 13 9 9 9 

2012 1 3 1 -3 6 8 6 5 

2013 2 4 3 5 5 2 -3 -3 

მოგზაურობა 

1990-95 9 7 10 - - 8 ... 14 

1995-00 4 6 7 2 ... 6 ... 3 

2000-05 8 2 6 9 18 15 11 11 

2005-10 6 4 6 3 9 8 15 13 

2012 4 8 6 -3 10 6 2 10 

2013 7 7 4 8 9 -10 8 9 

სხვა კომერციული  

მომსახურება 

1990-95 9 11 10 - - 5 ... 16 

1995-00 8 10 9 7 ... 6 ... 5 

2000-05 13 8 11 15 25 6 12 14 

2005-10 11 10 15 10 19 11 6 13 

2012 2 3 9 -1 12 7 16 8 

2013 6 4 -1 7 14 2 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 World Trade Organization, International Trade Statistics, 2014, p. 121 



დანართი 7 
 

მსოფლიო ვაჭრობაში კომერციული მომსახურებების წამყვანი ექსპორტიორები და იმპორტიორები, 2013 1   

(მილიარდი დოლარი და პროცენტულად) 
 

რიგი ექსპორტიორები ღირებულება წილი წლიური 

პროცენტული 

ცვლილება 

რიგი იმპორტიორები ღირებულება წილი წლიური 

პროცენტული 

ცვლილება 

1. აშშ 662 14,3 5 1. აშშ 432 9,8 4 

2. გაერთიანებული სამეფო 293 6,3 2 2. ჩინეთი 329 7,5 18 

3. გერმანია 286 6,2 8 3. გერმანია 317 7,2 8 

4. საფრანგეთი 236 5,1 10 4. საფრანგეთი 189 4,3 8 

5. ჩინეთი 205 4,4 7 5. გაერთიანებული სამეფო 174 4,0 -1 

6. ინდოეთი 151 3,2 4 6. იაპონია 162 3,7 -7 

7. ნიდერლანდები 147 3,2 12 7. სინგაპური 128 2,9 4 

8. იაპონია 145 3,1 2 8. ნიდერლანდები 127 2,9 7 

9. ესპანეთი 145 3,1 6 9. ინდოეთი 125 2,8 -3 

10. ჰონგ-კონგი, ჩინეთი 133 2,9 6 10. რუსეთის ფედერაცია 123 2,8 18 

11. ირლანდია 125 2,7 8 11. ირლანდია 118 2,7 5 

12. სინგაპური 122 2,6 4 12. იტალია 107 2,4 3 

13. კორეა 112 2,4 1 13. კორეა 106 2,4 1 

14. იტალია 110 2,4 6 14. კანადა 105 2,4 -1 

15. ბელგია 106 2,3 7 15. ბელგია 98 2,2 7 

16. შვეიცარია 93 2,0 5 16. ესპანეთი 92 2,1 3 

17. კანადა 78 1,7 0 17. ბრაზილია 83 1,9 7 

18. ლუქსემბურგი 77 1,7 8 18. არაბეთის გაერთიანებული 

ემირატები 

70 1,6 12 

19. შვედეთი 75 1,6 6 19. ავსტრალია 62 1,4 -2 

20. დანია 70 1,5 6 20. დანია 60 1,4 3 

21. რუსეთის ფედერაცია 65 1,4 11 21. ჰონგ-კონგი, ჩინეთი 60 1,4 3 

22. ავსტრალია 65 1,4 8 22. შვედეთი 57 1,3 6 

23. ტაილანდი 59 1,3 19 23. ტაილანდი  55 1,3 4 

24. მაკაო. ჩინეთი 54 1,2 18 24. შვეიცარია 53 1,2 13 

25. ავსტრალია 52 1,1 0 25. საუდის არაბეთი 52 1,2 4 

26. ჩინეთის ტაიპეი 51 1,1 5 26. ნორვეგია 49 1,1 2 

27. თურქეთი 46 1,0 8 27. ლუქსემბურგი 46 1,0 9 

28. ნორვეგია 41 0,9 -5 28. მალაიზია 45 1,0 6 

29. პოლონეთი 40 0,9 6 29. ავსტრია 45 1,0 6 

                                                            
1 World Trade Organization, International Trade Statistics, 2014, p. 28 



30. მალაიზია 40 0,9 6 30. ჩინეთის ტაიპეი 42 1,0 -1 

31. ბრაზილია 37 0,8 -2 31. ინდონეზია 34 0,8 3 

32. საბერძნეთი 37 0,8 6 32. პოლონეთი 33 0,7 4 

33. ისრაელი 32 0,7 5 33. ფინეთი 29 0,7 -2 

34. ფინეთი 29 0,6 5 34. მეხიკო 29 0,6 9 

35. პორტუგალია 27 0,6 11 35. კატარი 25 0,5 12 

36. ლიბანის რესპუბლიკა 23 0,5 ... 36. ანგოლა 22 0,5 6 

37. ინდონეზია 22 0,5 -4 37. თურქეთი 22 0,5 16 

38. ფილიპინები 22 0,5 7 38. ნიგერია 21 0,5 -9 

39. ჩეხეთის რესპუბლიკა 22 0,5 -2 39. კუვეიტი 20 0,5 3 

40. უნგრეთი 21 0,5 5 40. ისრაელი 20 0,5 -4 

მთლიანად ზემოთ 

დასახელებული 

4155 89,5 - მთლიანად ზემოთ 

დასახელებული 

3765 85,9 - 

მსოფლიო 4645 100,0 6 მსოფლიო 4380 100,0 5 



დანართი 8 

მოსამხურების მსოფლიო ექსპორტი და იმპორტი (2000-2012 წწ.)1 

მომსახურების 

დარგი 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

სატრანსპორტო 

მომსახურება 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 389.7 381.3 392.1 451.4 561.9 645.6 713.7 839.9 970.5 763.8 896.7 1041.9 1071.1 

იმპორტი 319.7 314.1 337.9 383.5 480.5 547.1 608.8 728.4 849.5 659.7 764.4 837.3 846.3 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 26.5 25.6 24.3 24.4 25.6 26.4 26.3 26.1 26.5 22.9 24.7 25.7 25.7 

იმპორტი 21.6 21.2 20.8 20.3 21.1 21.5 21.2 21.0 21.8 18.6 19.7 19.2 19.0 

მოგზაურობა 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 413.3 405.9 439.9 494.4 580.5 636.7 675.3 772.9 833.8 759.9 821.1 904.6 951.6 

იმპორტი 456.1 445.0 472.6 533.6 635.5 690.4 744.8 854.3 935.5 849.6 917.8 1027.0 1059.3 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 28.1 27.2 27.3 26.7 26.4 26.1 24.8 24.0 22.8 22.8 22.6 22.3 22.9 

იმპორტი 30.9 30.1 29.1 28.3 27.9 27.1 25.9 24.6 24.0 23.9 23.6 23.5 23.8 

საკომუნიკაციო 

მომსახურება 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 28.1 29.9 31.8 36.7 44.3 48.1 59.7 68.0 79.0 77.9 80.9 85.8 88.2 

იმპორტი 27.9 29.2 30.7 37.5 47.9 55.1 68.8 80.4 94.8 89.4 91.5 101.7 107.0 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 

იმპორტი 1.9 2.0 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.3 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 

სამშენებლო 

მომსახურება 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლ. 

ექსპორტი 21.4 24.1 27.0 30.2 40.7 47.7 58.0 76.1 90.4 85.0 75.4 81.3 87.6 

იმპორტი 27.1 28.2 32.5 35.3 44.1 53.8 65.2 81.1 105.3 101.2 95.0 102.5 105.4 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 1.5 1.6 1.7 1.6 1.9 2.0 2.1 2.4 2.5 2.6 2.1 2.0 2.1 

იმპორტი 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 2.1 2.3 2.3 2.7 2.9 2.4 2.3 2.4 

სადაზღვევო 

მომსახურება 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 35.2 46.5 59.5 75.4 84.9 88.1 109.4 129.4 153.4 156.6 164.5 469.5 170.1 

იმპორტი 24.0 27.0 40.9 51.7 51.4 44.3 57.8 71.6 79.4 94.7 94.2 103.5 102.4 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 2.4 3.1 3.7 4.1 3.9 3.6 4.0 4.0 4.2 4.7 4.5 4.2 4.1 

იმპორტი 1.6 1.8 2.5 2.7 2.3 1.7 2.0 2.1 2.0 2.7 2.4 2.4 2.3 

                                                            
1 United Nations, 2013 International Trade Statistics Yearbook, Volume II, Trade by Product, p. 426-436. 



ფინანსური 

მომსახურება 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 44.4 42.4 43.2 49.2 63.2 76.7 99.7 118.6 119.8 102.4 115.5 133.2 127.0 

იმპორტი 85.6 81.8 89.1 108.6 139.5 166.6 209.9 282.0 283.4 249.1 265.5 301.2 292.8 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 3.0 2.8 2.7 2.7 2.9 3.1 3.7 3.7 3.3 3.1 3.2 3.3 3.1 

იმპორტი 5.8 5.5 5.5 5.8 6.1 6.5 7.3 8.1 7.3 7.0 6.8 6.9 6.6 

კომპიუტერული 

და საინფორმაციო 

მომსახურება 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 26.4 29.9 33.2 37.8 48.3 56.7 69.3 84.5 100.2 99.8 106.9 122.9 128.7 

იმპორტი 31.3 44.8 52.2 68.7 92.4 104.5 130.9 163.7 204.9 199.0 223.8 255.8 269.7 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 1.8 2.0 2.1 2.0 2.2 2.3 2.6 2.6 2.7 3.0 2.9 3.0 3.1 

იმპორტი 2.1 3.0 3.2 3.6 4.1 4.1 4.6 4.7 5.3 5.6 5.8 5.9 6.1 

როიალტი და  

სალიცენზიო 

მოსაკრებელი 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 74.6 76.0 84.1 101.8 137.6 149.4 164.2 187.2 233.8 245.3 264.4 291.0 303.8 

იმპორტი 83.4 81.0 88.4 104.3 138.2 156.2 174.4 203.5 229.5 235.3 254.7 289.6 292.5 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 5.1 5.1 5.2 5.5 6.3 6.1 6.0 5.8 6.4 7.4 7.3 7.2 7.3 

