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წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტის “ქარ თუ ლი ბიზ ნე სი ახ ლოს ევ რო პას

თან”(GeClose2EU) ფარ გლებ ში. შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით, პრო ექ ტს ახ ორ ცი ელ ებს  

„ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრი" (EPRC) სა აგ ენ ტოს თან „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში" 

თა ნამ შრომ ლო ბით. პრო ექ ტი 2018 წლის ნო ემ ბერ ში და იწყო და მი სი მი ზა ნია მცი რე და სა შუ ალო 

ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რა, მა თი ცნო ბა დო ბის გაზ რდა ევ რო პის ბა ზარ ზე და ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის 

ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მნა. 

პრო ექ ტის ბე ნე ფი ცი არ ები არი ან კომ პა ნი ები, რომ ლე ბიც მუ შა ობ ენ სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო 

ტექ ნო ლო გი ებ ის, ბიზ ნესკონ სალ ტინ გის, არ ქი ტექ ტუ რი სა და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ის მი მარ თუ ლე ბით. 

ამ ას თან, პრო ექ ტის დაწყე ბის თა ნა ვე გა ნი საზღვრა, რომ და მა ტე ბით, და საქ მე ბის, გან ვი თა რე ბი სა 

და ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის მა ღა ლი პო ტენ ცი ალ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე ირ ჩე ოდა ორი ახ ალი მი

მარ თუ ლე ბაც. გან ხორ ცი ელ ებ ული კვლე ვე ბის შე დე გად, ას ეთ მი მარ თუ ლე ბე ბად სა თა მა შო ებ ის და 

სა ბავ შვო ტან საც მლის წარ მო ება შე ირ ჩა.  

წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვის მი ზა ნია გა მო ავ ლი ნოს სა თა მა შო ებ ის და სა ბავ შვო ტან საც მლის წარ მო ებ ის 

დარ გში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და სა ჭი რო ებ ები. გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ებ ებ ის სა პა სუ ხოდ, პრო

ექ ტის ფარ გლებ ში, გა ნი საზღვრე ბა ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ებ ები. ამ ას თან, 

სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში და შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ გლებ ში მოხ დე ბა სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო 

თუ სხვა სტრუქ ტუ რებ თან კო მუ ნი კა ცია დარ გის სა ჭი რო ებ ებ ის სა პა სუ ხოდ.

შესავალი
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 კვლე ვის მე თო დო ლო გია

კვლე ვის სა მა გი დო ნა წი ლი ეფ უძ ნე ბა სტა ტის ტი კუ რი მა სა ლის ან ალ იზს. კერ ძოდ, შეს წავ ლილ 

იქ ნა გა სუ ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში (20152019 წლებ ში) სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული 

სა თა მა შო ებ ის იმ პორ ტი, მათ შო რის ხის სა თა მა შო ებ ის იმ პორ ტი და ას ევე, სა ქარ თვე ლო დან 

ამ ავე წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული სა თა მა შო ებ ის ექ სპორ ტი, მი მო ხი ლუ ლია ძი რი თა დი ბაზ რე ბი 

ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის მი მარ თუ ლე ბე ბით. ამ ას თან, არ სე ბუ ლი სხვა კვლე ვე ბი და პო ლი ტი

კის დო კუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ეხ ება სა თა მა შო ებ ის წარ მო ებ ის დარ გს. მათ შო რის ეკ ონ ომ იკ ური 

პო ლი ტი კის კვლე ვი თი ცენ ტრის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული კვლე ვე ბი.

გარ და სა მა გი დო კვლე ვი სა, სა ჭი რო ებ ებ ის გა მოვ ლე ნის მიზ ნით ჩა ტარ და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ

ვიუ დარ გის ორ წარ მო მად გე ნელ თან, ხო ლო შემ დგომ ეტ აპ ზე მო ეწყო სა მუ შაო შეხ ვედ რა და 

გან ხილ ვა ფო კუსჯგუ ფის ფორ მატ ში დარ გის 10 წარ მო მად გენ ლის მო ნა წი ლე ობ ით, რო მელ თა 

შო რის იყ ვნენ რო გორც ცალ სა ხად ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის მო თა მა შე ები, ას ევე ექ სპორ ტი ორი 

კომ პა ნი ებ იც.