იმპორტი 5.6 5.5 5.4 5.5 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9 6.6 6.5 6.6 6.6 

სხვა ბიზნეს 

მომსახურება 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 278.3 300.6 332.6 383.9 453.4 493.3 583.3 706.3 811.2 778.3 821.9 955.0 961.1 

იმპორტი 274.8 290.8 326.5 391.1 469.2 541.7 638.3 784.2 879.6 842.4 917.0 1056.5 1076.2 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 18.9 20.2 20.6 20.7 20.7 20.2 21.5 22.0 22.2 23.4 22.6 23.5 23.1 

იმპორტი 18.6 19.7 20.1 20.7 20.6 21.2 22.2 22.6 22.5 23.7 23.6 24.2 24.2 

 

პირადი, 

კულტურულ და 

რეკრეაციული 

მომსახურება 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 16.9 16.6 15.5 17.4 23.6 24.9 29.4 31.9 34.1 30.0 33.7 42.2 43.4 

იმპორტი 12.3 10.5 12.4 13.8 18.8 20.2 21.7 24.3 26.1 24.7 29.9 34.9 36.7 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 

იმპორტი 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 

სამთავრობო 

მომსახურება (არ 

მიკუთვნებული 

სხვებს) 

ღირებულება 

მლრდ. აშშ 

დოლარი 

ექსპორტი 52.9 52.1 59.5 67.3 73.1 78.1 89.8 94.4 107.1 111.1 113.0 111.0 102.3 

იმპორტი 26.4 27.5 32.6 41.3 47.8 54.0 61.0 66.5 66.9 64.7 65.6 73.1 72.6 

პროცენტულად 

მსოფლიო 

ვაჭრობაში (%) 

ექსპორტი 3.6 3.5 3.7 3.6 3.3 3.2 3.3 2.9 2.9 3.3 3.1 2.7 2.5 

იმპორტი 1.8 1.9 2.0 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9 1.7 1.8 1.7 1.7 1.6 
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ძირითად კაპიტალში ინვესტიციების განაწილება (პროცენტი) 1 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

სოფლის მეურნეობა, 

ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა; მეთევზეობა და 

თევზჭერა 

3,1 2,7 2,8 2,5 2,5 13,5 11,4 9,5 11,0 13,8 

მრეწველობა 9,0 6,8 5,8 6,5 6,5 7,7 10,6 13,3 9,4 15,1 

მშენებლობა 5,4 4,4 5,3 5,3 5,3 5,9 2,5 3,8 7,6 6,7 

ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა 

და პირადი სარგებლობის 

საგნების რემონტი 

5,3 3,8 2,9 4,1 4,1 5,3 8,8 10,7 8,9 10,1 

სასტუმროები და 

რესტორნები 
1,4 1,2 1,5 1,2 1,2 1,1 0,6 0,9 1,3 1,8 

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 
31,7 27,6 27,4 24,2 24,2 8,9 8,7 11,4 14,0 9,4 

საფინანსო საქმიანობა 1,7 1,7 1,8 2,5 2,5 2,5 1,7 2,1 2,2 2,3 

ოპერაციები უძრავი 

ქონებით, იჯარა და 

კომერციული საქმიანობა 

3,3 3,4 3,2 5,2 5,2 4,2 11,0 13,0 12,6 13,1 

განათლება 1,6 1,8 1,9 1,8 1,8 1,2 1,5 1,6 1,7 1,4 

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური მომსახურება 
1,5 1,0 0,9 0,8 0,8 2,7 2,0 2,2 3,0 2,6 

კომუნალური, სოციალური 

და პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 

5,2 5,8 6,7 6,4 6,4 4,2 2,3 2,9 4,4 1,6 

სახელმწიფო მმართველობა 

და საერთო სარგებლობის 

აქტივები (გზები, საინჟინრო 

ნაგებობები) 

8,4 20,8 20,6 20,3 20,3 37,8 32,9 23,7 18,8 17,2 

პირადი სარგებლობის 

აქტივები (საცხოვრისები, 

აგარაკები და საოჯახო 

სამეურნეო საშუალებები) 

22,4 18,9 19,2 19,2 19,2 4,9 5,9 4,9 5,0 4,9 

ინვესტიციები ძირითად 

კაპიტალში - სულ 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 
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ინვესტიციები ძირითად კაპიტალში    (მლნ. ლარი) 1 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

სოფლის მეურნეობა, 

ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა; მეთევზეობა 

და თევზჭერა 

83,5 88,9 98,1 109,3 107,4 372,0 457,8 520,4 714,3 812,3 

მრეწველობა 243,5 222,3 204,7 283,2 278,3 213,3 426,9 729,3 613,6 891,3 

მშენებლობა 146,5 143,9 187,9 229,8 225,8 163,9 99,8 206,3 495,0 395,5 

ვაჭრობა; 

ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და პირადი 

სარგებლობის საგნების 

რემონტი 

142,7 124,3 102,0 177,7 174,6 146,5 352,9 586,8 578,7 595,5 

სასტუმროები და 

რესტორნები 
36,8 38,8 51,6 53,1 52,2 30,1 24,9 51,6 87,6 105,3 

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 
853,8 900,0 965,9 1057,8 1039,7 245,9 348,6 623,3 909,1 555,3 

საფინანსო საქმიანობა 46,9 57,0 63,8 107,3 105,5 70,2 69, 112,7 144,5 132,7 

ოპერაციები უძრავი 

ქონებით, იჯარა და 

კომერციული საქმიანობა 

89,6 110,7 111,9 229,0 225,1 115,1 441,8 710,1 821,7 772,3 

განათლება 42,9 58,8 67,5 78,2 76,9 33,1 60,2 87,4 108,4 82,5 

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური მომსახურება 
39,3 32,3 31,1 36,9 36,3 73,1 79,5 118,9 195,8 150,7 

კომუნალური, 

სოციალური და 

პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 

141,1 189,2 237,4 280,2 275,4 115,2 91,5 160,2 286,4 94,0 

სახელმწიფო 

მმართველობა და საერთო 

სარგებლობის აქტივები 

(გზები, საინჟინრო 

ნაგებობები) 

225,7 678,5 724,2 887,3 872,1 1041,4 1320,9 1298,0 1219,0 1014,9 

პირადი სარგებლობის 

აქტივები (საცხოვრისები, 

აგარაკები და საოჯახო 

სამეურნეო საშუალებები) 

604,8 616,7 678,0 840,6 826,2 135,6 235,2 269,5 322,7 290,4 

ინვესტიციები ძირითად 

კაპიტალში - სულ 
2697,3 3261,4 3524,2 4370,5 4295,7 2755,4 4009,0 5474,3 6496,8 5892,7 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 
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           საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი  1 

(მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი) 

NACE-ის სექცია 2009 2010 2011 2012 2013 

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა; თევზჭერა, მეთევზეობა  

1457,1 1509,9 1854,9 1933,3 2195,0 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 123,3 181,0 208,8 230,8 210,3 

დამამუშავებელი მრეწველობა 1263,9 1654,8 2085,6 2288,5 2468,5 

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და 

განაწილება 

490,8 534,2 634,8 637,0 699,8 

პროდუქციის გადამუშავება შინამეურნეობების მიერ 521,8 536,9 655,8 601,0 658,4 

მშენებლობა 1004,3 1100,0 1407,9 1756,9 1568,2 

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი 

2344,1 3024,9 3552,7 3769,5 4026,8 

სასტუმროები და რესტორნები 346,4 411,7 466,3 510,6 526,2 

ტრანსპორტი 1138,0 1415,1 1573,4 1703,9 1789,2 

კავშირგაბმულობა 608,3 661,9 638,6 691,6 662,0 

საფინანსო საქმიანობა 452,7 476,7 536,1 633,5 706,1 

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა 

628,0 887,8 1138,7 1232,5 1351,9 

საკუთარი საცხოვრისის გამოყენების პირობითი 

რენტა  

533,9 590,3 665,9 730,5 791,6 

სახელმწიფო მმართველობა 2457,6 2343,1 2443,0 2526,3 2365,4 

განათლება 757,5 874,0 1050,0 1092,3 1202,5 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 1021,4 1202,0 1275,5 1362,2 1338,5 

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 

604,6 825,5 1021,7 1066,2 1069,6 

შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების 

საქმიანობა, დაკავშირებული საქონლისა და 

მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი 

მოხმარებისათვის 

17,0 20,1 25,2 29,3 29,6 

ფინანსური შუამავლობის მომსახურების 

არაპირდაპირი შეფასება 

-224,4 -235,5 -259,5 -290,8 -324,7 

მშპ საბაზისო ფასებში, მლნ. ლარი 15546,3 18014,1 20975,4 22505,3 23335,0 

(+) გადასახადები პროდუქციაზე 2530,9 2834,3 3492,7 3790,0 3659,5 

(-) სუბსიდიები პროდუქციაზე 91,3 105,3 124,1 128,0 147,2 

მშპ საბაზრო ფასებში, მლნ. ლარი 17986,0 20743,4 24344,0 26167,3 26847,4 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 
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1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 
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მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა1 

(წინა წლის შესაბამისი პერიოდი = 100) 
 

NACE-ის სექცია 2009 2010 2011 2012 2013 

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა; თევზჭერა, მეთევზეობა 

-6,8 -4,8 8,0 -3,7 11,3 

სამთომოპოვებითო მრეწველობა 9,4 4,6 -8,5 6,6 2,8 

დამამუშავებელი მრეწველობა -8,5 20,2 13,9 13,2 8,6 

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოება და განაწილება 

6,2 2,0 7,2 0,7 5,1 

პროდუქციის გადამუშავება 

შინამეურნეობების მიერ  

-1,8 -4,6 7,1 -2,6 6,8 

მშენებლობა -3,1 6,5 7,1 18,2 -10,5 

ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი 

-16,3 14,1 5,6 7,1 5,4 

სასტუმროები და რესტორნები -4,4 13,1 8,0 11,4 4,6 

ტრანსპორტი 0,5 13,0 6,7 7,0 3,2 

კავშირგაბმულობა -3,4 10,4 8,1 10,1 0,9 

საფინანსო საქმიანობა 1,5 14,7 24,3 14,8 7,0 

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა 

-4,1 10,1 11,3 5,3 9,6 

საკუთარი საცხოვრისის გამოყენება 

პირობითი რენტა 

2,8 2,6 2,9 3,7 3,1 

სახელმწიფო მმართველობა 1,2 0,8 3,3 3,3 2,2 

განათლება 4,7 3,1 2,7 3,1 2,4 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

დახმარება 

8,7 2,9 1,3 2,9 0,0 

კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა 

-13,0 11,6 7,8 7,1 1,6 

შინამოსამსახურის საქმიანობა და 

შინამეურნეობების საქმიანობა, 

დაკავშირებული საქონლისა და 

მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი 

მოხმარებისათვის 

2,7 9,5 15,3 6,7 -0,6 

ფინანსური შუამავლობის მომსახურების 

არაპირდაპირი შეფასება 

-1,0 9,6 20,5 10,2 11,6 

მშპ საბაზისო ფასებში -4,1 7,1 6,7 6,2 3,8 

გადასახადები პროდუქციაზე -1,7 1,3 10,2 7,2 1,1 

სუბსიდიები პროდუქციაზე 4,0 4,3 8,5 -0,5 14,2 

მშპ საბაზრო ფასებში -3,8 6,3 7,2 6,4 3,3 

მშპ დეფლატორის ზრდა -2,0 8,5 9,5 1,0 -0,7 
 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 



დანართი 14 

დასაქმებულები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით 1                             

წელი  

სულ 
 
 

მათ შორის:  
  სოფლის 

მეურნეობა, 
ნადირობა 
და სატყეო 
მეურნეობა 

თევზჭერა, 
მეთევზეობა 

მრეწველობა 
 
  

მშენებლობა ვაჭრობა; 
ავტომობილებ-
ის, საყოფაც-
ხოვრებო 
ნაწარმისა და 
პირადი 
მოხმარების 
საგნების 
რემონტი 

სასტუმროები 
და რესტორ-
ნები 

ტრანსპორტი 
და კავშირ-
გაბმულობა 

ოპერაციები 
უძრავი 
ქონებით, იჯარა 
და მომხმარებ-
ლისათვის 
მომსახურების 
გაწევა 
 
  

განათლება ჯანმრთელობის 
დაცვა და 
სოციალური 
დახმარება 

კომუნალური, 
სოციალური და 
პერსონალური 
მომსახურების 
გაწევა 

კაცი                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1999 379 360 17 295 298 119 687 24 520 49 383 8 801 59 127 18 710 17 373 51 995 11 931 

2000 378 055 8 137 254 102 442 20 066 81 762 11 399 56 470 16 206 16 397 54 494 10 176 

2001 313 370 5 198 162 90 392 19 752 44 828 7 590 51 424 16 949 17 845 46 096 12 812 

2002 301 310 5 865 174 84 502 19 963 38 870 6 856 52 691 15 830 18 591 44 627 13 086 

2003 297 795 4 018 112 82 004 18 874 48 100 6 701 50 669 15 227 16 892 42 241 12 713 

2004 322 779 4 105 150 85 385 21 344 51 429 7 920 60 072 16 838 17 772 44 261 13 232 

2005 388 946 5 243 201 94 324 38 560 59 316 11 437 58 461 25 064 31 110 50 200 14 581 

2006 360 987 4 437 228 90 311 46 681 51 153 11 993 54 418 25 421 12 986 50 644 12 716 

2007 361 209 4 651 171 88 398 52 572 51 148 11 554 49 598 25 213 13 834 49 506 14 565 

2008 349 250 4 350 180 85 711 38 109 55 278 11 184 50 560 25 401 13 517 51 081 13 879 

2009 387 463 6 058 427 93 039 43 452 67 198 13 540 51 395 29 722 13 211 53 598 15 822 

2010 397 806 7 228 450 95 849 40 303 68 221 16 106 50 388 30 859 14 650 56 583 17 169 

2011 503 236 6 271 437 109 158 65 220 107 839 24 003 51 347 52 017 16 359 48 099 22 486 

2012 534 397 8 036 230 114 843 69 946 114 205 27 821 55 106 51 848 16 859 49 400 26 103 

2013 550 885 9 851 455 112 752 65 863 120 280 30 285 56 838 52 185 19 317 56 877 26 183 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 



დანართი 15 

 

მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა და დინამიკა1 

(მიმდინარე ფასებში; მლნ. ლარი) 

   

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

მთლიანი შიდა 

პროდუქტი 

16 994 19 075 17 986 20 743 24 344 26 167 26 847 

საქონლის 

წარმოება 

5 115 5 165 4 861 5 517 6 848 7 447 7 800 

მომსახურება 9 660 11 581 10 910 12 733 14 387 15 349 15 859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 



დანართი 16 

 

საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი და იმპორტი1 

(მიმდინარე ფასებში; მლნ. ლარი) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

საქონლისა და 

მომსახურების ექსპორტი 

5303,0 5459,2 5348,9 7250,0 8822,9 9983,0 11997,9

საქონლის ექსპორტი 3479,5 3586,5 3163,5 4389,5 5475,9 5782,5 7068,5 

მომსახურების 

ექსპორტი 

1823,6 1872,7 2185,5 2860,5 3346,9 4200,4 4929,4 

საქონლისა და 

მომსახურების 

იმპორტი 

9848,0 11140,4 8801,3 10945,1 13334,2 15124,3 15475,2

საქონლის იმპორტი 8295,2 9303,7 7172,9 9007,0 11217,2 12742,4 12881,7

მომსახურების 

იმპორტი 

1552,8 1836,7 1628,4 1938,1 2116,9 2381,8 2593,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 



დანართი 17 

 

ტვირთის გადატანა საერთო სარგებლობის ტრანსპორტის სახეების მიხედვით 1 

(ათასი ტონა)  

წლები სულ მათ შორის: 

  სარკინიგზო საავტომობილო საზღვაო საჰაერო 

2003 41081,4 16558,7 24500,0 21,4 1,3 

2004 41149,8 15424,4 25700,0 23,9 1,5 

2005 45971,5 18986,7 26959,31) 23,9 1,6 

2006 49946,6 22643,3 27261,31) 40,4 1,6 

2007 49830,2 22230,0 27561,21) 37,9 1,1 

2008 49058,2 21181,2 27864,41) 11,9 0,7 

2009 45275,3 17104,0 28170,91) - 0,4 

2010 48411,4 19930,1 28480,81) - 0,5 

2011 48926,8 20123,4 28794,41) 8,1 1,2 

2012 49190,8 20076,0 29110,81) 3,6 0,4 

2013 47616,4 18185,0 29431,01) - 0,4 

სტატისტიკური კვლევებით და ექსპერტული შეფასებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 



დანართი 18 

მგზავრთა გადაყვანა ტრანსპორტის ცალკეული სახეების მიხედვით1   

(მლნ. კაცი)  

 

წლები სულ მათ შორის: 

  რკინიგზა ავტობუსი ტროლეიბუსი მეტროპოლიტენი ტრამვაი საზღვაო საჰაერო

2003 377,6 2,2 257,0 16,8 97,3 4,1 - 0,2 

2004 381,5 3,0 260,0 17,5 97,5 3,3 - 0,2 

2005 391,7 3,6 263,11) 16,3 105,7 2,7 - 0,3 

2006 410,3 3,8 285,71) 8,5 110,9 1,2 - 0,2 

2007 390,1 3,9 293,51) 0,7 91,8 - - 0,2 

2008 393,8 3,4 301,41) 1,3 87,5 - - 0,2 

2009 932,1 3,1 309,51) 1,0 78,3 - - 0,2 

2010 400,2 3,2 317,91) - 78,9 - 0,02 0,2 

2011 415,1 3,3 326,51) - 85,1 - 0,01 0,2 

2012 432,2 3,1 335,31) - 93,6 - 0,01 0,2 

2013 443,9 3,0 344,41) - 96,2 - 0,01 0,2 

სტატისტიკური კვლევებით და ექსპერტული შეფასებით. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 



დანართი 19 

 

კავშირგაბმულობის ძირითადი მაჩვენებლები 

(წლის ბოლოსთვის)1 

წლები სატელეფონო 

სადგურების 

რაოდენობა 

სატელეფონო ქსელში ჩართული 

აბონენტების რაოდენობა 

ფიჭური კავშირის 

აბონენტების 

რაოდენობა, 

ათასი 

  სულ, ათასი კაცი აქედან ბინის  

2003 396 588,3 363,8 560,8 

2004 318 532,8 445,1 840,6 

2005 346 544,4 480,8 1174,3 

2006 364 571,7 507,6 1703,9 

2007 221 577,2 500,2 2310,4 

2008 202 571,6 503,5 2755,1 

2009 237 611,1 541,3 3130,5 

2010 198 566,0 515,4 3715,9 

2011 208 594,0 511,5 3921,2 

2012 231 601,4 540,3 4046,8 

2013 248 679,8 573,7 4411,8 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 
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ბიზნესის დაწყება (პოზიცია)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ბიზნესის კეთების სიადვილე 

2015, 2014, გვ. 4 
 



დანართი 21 

საქართველოს პოზიცია 2006-2015 წლებში ბიზნესის კეთების სიადვილის მიხედვით1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ბიზნესის კეთების სიადვილე 

2015, 2014, გვ. 2 



დანართი 22 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია 

მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის სია 1 
 

სექტორები და სუბ-სექტორები  
1. ბიზნეს მომსახურებები 
ა). პროფესიული მომსახურებები 
ა. საჯარო მომსახურებები                                          
ბ. საბუღალტრო აღრიცხვა, აუდიტი და საბუღალტრო მომსახურებები          
გ. საგადასახადო დაბეგვრის მომსახურებები          
დ. არქიტექტურული მომსახურებები          
ე. საინჟინრო მომსახურებები          
ვ. ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურებები          
ზ. ურბანული დაგეგმვისა და ლანდშაფტური არქიტექტურული მომსახურებები         
თ. სამედიცინო და სტომატოლოგიური მომსახურებები          
ი. ვეტერინარული მომსახურებები   
კ. მომსახურებები გაწეული ბებიაქალების, მედდების, ფიზიოთერაპევტების და საშუალო სამედიცინო 

პერსონალის მიერ         
ლ. სხვა 
ბ). კომპიუტერი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 