კომ პა ნი ებ ის პრო ფი ლე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია მა თი სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის, და საქ მე ბულ თა რა

ოდ ენ ობ ის, კო მერ ცი ული მიზ ნე ბი სა და ას ევე, პრო დუქ ცი ის თვალ საზ რი სით. მა გა ლი თად:

 შპს ზღარ ბი  რო მე ლიც ბა ზარ ზე 2004 წლი დან არ ის წარ მოდ გე ნი ლი და ხის სა თა მა შო ებს 

ამ ზა დებს. ამ ჟა მად 34 ად ამი ანს ას აქ მებს, თუმ ცა 67 წლის წინ 12 ად ამი ანი ჰყავ და და საქ მე

ბუ ლი;

 შპს მწვერ ვა ლი  ბა ზარ ზე 4 წე ლია არ სე ბობს, ხის სა თა მა შო ებს ამ ზა დებს;

 კავ ში რი ად ამი ან ებ ის ათ ვის გან სა კუთ რე ბულ ზრუნ ვას რომ სა ჭი რო ებ ენ (APNSC)  სო ცი

ალ ური სა წარ მოა, რო მე ლიც 1990 წელს და ფუძ ნდა და ჯამ ში 50 ბე ნე ფი ცი არი ჰყავს. ნა წარ მი 

მრა ვალ ფე რო ვა ნია, თუმ ცა სა თა მა შო ებ ის მი მარ თუ ლე ბით ხის სა თა მა შო ებ ზე მუ შა ობს;

 თა მა შო ბა ნა  ორი წლის წინ და ფუძ ნდა და ძველ ქარ თულ თა მა შებს, მათ შო რის სა მა გი დო 

თა მა შებს წარ მო ად გენს ბა ზარ ზე. ამ ას თან, კომ პა ნი ის კონ ცეფ ცია სა თა მა შო კლუ ბე ბის კონ

ცეფ ცი ას ეყ რდნო ბა და ფი ლი ალ ებ ის გახ სნას გეგ მავს სა ქარ თვე ლოს დიდ ქა ლა ქებ ში;

სა თა მა შო ებ ის წარ მო ება
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 ჩი კა ტაი  ბა ზარ ზე 7 წე ლია არ სე ბობს და მუ სი კა ლურ სა თა მა შო ებს ამ ზა დებს. ჯამ ში 7 ად ამი ანი 

ჰყავს და საქ მე ბუ ლი;

 ტვინ ტკა ცუ ნა  სა ბავ შვო პაზ ლე ბის მწარ მო ებ ელი კომ პა ნიაა;

 და და რი   ხის სა თა მა შო ებს ამ ზა დებს;

 კო და ლა  ას ევე ხის სა თა მა შო ებს ამ ზა დებს, ას აქ მებს 25 ად ამი ანს;

 კუ ბი კი  ხის სა თა მა შო ებ ის მწარ მო ებ ელი კომ პა ნიაა;

 ან ცი  ბავ შვის ოთ ახ ის დე კო რა ცი ებ ის მწარ მო ებ ელია.

ამ კომ პა ნი ებ ის პრო ფი ლე ბი მეტ ნაკ ლე ბად გან სხვა ვე ბუ ლია მა თი ზო მის, და საქ მე ბულ თა რა ოდ

ენ ობ ის, სა მიზ ნე ბაზ რე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის მი ხედ ვით, თუმ ცა, ყვე ლა მათ გა ნი სა თა მა შო ებ ის 

მწარ მო ებ ელია..