ა. კომპიუტერული მოწყობილობების მონტაჟთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები  
ბ. პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვასთან დაკავშირებული მომსახურებები  
გ. მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები 
დ. მონაცემთა ბაზის მომსახურებები          
ე. სხვა 
გ). კვლევისა და განვითარების მომსახურებები 
ა. კვლევისა და განვითარების მომსახურებები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

ბ. კვლევისა და განვითარების მომსახურებები სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში  
გ. ინტერდისციპლინარული კვლევისა და განვითარების მომსახურებები 
დ). უძრავი ქონების მომსახურებები 
ა. საკუთარი მოზიდული ან დაგირავებული ქონება          
ბ. გადახდით ან კონტრაქტის საფუძველზე  
ე). არენდის/ლიზინგის მომსახურებები ოპერატორების გარეშე 
ა. დაკავშირებული გემებთან          
ბ. დაკავშირებული თვითმფრინავებთან          
გ. დაკავშირებული სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობებთან  
დ. დაკავშირებული სხვა მანქანებსა და მოწყობილობებთან  
ე. სხვა   
ვ). სხვა ბიზნეს მომსახურებები 

ა. სარეკლამო მომსახურებები          
ბ. ბაზრის კვლევისა და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომსახურებები 
გ. მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება         
დ. ადამიანებთან დაკავშირებული მომსახურებები. კონსალტინგი  
ე. ტექნიკური გამოცდისა და ანალიზის მომსახურება         
ვ. მომსახურებები, დაკავშირებული სოფლის მეურნეობასთან, ნადირობასთან და სატყეო მეურნეობასთან

ზ. მომსახურებები, დაკავშირებული თევზჭერასთან  
თ. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

ი. მომსახურებები, დაკავშირებული წარმოებასთან  
კ. მომსახურებები, დაკავშირებული ენერგოდისტრიბუციასთან  
ლ. პერსონალის განთავსებისა და მიწოდების მომსახურებები        
მ. გამოკვლევა და უსაფრთხოება  

                                                            
1 The World Trade Organization (WTO)    
https://www.wto.org/  

 



ნ. სამეცნიერო და ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახურებები  
ო. ტექნიკური მომსახურება და მოწყობილობების რემონტი (არ მოიცავს საზღვაო გემებს, საჰაერო 

ხომალდებს ან სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობებს)     
პ. შენობების დასუფთავების სერვისი  
ჟ. ფოტოგრაფიული მომსახურებები  
რ. შეფუთვის მომსახურებები  
ს. ბეჭდვა, გამომცემლობა    
ტ. საკონვენციო მომსახურება   
უ. სხვა 
2. საკომუნიკაციო მომსახურებები 

ა). საფოსტო მომსახურებები   
ბ). საკურიერო მომსახურება 
გ). სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 
ა. ხმოვანი სატელეფონო მომსახურებები       
ბ. მონაცემთა გადაცემის პაკეტებთან დაკავშირებული მომსახურებები 
გ. კომუტირებული არხებით მონაცემთა გადაცემის მომსახურებები   
დ. სატელექსო მომსახურებები    
ე. სატელეგრაფო მომსახურებები  
ვ. ფაქსიმილური მომსახურებები    
ზ. კერძოდ გამოყოფილი დაკავშირების მომსახურება    
თ. ელექტრონული ფოსტა    
ი. ხმოვნი ფოსტა    
კ. ონ-ლაინ ინფორმაცია და მონაცემთა ბაზის აღდგენა  
ლ. ელექტრონულ მონაცემთა  გაცვლა (EDI)    
მ. გაუმჯობესებული/ დამატებული ღირებულების ფაქსიმილური მომსახურებები,  შენახვისა და 

გადაგზავნის, შენახვისა და აღდგენის ჩათვლით  
ნ. კოდისა და პროტოკოლის კონვერსია          
ო. ონ-ლაინ ინფორმაცია და/ან მონაცემთა დამუშავება (ტრანზაქციების დამუშავების ჩათვლით)

პ. სხვა 
დ). აუდიოვიზუალური მომსახურებები  
ა. კინოფილმებისა და ვიდეოფილმების წარმოებისა და გავრცელების მომსახურებები 
ბ. კინოფილმების პროექციის მომსახურებები        
გ. რადიოსა და ტელევიზიის მომსახურებები    
დ. რადიო და სატელევიზიო გადაცემის მომსახურებები          
ე. ხმის ჩაწერა    
ვ. სხვა 

ე). სხვა 
3. სამშენებლო და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო მომსახურებები  
ა. საერთო სამშენებლო სამუშაოები შენობებისათვის  
ბ. საერთო სამშენებლო სამუშაოები სამოქალაქო მშენებლობისათვის 
გ. დაყენებისა და დამონტაჟების სამუშაოები 
დ. მშენებლობის დასრულებისა და დამთავრების სამუშაოები 
ე. სხვა    
4. სადისტრიბუციო მომსახურებები 
ა. საკომისიო აგენტების მომსახურებები  
ბ. საბითუმო ვაჭრობის მომსახურებები                                     
გ. საცალო ვაჭრობის მომსახურებები   
დ. ფრანჩაიზინგი                                                                 
ე. სხვა 

5. საგანმანათლებლო მომსახურებები 
ა. დაწყებითი განათლების მომსახურებები   
ბ. საშუალო განათლების მომსახურებები 
გ. უმაღლესი განათლების მომსახურებები 
დ. ზრდასრულთა განათლება 
ე. სხვა საგანმანათლებლო მომსახურებები   



6. ეკოლოგიური მომსახურებები   
ა. საკანალიზაციო მომსახურებები 
ბ. ნაგვის გატანის მომსახურებები 
გ. სანიტარული და მსგავსი მომსახურებები 
დ. სხვა 
7. ფინანსური მომსახურებები  
ა). ყველა სადაზღვევო და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურებები        
ა. სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევებისაგან დაზღვევის მომსახურებები 
ბ. არასიცოცხლის დაზღვევის მომსახურებები  
გ. გადაზღვევა და რეტროცესია  
დ. დაზღვევის დამხმარე მომსახურებები (მათ შორის საბროკერო და სააგენტო მომსახურებები) 
  
ბ). საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურებები (დაზღვევის გარდა) 
ა. დეპოზიტების და სხვა დაბრუნებადი სახსრების მიღება საზოგადოებისაგან 

ბ. ყველა სახის დაკრედიტება, კერძოდ, სამომხმარებლო კრედიტის, იპოთეკური კრედიტის, 

ფაქტორინგისა და კომერციული ტრანსაქციების ფინანსირების ჩათვლით.    
გ. ფინანსური ლიზინგი          
დ. ყველა გადახდისა და ფულადი ტრანსმისიის მომსახურებები    
ე. გარანტიები და ვალდებულებები    
ვ. საკუთარი საბანკო ანგარიშისთვის ან მომხმარებლის ანგარიშისთვის ვაჭრობა, ბირჟაზე თუ არასაბირჟო 

ბაზარზე, შემდეგით:            
- ფულადი სავაჭრო ინსტრუმენტებით (ჩეკებით, ანგარიშებით, სადეპოზიტო სერტიფიკატით და ა.შ.)           
- უცხოური ვალუტით;   
- წარმოებული პროდუქციის ჩათვლით, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ფიუჩერსებითა  და ოფციონებით; 

- გაცვლითი კურსი და საპროცენტო განაკვეთის ინსტრუმენტებით, მოიცავს ისეთ პროდუქტებს, 

როგორიცაა სვოპები, ფორვარდული საპროცენტო შეთანხმებები და ა.შ.

- გადასაყვანი ფასიანი ქაღალდებით;             
- სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტებითა და ფინანსური აქტივებით, ზოდის ჩათვლით.   

ზ. მონაწილეობა ყველა სახის ფასიანი ქაღალდის გამოშვებაში, ფინანსური ვალდებულების აღების და 

სადაზღვევო წარმომადგენლის დასწრების (საჯაროდ თუ კერძოდ) ჩათვლით, და შესაბამისი მომსახურების 

მიწოდება 

თ. საბროკერო მომსახურების ფული         
ი. აქტივების მართვა, როგორიცაა ნაღდი ფულის ან პორტფელის მართვა, ყველა სახის კოლექტიური 
ინვესტიციების მართვის, საპენსიო ფონდის მართვა, სამეურვეო დეპოზიტარული და სატრასტო 
მომსახურებები 
კ. სააანგარიშსწორებო და საკლირინგო მომსახურებები ფინანსური აქტივებისათვის, ფასიანი 
ქაღალდების, წარმოებული პროდუქციის, ან და სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტების  ჩათვლით. 

ლ. საკონსულტაციო და სხვა დამხმარე ფინანსური მომსახურებები საქმიანობის ყველა სახის მიხედვით 

რომლებიც ჩამოთვლილია MTN.TNC/W/50-ის 1B სტატიაში,  მოიცავს საკრედიტო ისტორიასა და ანალიზს, 

საინვესტიციო და პორტფოლიოს გამოკვლევასა და კონსულტაციას, კონსულტაციას შესყიდვებთან, 

კორპორაციულ რესტრუქტურიზაციასა და სტრატეგიასთან დაკავშირებით 
მ. ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება და გადაცემა, ფინანსური მონაცემების დამუშავება და შესაბამისი 

პროგრამული უზრუნველყოფა სხვა ფინანსური მომსახურებების პროვაიდერების მიერ 

გ). სხვა 
 
8. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და სოციალური მომსახურებები      
 (გარდა იმათი, რომლებიც ჩამოთვლილია 1.ა.თ-კ.-ში)     
ა. ჰოსპიტალური მომსახურება 
ბ. სხვა ჯანდაცვის მომსახურებები 
გ. სოციალური მომსახურებები   
დ. სხვა 
9. ტურიზმი და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 
ა. სასტუმროები და მომსახურებაბი (საზოგადოებრივი კვების ჩათვლით) 
ბ. ტურისტული სააგენტოებისა და ტურისტული ოპერატორების მომსახურებები 
გ. ტურისტული გიდების (საექსკურსიო) მომსახურებები    



დ. სხვა     
10.  რეკრეაციული, კულტურული და სპორტული მომსახურებები  
 (აუდიოვიზუალური მომსახურებების გარდა) 
ა. გასართობი მომსახურებები (თეატრის, ცოცხალი ბენდისა და საცირკო მომსახურებების ჩათვლით)           
ბ. საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურებები   
გ. ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და სხვა კულტურული მომსახურებები 
დ. სპორტული და სხვა გამაჯანსაღებელი მომსახურება   
ე. სხვა 

11. სატრანსპორტო მომსახურებები 

ა. საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურება        
ა. მგზავრთა გადაყვანა         
ბ. სატვირთო გადაზიდვები          
გ. გემის გაქირავება ეკიპაჟით         
დ. გემების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი    
ე. ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურებები   
ვ. დამხმარე მომსახურებები საზღავო ტრანსპორტისთვის   
ბ. შიდა წყლების ტრანსპორტი        
ა. მგზავრთა გადაყვანა          
ბ. სატვირთო გადაზიდვები          
გ. გემის გაქირავება ეკიპაჟით          
დ. გემების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი    
ე. ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურებები         
ვ. დამხმარე მომსახურებები შიდა წყლების ტრანსპორტისათვის 

გ. საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურებები        
ა. მგზავრთა გადაყვანა          
ბ. სატვირთო გადაზიდვები          
გ. თვითმფრინავის არენდა ეკიპაჟით          
დ. საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი  
ე. დამხმარე მომსახურებები საჰაერო ხომალდებისათვის   
დ. კოსმოსის ტრანსპორტი   
ე. სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურებები 

ა. მგზავრთა გადაყვანა          
ბ. სატვირთო გადაზიდვები          
გ. ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურებები          
დ. სარკინიგზო ტრანსპორტის მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი 
ე. დამხმარე მომსახურებები სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის  
ვ. ავტოსატრანსპორტო მომსახურება 
ა. მგზავრთა გადაყვანა   
ბ. სატვირთო გადაზიდვები  
გ. კომერციული ავტომობილების არენდა ოპერატორით  
დ. საგზაო ტრანსპორტის მოწყობილებების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი        
ე. დამხმარე მომსახურებები ავტოსატრანსპოტო მომსახურებისთვის 
ზ. მილსადენების ტრანსპორტი 

ა. საწვავის გადაზიდბა         
ბ.  სხვა საქონლის გადაზიდვა   
თ. დამხმარე მომსახურებები ყველა სახის ტრანსპორტისთვის        
ა. დატვირთვა-გადმოტვირთვის მომსახურებები         
ბ. დასაწყობებისა და შენახვის მომსახურებები          
გ. სატვირთო სატრანსპორტო სააგენტოების მომსახურებები          
დ. სხვა    
 
ი. სხვა სატრანსპორტო მომსახურებები  
 
12.  სხვა მომსახურებები, რომლებიც არ შედის ზემოჩამოთვლილში 
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უცხოელი ტურისტების კმაყოფილების დონე1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, მომსახურების 

ხარისხის კვლევა აჭარაში, 2012.  
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შიდა ტურისტების კმაყოფილების დონე1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, მომსახურების 

ხარისხის კვლევა აჭარაში, 2012.  
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ანკეტური გამოკითხვა                                
 

გამოკითხვა ტარდება  საცალო სავაჭრო ქსელში მომსახურების ხარისხის შესწავლის მიზნით და     

ატარებს მხოლოდ სამეცნიერო-კვლევით ხასიათს.  

გთხოვთ, მიიღოთ მონაწილეობა გამოკითხვაში და უპასუხოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ კითხვებს. 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისათვის. 

 

ასაკი -----        სქესი ------        განათლება ---------------  

 

1. უმეტესად სად ყიდულობთ სამომხმარებლო პროდუქტს?  
ა) სუპერმარკეტში 

ბ) ბაზარზე 

გ) ჯიხურში 

დ) სხვა ------------  (გთხოვთ, მიუთითოთ) 

 

2. რამდენად ხშირად სარგებლობთ საცალო სავაჭრო ქსელის / სუპერმარკეტის / მაღაზიის 

მომსახურებით? 
ა) თითქმის ყოველდღე 
ბ) კვირაში ერთხელ 
გ) კვირაში რამდენჯერმე 
დ) თვეში ერთხელ 

ე) თვეში რამდენჯერმე 

ვ) არასდროს 
 
3. რა ახდენს თქვენზე ყველაზე დიდ გავლენას პროდუქციის შეძენის პროცესში?  
ა) ფასი 

ბ) ხარისხი 

გ) რეკლამა 

დ) შეფუთვა  

ე) მომსახურების ხარისხი (გამყიდველთა დამოკიდებულება, პროფესიონალიზმი, ცოდნა და ა.შ.) 

ვ) მეგობრის რჩევა 

ზ) სხვა ----------------------- (გთხოვთ, მიუთითოთ) 

 

4. რომელ საცალო სავაჭრო ქსელს/სუპერმარკეტს ანიჭებთ უპირატესობას? 

ა) კარფური 
ბ) გუდვილი 
გ) ფუდმარტი 
დ) ორი ნაბიჯი 
ე) ფურშეტი 
ვ) სმარტი 
ზ) დაფნე 
თ) სხვა  -----------------------           (გთხოვთ, მიუთითოთ) 

 

5. იქ,  სადაც იძენთ სამომხმარებლო პროდუქტს, როგორ შეაფასებდით ზოგადად  მომსახურების 

ხარისხის დონეს? 

ა) უმაღლესი 

ბ) მაღალი 

გ) საშუალოზე მაღალი 

დ) საშუალო 

ე) საშუალოზე დაბალი 

ვ) დაბალი 

ზ) უმდაბლესი 



6. როგორ შეაფასებდით ჰიგიენის ნორმების დონეს ზოგადად საცალო სავაჭრო ქსელში 

(სუპერმარკეტებში, სასურსათო მაღაზიებში და სხვ.)? 

ა) უმაღლესი 

ბ) მაღალი 

გ) საშუალოზე მაღალი 

დ) საშუალო 

ე) საშუალოზე დაბალი 

ვ) დაბალი 

ზ) უმდაბლესი 

 

7. ზოგადად, როგორ შეაფასებდით გამყიდველების დამოკიდებულებას მომხმარებლებისადმი? 

ა) სანიმუშო 

ბ) ძალიან კარგი 

გ) კარგი 

დ) საშუალო 

ე) ცუდი 

ვ) ძალიან ცუდი 

 

8. რამდენად ხშირად მოგდით კონფლიქტი თანამშრომლებთან / გამყიდველებთან? 
ა) ძალიან ხშირად 

ბ) ხშირად 

გ) იშვიათად 

დ) ძალიან იშვიათად 

ე) საერთოდ არ მომსვლია კონფლიქტი 

 

9. ქ. გორში რომელ საცალო სავაჭრო საწარმოს დაასახელებდით სისუფთავის, ხარისხიანი 

მომსახურების,  კვალიფიციური პერსონალის თვალსაზრისით?  

_______________________ (გთხოვთ, მიუთითოთ) 

 

10. ქ. გორში რომელ საცალო სავაჭრო საწარმოს დაასახელებდით უხარისხო მომსახურების, 

არაკვალიფიციური პერსონალის თვალსაზრისით? 

_______________________ (გთხოვთ, მიუთითოთ) 

   

11. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფაქტორი ახდენს ყველაზე დიდ გავლენას თქვენზე? 

ა) საცალო სავაჭრო საწარმოს ინტერიერი; 

ბ) საცალო სავაჭრო საწარმოს პერსონალის დამოკიდებულება; 

გ) საცალო სავაჭრო საწარმოს ადგილმდებარეობა; 

დ) სხვა -----------------------------  (გთხოვთ, მიუთითოთ) 

 

12. ზოგადად როგორ შეაფასებდით საცალო სავაჭრო ქსელში მომსახურე პერსონალის კვალიფიკაციას?    

ა) უმაღლესი  

ბ) მაღალი 

გ) საშუალო 

დ) დაბალი 

ე) უმდაბლესი 
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ანკეტა 

საცალო სავაჭრო ქსელში მარკეტინგული კვლევის ჩასატარებლად  

(„იდუმალი მყიდველის“ მეთოდით) 
 

საცალო სავაჭრო 

საწარმოს დასახელება 

და მისამართი:  

 

 

განყოფილებების რაოდენობა: გამყიდველთა რაოდენობა:  

  
 

დაკვირვების დრო:   დაკვირვების თარიღი:  

საცალო სავაჭრო საწარმოს გარეგანი სახე

1. იყო საცალო სავაჭრო საწარმოს შესასვლელთან სისუფთავე, წესრიგი? 
თუ „არა“, მაშინ განმარტეთ თქვენი პასუხი 

დიახ  

არა 

2. იყო თუ არა სისუფთავე საცალო სავაჭრო საწარმოს დარბაზში? 
თუ „არა“, მაშინ განმარტეთ თქვენი პასუხი 

დიახ 

არა 

3. ყველა სტენდი და თარო განყოფილებაში შევსებული იყო აკურატულად  და სრულად? (არ 

არის ცარიელი ადგილები, არ არის გარეშე საგნები, რომელიც არ მიეკუთვნება 

მყიდველებთან პერსონალის მუშაობას) 
თუ „არა“, მაშინ განმარტეთ თქვენი პასუხი 

დიახ  

არა 

პერსონალი – გარეგანი სახე და ქცევა

4. ყველა მომუშავეს, რომელსაც შეხვდით საცალო სავაჭრო საწარმოში, ჰქონდათ ბეიჯები და 

გამოიყურებოდნენ სუფთად?  
პასუხი „დიახ“, თუ ორივე კრიტერიუმი (ბეიჯის არსებობა და სუფთა გარეგნული სახე) არსებობს.  თუ 
პასუხია „არა“, დაწვრილებით აღწერეთ მომუშავეები და დარღვევები. 

დიახ  

არა 

5. ყველა მომუშავე, რომელსაც შეხვდით ამ განყოფილებაში, თავიანთი პირდაპირი 

მოვალეობებით იყვნენ დაკავებულნი? (კლიენტთა მომსახურება; საქონლის გადმოლაგება - 

როცა განყოფილებაში არ არიან მნახველები; მუშაობა კომპიუტერთან) 
თუ „არა“, აღწერეთ თანამშრომლები და მიუთითეთ  რითი იყვნენ ისინი დაკავებულნი  (კითხულობდნენ, 
საუბრობდნენ ტელეფონით და ა.შ.). თუ თანამშრომლები ემსახურებოდნენ კლიენტებს, ალაგებდნენ საქონელს 
და ა.შ., მაშინ პასუხი უნდა იყოს „დიახ“. თუ თანამშრომლები არ იყვნენ განყოფილებაში, მაშინ მიუთითეთ ამის 
შესახებ კომენტარებში.  