 სა თა მა შო ებ ის ბაზ რის მი მო ხილ ვა

სა ბავ შვო სა თა მა შო ებ ის იმ პორ ტი1 უკ ან ას კნე ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მეტ ნაკ ლე ბი სტა ბი

ლუ რო ბით ხა რი ათ დე ბა და წლი ურ ად თით ქმის 20 მი ლი ონ აშშ დო ლარს აღ წევს.

გრაფიკი #1. სათამაშოების იმპორტი საქართველოში 2015-2019 (ათას აშშ დოლარში)
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წყარო: საქსტატი

20152017 წლებ ში სა თა მა შო ებ ის იმ პორ ტი ზრდით ხა სი ათ დე ბო და, 20182019 წლებ ში კი აღ ინ იშ

ნე ბა მცი რე დი კლე ბის დი ნა მი კა.

ყვე ლა ზე მსხვი ლი იმ პორ ტი ორი ქვეყ ნე ბის ათე ულ ში 2019 წლის მო ნა ცე მით ჩი ნე თი ლი დე რობს 11 

352 611 აშშ დო ლა რი თა და 64% ბაზ რის წი ლით. მე ორე უმ სხვი ლე სი იმ პორ ტი ორი ქვე ყა ნა ჰონგ

კონ გია 1 747 218 აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბის იმ პორ ტი თა და 10% ბაზ რის წი ლით. მე სა მე ად გილ ზე 

გერ მა ნიაა 707 525 აშშ დო ლა რით და ბაზ რის 4% წი ლით. მას მოს დევს ეს ტო ნე თი (4%) და და ნია 

(2%). უმ სხვი ლეს იმ პორ ტი ორ თა ათე ულ ში ას ევე შე დი ან თურ ქე თი (2%), ნი დერ ლან დე ბი (2%), 

ირ ანი (2%), აშშ (1%) და ჩე ხე თი (1%). სულ, ტოპ 10 იმ პორ ტი ორი ქვეყ ნის წი ლი სა თა მა შო ებ ის 

იმ პორ ტში 92%ს შე ად გენს.

1 გარდა ვიდეო და აზარტული თამაშებისა და სპორტული ინვენტარისა.
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გრაფიკი #2. სათამაშოების ტოპ 10 იმპორტიორი ქვეყანა, 2019

ჩინეთი

64%
ჰონ-კონგი

10%

გერმანია

4%

ესტონეთი

4%

დანია

2%

თურქეთი

2%

ნიდერლანდი

2%

ირანი

2%
აშშ

1%

ჩეხეთი

1%
სხვა ქვეყნები

8%

წყარო: საქსტატი

სა თა მა შო ებ ის ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბი2 20152019 წლებ ში არ ას ტა ბი ლუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა და 

ტოპ 6 სა ექ სპორ ტო ბა ზარს შო რის მხო ლოდ ორ ბა ზარ ზე  სომ ხეთ სა და აზ ერ ბა იჯ ან ში გა დის 

უწყვე ტად.

2019 წლის მო ნა ცე მე ბით ყვე ლა ზე მსხვი ლი სა ექ სპორ ტო ქვე ყა ნა ჰონკონ გი იყო, მე ორე ად გილ ზე 

სომ ხე თი, მე სა მე ზე კი ირ ანია. თუმ ცა, იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეს ბაზ რე ბი არ ხა სი ათ დე ბა 

სტა ბი ლუ რი მი წო დე ბით, 20152019 წლე ბის მო ნა ცე მე ბი და ჯამ და. შე დე გად, ბო ლო 5 წლის ტოპ 

6 სა თა მა შო ებ ის სა ექ სპორ ტო ბა ზა რი შემ დე გია:  ექ სპორ ტის 39%იანი წი ლით სომ ხე თი ლი

დე რობს. მას მოს დევს აზ ერ ბა იჯ ანი ექ სპორ ტის 32%იანი წი ლით, მე სა მე ად გილ ზე ჰონკონ გია 

7%იანი წი ლით. შემ დე გი სა მი სა ექ სპორ ტო ბა ზა რია ირ ანი (4%), უკ რა ინა (3%) და ბულ გა რე თი 