 

დიახ 

არა 

6. ეცვათ თუ არა გამყიდველებს უნიფორმა?  დიახ  

არა 

მისალმება, მოთხოვნილებების გამოვლენა

7. მოგესალმათ თუ არა გამყიდველი საცალო სავაჭრო საწარმოში შესვლისას?  დიახ 

არა 

8. რა იყო იმ გამყიდველის ბეიჯზე მითითებული, რომელიც მოგცათ თქვენ კონსულტაცია?  
9. შემოგთავაზათ თანამშრომელმა დახმარება? დიახ 

არა 

10. მოუთითეთ ზუსტი ფრაზა, რომლითაც გამყიდველმა დაიწყო საუბარი?  
 

 

11. დასვა თუ არა გამყიდველმა მისახვედრი კითხვები, რათა ზუსტად გაეგო, თუ რას 

ეძებდით? (ანუ შეგეკითხათ დეტალების შესახებ და ყურადღებით ისმენდა თქვენს პასუხებს)  

დიახ 

არა 

საქონლის პრეზენტაცია/კონსულტაცია

12. შემოგთავაზათ გამყიდველმა თქვენი მოთხოვნის შესაბამისი საქონელი?  
თუ „არა“, მაშინ გააკეთეთ კომენტარი თქვენი პასუხისა.  

დიახ 

არა 

13. იყო გამყიდველი თქვენ მიმართ სათანადოდ ყურადღებიანი და ინარჩუნებდა თუ არა 

დროდადრო კონტაქტს ურთიერთობისას?  
თუ „არა“, გაუკეთეთ თქვენს პასუხს კომენტარი.  

დიახ 

არა 



მუშაობა შეკამათებით

14. მიუთითეთ შეკამათება / ეჭვი, რომელიც თქვენ გამოთქვით გამყიდველთან  

15. გამყიდველმა გიპასუხათ წყნარი და დარწმუნებული მანერით? თუ „არა“, მაშინ აღწერეთ 

გამყიდველის ქცევა.  

დიახ 

არა 

16. მოიყვანა თუ არა გამყიდველმა საფუძვლიანი არგუმენტები, რათა გაეფანტა თქვენი ეჭვები?
თუ „დიახ“, მაშინ რა თქვა სახელდობრ თანამშრომელმა. თუ „არა“, მაშინ რა თქვა სახელდობრ გამყიდველმა   

დიახ 

არა 

დამატებითი შეთავაზებები

17. შემოგთავაზათ გამყიდველმა დამატებითი საქონელი ან მომსახურება, გარდა იმისა, რითაც 

დაინტერესდით? (მიუთითეთ, სახელდობრ რა შემოგთავაზათ გამყიდველმა) 
დიახ 

არა 

კონსულტაციის  დასრულება

18. გამყიდველმა შემოგთავაზათ შეიძინოთ?  
ნებისმიერი ხერხით, წაგაქეზათ შეძენისაკენ. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ერთი ფრაზა: „გირჩევთ შეიძინოთ 
(დასახელება)“, „ვაფორმებ შენაძენს?“, „რამდენი გამოგიწეროთ?“ და ა.შ. მიუთითეთ, სახელდობრ როგორ გაყიდა 
გამყიდველმა. 

 
დიახ 

არა 

მომსახურების კლასი

19. გამყიდველმა/მოლარემ დაასახელა შენაძენის თანხა? დიახ 
არა 

20.  გამყიდველმა/მოლარემ გითხრათ მადლობა შეძენისთვის და თავაზიანად 

დაგემშვიდობათ?  
პასუხი „დიახ“, თუ ორივე კრიტერიუმი (მადლობა გადაგიხადათ და დაგემშვიდობათ) შესრულებულია. თუ 
პასუხია „არა“, დაწერეთ გამყიდველის/მოლარის ბოლო სიტყვა.  

დიახ 
არა 

21. გამყიდველმა/მოლარემ მიგიწვიათ ხელახლა ეწვიოთ სავაჭრო საწარმოს? დიახ 
არა 

22. გამყიდველი/მოლარე იყო კეთილგანწყობილი, ყურადღებიანი და ახდენდა კლიენტით 

დაინტერესების დემონსტრირებას?  

ა) დიახ 

ბ) უფრო დიახ, 
ვიდრე არა  
გ) უფრო არა, 
ვიდრე დიახ  
დ) არა 

საერთო შთაბეჭდილება მომსახურებაზე

23. როგორ შეაფასებდით საცალო სავაჭრო საწარმოს თანამშრომელთა გულითადობას და 

გულწრფელობას? 

ა) შესანიშნავი 

ბ) საშუალო 

გ) საშუალოზე 

დაბალი 

დ) ცუდი 

24. როგორ შეაფასებდით საცალო სავაჭრო საწარმოს თანამშრომელთა ცოდ-

ნას/კომპეტენტურობას?  

ა) შესანიშნავი 

ბ) საშუალო 

გ) საშუალოზე 

დაბალი 

დ) ცუდი 

25. ყველაზე უფრო რომელ დადებით მომენტებს აღნიშნავდით მომსახურებაში?  

26. ყველაზე უფრო რომელ უარყოფით მომენტებს აღნიშნავდით მომსახურებაში?  

27. მოცემული მონახულებიდან გამომდინარე, ურჩევდით თუ არა მეგობარს 

ეწვიოს აღნიშნულ საცალო სავაჭრო საწარმოს? განმარტეთ თქვენი პასუხი.  

 

28. თქვენი შეხედულებით, საცალო სავაჭრო საწარმოს მუშაობის რომელი ასპექტების 

გაუმჯობესება ან გაღრმავებაა საჭირო?  
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ა ნ კ ე ტ ა   
 

 

ინსტრუქცია: გთხოვთ, გამოხატოთ თქვენი აზრი საცალო სავაჭრო საწარმოს  -------------

-------- მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების 

შესაბამისად. თუ თქვენ ქვემოთ წარმოდგენილ მტკიცებულებას სრულიად იზიარებთ, 

მაშინ მონიშნეთ ციფრი 5 („ძალიან კმაყოფილი“) და, პირიქით, თუ თქვენ სავსებით არ 

იზიარებთ ამ მტკიცებულებას, მაშინ მონიშნეთ ციფრი 1 (სრულიად უკმაყოფილო). 
შეფასებისათვის გამოყენებულია შემდეგი სკალა: 5 - ძალიან კმაყოფილი; 4 - უფრო 
კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო; 3 - არ ვიცი, მიჭირს პასუხის გაცემა; 2 - უფრო 
უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი; 1 - სრულიად უკმაყოფილო.  

 

 

შესაფასებული ფაქტორები/ხარისხის კრიტერიუმები ბალები 

სიცხადე (მატერიალური ელემენტები) 5 4 3 2 1
1 საცალო სავაჭრო საწარმოში თანამედროვე სავაჭრო 

მოწყობილობების არსებობა 

       

2 სავაჭრო ფართობის ინტერიერი        

3 თანამშრომელთა გარეგნული იერსახე        

4 სარეკლამო მასალების, ბუკლეტების სტენდების არსებობა        

საიმედოობა 5 4 3 2 1
5 განცხადებული მომსახურებების აღმოჩენისას 

ვალდებულებების შესრულებადობა აღნიშნულ ვადაში  
       

6 განცხადებული მომსახურებების შესრულების 

აკურატულობა  

       

7 კლიენტის პრობლემური სიტუაციის გადაწყვეტადობა        

8 რეპუტაციის საიმედობა        

9 ოპერაციების შესრულებისას შეცდომებისა და უზუსტობების  

არ არსებობა  
       

პერსონალის გულისხმიერება 5 4 3 2 1
10 თანამშრომელთა დისციპლინურობა        

11 ოპერატიულობა მომსახურების გაწევისას        

12 კლიენტის პრობლემის გადასაჭრელად დახმარებისკენ 

სწრაფვა  
       

13 კლიენტთა თხოვნაზე რეაგირების სისწრაფე 

 

       



დარწმუნებულობა (კომპეტენტურობა) 5 4 3 2 1

14 თანამშრომლებს შეუძლიათ შექმნამ ნდობისა და 

ურთიერთგაგების ატომოსფერო კლიენტებთან  
       

15 თანამშრომლები ახდენენ თავაზიანობისა და 

კეთილგანწყობას კლიენტებთან ურთიერთობაში  
       

16 თანამშრომლები ახდენენ კლიენტთა ეფექტურ 

მომსახურებას   
       

17 თანამშრომლები სწორად უწევენ კლიენტებს 

კონსულტირებას

       

ურთიერთგაგება მყიდველებთან (ემპათია) 5 4 3 2 1
18 კლიენტისადმი ინდივიდუალური მიდგომის გამოვლენა         

19 თანამშრომლები ორიენტირებულნი არიან თავიანთი 

კლიენტების პრობლემების მოგვარებისკენ  
       

20 თანამშრომლებმა იციან თავიანთი კლიენტების 

მოთხოვნილებები   

       

21 თანამშრომლები პირადად მონაწილეობენ კლიენტთა 

პრობლემების მოგვარებაში  
       

22 თანამშრომლები საინფორმაციო მხარდაჭერას უწევენ 

კლიენტებს  
       

  

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის. 

გისურვებთ წარმატებებს. 
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ა ნ კ ე ტ ა   
 

(განკუთვნილია საცალო სავაჭრო საწარმოში დასაქმებული პერსონალისათვის) 

 

 

ინსტრუქცია: გთხოვთ, გამოხატოთ თქვენი დამოკიდებულება საცალო სავაჭრო 

საწარმოს ------------------------- მიმართ ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების 

შესაბამისად. თუ თქვენ ქვემოთ წარმოდგენილ მტკიცებულებას სრულიად იზიარებთ, 

მაშინ მონიშნეთ ციფრი 5 („ძალიან კმაყოფილი“) და, პირიქით, თუ თქვენ სრულებით არ 

იზიარებთ ამ მტკიცებულებას, მაშინ მონიშნეთ ციფრი 1 (სრულიად უკმაყოფილო). 
შეფასებისათვის გამოყენებულია შემდეგი სკალა: 5 - ძალიან კმაყოფილი; 4 - უფრო 
კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო; 3 - არ ვიცი, მიჭირს პასუხის გაცემა; 2 - უფრო 
უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი; 1 - სრულიად უკმაყოფილო.  

 

შესაფასებული ფაქტორები ბალები 

როგორ შეაფასებდით თქვენ მიერ შესრულებული სამუშაოს 

შინაარსს? 
5 4 3 2 1

რამდენად კმაყოფილი ხართ ანაზღაურებით? 

  

5 4 3 2 1

რამდენად კმაყოფილი ხართ სამსახურში დაწინაურების 

შესაძლებლობებით? 

5 4 3 2 1

როგორ შეაფასებდით ხელმძღვანელობასთან თქვენ 

ურთიერთობას? 

5 4 3 2 1

როგორ შეაფასებდით კოლეგებთან (თანამშრომლებთან) თქვენ 

ურთიერთობას? 

5 4 3 2 1

  

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის. 
გისურვებთ წარმატებებს. 
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საარსებო მინიმუმი საქართველოში (2004-2014 წწ.)1 
 

საარსებო მინიმუმი. საქართველო (ლარი თვეში) 

ი
ან
ვა
რ
ი

 

თ
ებ
ერ

ვა
ლ
ი

 

მა
რ
ტ
ი

 

აპ
რ
ი
ლ
ი

 

მა
ი
სი

 

ი
ვნ
ი
სი

 

ი
ვლ

ი
სი

 

აგ
ვი

სტ
ო

 

სე
ქტ

ემ
ბ
ერ

ი
 

ო
ქტ

ო
მბ

ერ
ი

 

ნო
ემ
ბ
ერ

ი
 

დ
ეკ
ემ
ბ
ერ

ი
 

2004 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 82,5 83,4 84,8 80,2 80,7 79,1 83,2 80,2 83,0 87,6 91,1 96,2 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 73,1 73,9 75,1 71,1 71,5 70,1 73,7 71,0 73,5 77,6 80,7 85,2 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 138,4 139,9 142,3 134,6 135,4 132,7 139,6 134,5 139,2 146,9 152,9 161,4 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 73,1 73,9 75,1 71,1 71,5 70,1 73,7 71,0 73,5 77,6 80,7 85,2 

ორსულიანი 116,9 118,2 120,2 113,7 114,4 112,1 117,9 113,6 117,6 124,1 129,2 136,3 

სამსულიანი 131,6 132,9 135,2 127,9 128,7 126,1 132,7 127,8 132,3 139,6 145,3 153,4 

ოთხსულიანი 146,2 147,7 150,2 142,2 143,0 140,1 147,4 142,0 147,0 155,2 161,5 170,4 

ხუთსულიანი 164,5 166,2 169,0 159,9 160,9 157,7 165,8 159,8 165,4 174,5 181,6 191,7 

ექვსსულიანი და მეტი 194,4 196,5 199,8 189,1 190,2 186,4 196,1 188,9 195,5 206,4 214,7 226,7 

2005 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 95,6 96,7 96,6 95,3 95,1 97,2 94,9 93,8 96,5 94,1 95,7 98,3 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 84,6 85,7 85,6 84,4 84,3 86,1 84,1 83,1 85,5 83,4 84,7 87,1 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 160,3 162,2 162,1 159,8 159,6 163,1 159,2 157,4 161,9 157,9 160,5 164,9 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 84,6 85,7 85,6 84,4 84,3 86,1 84,1 83,1 85,5 83,4 84,7 87,1 

ორსულიანი 135,4 137,1 136,9 135,0 134,8 137,8 134,5 133,0 136,8 133,4 135,6 139,3 

სამსულიანი 152,4 154,2 154,1 151,9 151,7 155,0 151,3 149,6 153,9 150,0 152,5 156,7 

ოთხსულიანი 169,3 171,3 171,2 168,7 168,5 172,2 168,1 166,2 171,0 166,7 169,5 174,1 

ხუთსულიანი 190,5 192,7 192,6 189,8 189,6 193,7 189,1 187,0 192,4 187,6 190,7 195,9 

ექვსსულიანი და მეტი 225,2 227,9 227,7 224,4 224,1 229,0 223,6 221,1 227,4 221,7 225,4 231,6 

2006 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 99,3 97,5 98,0 98,2 105,5 109,8 108,5 105,1 107,6 110,4 118,2 120,3 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 87,9 86,4 86,8 87,0 93,4 97,3 96,1 93,1 95,3 97,8 104,7 106,5 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 166,5 163,5 164,4 164,7 176,9 184,3 181,9 176,4 180,6 185,2 198,3 201,7 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 87,9 86,4 86,8 87,0 93,4 97,3 96,1 93,1 95,3 97,8 104,7 106,5 

ორსულიანი 140,7 138,2 138,9 139,2 149,5 155,7 153,7 149,0 152,5 156,5 167,6 170,4 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge 



სამსულიანი 158,3 155,4 156,3 156,6 168,2 175,1 172,9 167,6 171,6 176,0 188,5 191,7 

ოთხსულიანი 175,8 172,7 173,6 174,0 186,9 194,6 192,1 186,2 190,7 195,6 209,4 213,1 

ხუთსულიანი 197,8 194,3 195,3 195,7 210,2 218,9 216,2 209,5 214,5 220,0 235,6 239,7 

ექვსსულიანი და მეტი 233,9 229,7 230,9 231,4 248,5 258,8 255,6 247,7 253,6 260,1 278,6 283,4 

2007 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 120,9 120,9 123,5 121,0 123,6 120,2 112,9 113,3 116,8 117,9 116,1 115,9 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 107,0 107,1 109,4 107,2 109,4 106,4 100,0 100,4 103,4 104,5 102,8 102,7 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 202,7 202,8 207,1 203,0 207,3 201,6 189,4 190,1 195,9 197,8 194,7 194,4 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 107,0 107,1 109,4 107,2 109,4 106,4 100,0 100,4 103,4 104,5 102,8 102,7 

ორსულიანი 171,3 171,3 175,0 171,5 175,1 170,3 160,0 160,6 165,5 167,1 164,5 164,2 

სამსულიანი 192,7 192,7 196,9 192,9 197,0 191,6 180,0 180,7 186,2 188,0 185,0 184,8 

ოთხსულიანი 214,1 214,2 218,7 214,4 218,9 212,9 200,0 200,8 206,9 208,9 205,6 205,3 

ხუთსულიანი 240,9 240,9 246,1 241,2 246,2 239,5 225,0 225,9 232,7 235,1 231,3 231,0 

ექვსსულიანი და მეტი 284,7 284,8 290,9 285,1 291,1 283,2 266,0 267,0 275,1 277,9 273,4 273,1 

2008 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 123,1 126,7 128,6 125,9 127,9 128,4 130,1 125,2 126,4 132,0 129,9 130,7 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 109,1 112,2 113,9 111,5 113,3 113,7 115,2 110,9 112,0 116,9 115,1 115,8 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 206,6 212,5 215,7 211,2 214,6 215,4 218,2 210,1 212,1 221,4 218,0 219,3 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 109,1 112,2 113,9 111,5 113,3 113,7 115,2 110,9 112,0 116,9 115,1 115,8 

ორსულიანი 174,5 179,5 182,2 178,4 181,3 182,0 184,4 177,5 179,2 187,0 184,1 185,2 

სამსულიანი 196,3 202,0 205,0 200,7 204,0 204,7 207,4 199,7 201,5 210,4 207,2 208,4 

ოთხსულიანი 218,1 224,4 227,8 223,0 226,6 227,5 230,5 221,8 223,9 233,8 230,2 231,6 

ხუთსულიანი 245,4 252,5 256,3 250,9 255,0 255,9 259,3 249,6 251,9 263,0 258,9 260,5 

ექვსსულიანი და მეტი 290,1 298,5 303,0 296,6 301,4 302,6 306,5 295,1 297,8 310,9 306,1 308,0 

2009 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 133,8 132,1 134,7 129,7 131,6 129,0 123,1 125,3 127,3 127,8 124,7 126,1 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 118,5 117,0 119,3 114,9 116,5 114,2 109,0 111,0 112,7 113,2 110,5 111,7 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 224,5 221,5 226,0 217,6 220,7 216,3 206,4 210,3 213,5 214,4 209,2 211,5 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 118,5 117,0 119,3 114,9 116,5 114,2 109,0 111,0 112,7 113,2 110,5 111,7 

ორსულიანი 189,6 187,2 191,0 183,8 186,5 182,8 174,4 177,6 180,4 181,2 176,8 178,7 

სამსულიანი 213,3 210,6 214,8 206,8 209,8 205,6 196,2 199,8 202,9 203,8 198,9 201,0 

ოთხსულიანი 237,0 234,0 238,7 229,8 233,1 228,5 218,0 222,0 225,4 226,5 221,0 223,4 

ხუთსულიანი 266,7 263,2 268,5 258,5 262,2 257,0 245,3 249,8 253,6 254,8 248,6 251,3 

ექვსსულიანი და მეტი 315,3 311,2 317,5 305,6 310,0 303,9 289,9 295,3 299,8 301,2 293,9 297,1 

2010 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 128,0 125,8 125,5 127,4 128,9 128,6 128,4 134,0 140,9 145,5 149,5 149,6 



საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 113,4 111,4 111,1 112,8 114,1 113,9 113,7 118,6 124,8 128,9 132,4 132,5 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 214,7 211,0 210,5 213,6 216,2 215,7 215,4 224,7 236,3 244,1 250,8 250,9 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 113,4 111,4 111,1 112,8 114,1 113,9 113,7 118,6 124,8 128,9 132,4 132,5 

ორსულიანი 181,4 178,3 177,8 180,5 182,6 182,2 182,0 189,8 199,6 206,3 211,9 212,0 

სამსულიანი 204,1 200,6 200,0 203,0 205,4 205,0 204,7 213,6 224,6 232,0 238,4 238,5 

ოთხსულიანი 226,8 222,8 222,3 225,6 228,3 227,8 227,5 237,3 249,5 257,8 264,9 265,0 

ხუთსულიანი 255,1 250,7 250,1 253,8 256,8 256,3 255,9 267,0 280,7 290,0 298,0 298,1 

ექვსსულიანი და მეტი 301,6 296,4 295,6 300,0 303,6 303,0 302,6 315,6 331,9 342,9 352,3 352,4 

2011 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 152,7 158,7 160,6 163,2 166,4 158,6 153,0 155,0 155,6 156,2 156,1 156,9 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 135,3 140,6 142,2 144,5 147,4 140,5 135,5 137,3 137,8 138,3 138,3 139,0 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 256,2 266,2 269,4 273,7 279,1 266,0 256,6 260,1 261,0 262,0 261,9 263,3 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 135,3 140,6 142,2 144,5 147,4 140,5 135,5 137,3 137,8 138,3 138,3 139,0 

ორსულიანი 216,5 224,9 227,6 231,2 235,8 224,7 216,8 219,7 220,5 221,3 221,3 222,4 

სამსულიანი 243,5 253,1 256,0 260,1 265,3 252,8 243,9 247,2 248,1 249,0 248,9 250,2 

ოთხსულიანი 270,6 281,2 284,5 289,0 294,7 280,9 271,0 274,6 275,6 276,7 276,6 278,0 

ხუთსულიანი 304,4 316,3 320,0 325,2 331,6 316,1 304,9 309,0 310,1 311,2 311,2 312,8 

ექვსსულიანი და მეტი 359,8 374,0 378,4 384,4 392,0 373,6 360,4 365,3 366,6 368,0 367,9 369,8 

2012 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 157,2 156,2 155,3 154,1 150,1 149,0 146,5 145,5 149,0 150,6 150,5 149,1 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 139,3 138,3 137,5 136,5 133,0 132,0 129,7 128,9 132,0 133,4 133,3 132,1 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 263,7 262,0 260,5 258,5 251,8 249,9 245,7 244,1 250,0 252,6 252,5 250,1 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 139,3 138,3 137,5 136,5 133,0 132,0 129,7 128,9 132,0 133,4 133,3 132,1 

ორსულიანი 222,8 221,3 220,1 218,4 212,8 211,1 207,6 206,2 211,2 213,4 213,3 211,3 

სამსულიანი 250,7 249,0 247,6 245,7 239,4 237,5 233,5 232,0 237,6 240,1 240,0 237,7 

ოთხსულიანი 278,5 276,6 275,1 273,0 266,0 263,9 259,5 257,8 264,0 266,8 266,6 264,1 

ხუთსულიანი 313,3 311,2 309,5 307,1 299,2 296,9 291,9 290,0 297,0 300,1 300,0 297,1 

ექვსსულიანი და მეტი 370,4 367,9 365,8 363,1 353,7 351,0 345,1 342,9 351,1 354,8 354,6 351,3 

2013 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 150,7 149,2 148,4 147,4 149,9 149,7 144,8 146,1 147,7 148,7 150,8 155,1 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 133,5 132,2 131,5 130,5 132,8 132,6 128,2 129,4 130,8 131,7 133,6 137,4 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 252,7 250,4 249,0 247,2 251,4 251,1 242,8 245,2 247,8 249,4 253,0 260,2 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 133,5 132,2 131,5 130,5 132,8 132,6 128,2 129,4 130,8 131,7 133,6 137,4 

ორსულიანი 213,5 211,5 210,4 208,9 212,4 212,1 205,1 207,1 209,3 210,7 213,7 219,8 

სამსულიანი 240,2 237,9 236,7 235,0 239,0 238,7 230,8 233,0 235,5 237,0 240,4 247,3 



ოთხსულიანი 266,9 264,4 263,0 261,1 265,5 265,2 256,4 258,9 261,6 263,4 267,1 274,7 

ხუთსულიანი 300,3 297,4 295,8 293,7 298,7 298,3 288,5 291,3 294,3 296,3 300,5 309,1 

ექვსსულიანი და მეტი 355,0 351,6 349,7 347,2 353,1 352,7 341,1 344,3 348,0 350,3 355,3 365,4 

2014 წელი                         

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 154,2 155,3 155,4 155,6 153,5 149,6 144,7 150,6 155,8 160,6 159,6 159,4 

საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 136,6 137,6 137,6 137,8 135,9 132,5 128,2 133,4 138,0 142,3 141,4 141,2 

საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 258,7 260,6 260,7 261,0 257,4 250,9 242,7 252,6 261,3 269,5 267,7 267,4 

ოჯახის ტიპი                         

ერთსულიანი 136,6 137,6 137,6 137,8 135,9 132,5 128,2 133,4 138,0 142,3 141,4 141,2 

ორსულიანი 218,5 220,1 220,2 220,5 217,5 212,0 205,1 213,4 220,8 227,7 226,2 225,9 

სამსულიანი 245,8 247,6 247,8 248,0 244,7 238,5 230,7 240,1 248,4 256,1 254,5 254,2 

ოთხსულიანი 273,2 275,2 275,3 275,6 271,8 265,0 256,3 266,7 275,9 284,6 282,8 282,4 

ხუთსულიანი 307,3 309,6 309,7 310,0 305,8 298,1 288,4 300,1 310,4 320,1 318,1 317,7 

ექვსსულიანი და მეტი 363,3 366,0 366,1 366,5 361,6 352,4 340,9 354,7 367,0 378,5 376,1 375,6 

 



დანართი 30 

საშუალო თვიური ხარჯების განაწილება ერთ სულზე წლების მიხედვით1 
             ლარი 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები 52,6 58,1 58,6 64,9 70,6 78,6 89,3 106,2 108,0 121,6 131,5 141,8 162,9 174,6 
სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს ნაწარმზე 27,8 30,3 31,2 34,8 35,6 38,9 42,0 48,2 45,3 46,4 53,2 54,0 61,0 63,8 
ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე 3,2 3,3 3,6 3,8 4,0 4,0 4,2 4,9 4,6 4,7 4,8 5,2 6,3 6,9 
საოჯახო მოხმარების საქონელზე 6,7 2,0 2,0 2,4 2,6 2,7 3,3 3,7 3,5 4,6 5,0 5,6 7,6 8,2 
ჯანმრთელობის დაცვაზე 3,0 4,2 3,7 4,1 5,2 6,1 7,4 10,1 12,6 16,8 15,3 16,3 19,1 20,9 
სათბობსა და ელექტროენერგიაზე 4,4 5,4 5,3 5,8 6,9 7,5 9,2 11,8 12,0 13,8 16,3 18,2 18,4 20,1 
ტრანსპორტზე 3,2 6,9 5,9 6,2 7,2 6,4 7,5 9,1 9,1 11,7 12,6 14,5 17,4 18,2 
განათლებაზე 1,9 3,6 1,7 1,7 2,1 2,4 3,4 3,6 4,3 5,0 4,8 6,1 6,5 6,5 
სხვა სამომხმარებლო ხარჯები 2,4 2,4 5,3 6,1 7,1 10,6 12,4 14,8 16,6 18,6 19,5 22,0 26,6 30,0 

არაფულადი ხარჯები 24,2 24,8 23,5 23,1 21,1 21,8 20,2 24,2 22,4 22,6 25,8 25,1 23,5 24,9 
სამომხმარებლო ხარჯები, სულ 76,8 82,9 82,1 88,0 91,7 100,4 109,6 130,4 130,4 144,2 157,4 167,0 186,4 199,5 

არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები 7,1 13,4 13,3 12,1 10,1 13,2 14,3 19,9 20,3 25,8 33,0 45,2 55,7 65,9 
სასოფლო–სამეურნეო ხარჯები 1,5 1,9 1,8 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 2,3 2,9 4,0 4,4 5,5 5,7 
ტრანსფერტებზე 0,2 1,5 2,4 2,5 2,5 2,9 3,5 3,5 4,0 5,0 5,4 6,4 7,5 9,9 
დაზოგვაზე ან გასესხებაზე 5,4 6,2 7,0 6,0 3,6 5,1 5,8 8,6 10,1 11,6 14,3 26,8 33,5 40,3 
ქონების შეძენაზე - 3,8 2,1 1,9 2,0 3,1 2,7 5,2 3,8 6,2 9,3 7,6 9,1 10,0 

ფულადი ხარჯები, სულ 59,7 71,5 71,9 77,1 80,8 91,8 103,7 126,1 128,3 147,4 164,5 187,1 218,6 240,5 
ხარჯები, სულ 83,9 96,3 95,4 100,2 101,8 113,5 123,9 150,3 150,7 170,0 190,3 212,2 242,1 265,4 
შინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge 



დანართი 31 

 

საქართველოს მოსახლეობის შობადობა და სიკვდილიანობა 1    

 

წლები 

სულ, ათასი 

დაიბადა გარდაიცვალა 
ბუნებრივი მატება, 

კლება (-) 

1980 89,5 43,3 46,1 

1985 97,7 46,2 51,6 

1990 92,8 50,7 42,1 

1995 56,3 49,1 7,2 

2000 48,8 47,4 1,4 

2001 47,6 46,2 1,4 

2002 46,6 46,4 0,2 

2003 46,2 46,1 0,1 

2004 49,6 48,8 0,8 

2005 46,5 43,0 3,5 

2006 47,8 42,3 5,5 

2007 49,3 41,2 8,1 

2008 56,6 43,0 13,6 

2009 63,4 46,6 16,8 

2010 62,6 47,9 14,7 

2011 58,0 49,8 8,2 

2012 57,0 49,3 7,7 

2013 57,9 48,6 9,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge 



დანართი 32 

 

    მოსახლეობის გარე მიგრაციის სალდო    1 

(ათასი კაცი) 
 1991-

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

მიგრაციის 

სალდო -949,4 5,5 76,3 -12,1 -20,7 -10,2 34,2 18,1 20,2 -21,5 -2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge/ 



დანართი 33 

მოსახლეობის ქორწინებები და განქორწინებები    1 

წლები ქორწინებათა რიცხვი, ათასი განქორწინებათა რიცხვი, ათასი 

1980 50,5 6,8 

1985 44,2 6,5 

1990 36,8 7,8 

1995 21,5 2,7 

2000 12,9 1,9 

2001 13,3 2,0 

2002 12,5 1,8 

2003 12,7 1,8 

2004 14,9 1,8 

2005 18,0 1,9 

2006 21,8 2,1 

2007 24,9 2,3 

2008 31,4 3,2 

2009 31,8 4,0 

2010 34,7 4,7 

2011 30,9 5,9 

2012 30,4 7,1 

2013 34,7 8,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://geostat.ge 