(3%). მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი ოფ იცი ალ ურ ად არ მო იც ავს რე ექ სპორ ტს, 

თუმ ცა დი აგ რა მა ცხად ჰყოფს, რამ დე ნად არ ას ტა ბი ლუ რია ექ სპორ ტის მაჩ ვე ებ ლე ბი, ზოგ შემ

თხვე ვა ში ერ თე ული შემ თხვე ვე ბი თაც კი არ ის აღ ნიშ ნუ ლი. სა ქარ თვე ლოს სა თა მა შო ბიზ ნე სე ბის 

წარ მო მად გენ ლე ბი მუდ მი ვად ცდი ან სხვა დას ხვა ბა ზარ ზე ბედს და აქ ვთ მათ ზე შეს ვლის მცდე

ლო ბე ბი. რე ალ ურ ად არ არ ის არც ერ თი ბა ზა რი, გარ და სომ ხე თი სა, რო მე ლიც მეტნაკ ლე ბად 5 

წლის გან მავ ლო ბა ში მუდ მი ვად რჩე ბო და ქარ თუ ლი სა თა მა შო ებ ის ექ სპორ ტის სა მიზ ნე ქვეყ ნად.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბი ცხად ჰყოფს, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა თა მა შო ებ ის ბა ზა რი საკ მა ოდ 

დი დი მო ცუ ლო ბით ხა სი ათ დე ბა. ამ ას თან, მი ნი მა ლუ რად არ ის ათ ვი სე ბუ ლი სა ექ სპორ ტო პო ტენ

ცი ალი. ხო ლო სა ექ სპორ ტო ბაზ რებ ზე პრო დუქ ცი ის მი წო დე ბა არ ას ტა ბი ლუ რია.

2 იმისათვის, რომ ექსპორტის მაჩვენებლები მაქსიმალურად დაახლოვებული ყოფილიყო საქართველოში წარმოებული 
სათამაშოების ექსპორტის მაჩვენებლებთან, სტატისტიკა რეექსპორტის გარეშეა დათვლილი
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თუმ ცა, მე ორ ეს მხრივ, სა თა მა შო ებ ის ში და ბაზ რის დი დი მო ცუ ლო ბა საკ მა ოდ კარგ პერ სპექ ტი ვას 

სა ხავს ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბის თვი საც. მით უმ ეტ ეს, რომ ბავ შვის გან ვი თა რე ბა

ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა თა მა შე ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წილს ის ედ აც ეს აჭ ირო ება ქარ თუ ლი ენ ის 

ინ ტეგ რი რე ბა, რად გან ში ნა არ სობ რი ვად ენ ობ რივ კომ პე ტენ ცი ას მო ითხოვს. ამ იტ ომ სექ ტო რის 

გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებ ზე სა უბ რი სას ეს სა კითხიც უნ და იყ ოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

გრაფიკი #3. სათამაშოების ექსპორტი ტოპ 6 ბაზარზე, 2015-2019 (ათასი აშშ დოლარი)
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წყარო: საქსტატი

გრაფიკი #4. სათამაშოების ტოპ 6 საექსპორტო ქვეყანა, 2015-2019
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წყარო: საქსტატი
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 სა თა მა შო ებ ის სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის მი მო ხილ ვა

სა თა მა შო ები, გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ არ წარ მო ად გენს პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტს, 

ელ ას ტი ური პრო დუქ ტია და მას ზე ფა სის ცვლი ლე ბა ავ ტო მა ტუ რად აის ახ ება გა ყიდ ვებ ზე. გან

სა კუთ რე ბით, თუ ეს ცვლი ლე ბა ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. გარ და უშუ ალ ოდ სა თა მა შო ზე 

ფა სის ზრდი სა, მის გა ყიდ ვებ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად აის ახ ება ზო გა დი ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა 

ქვე ყა ნა ში: მომ ხმა რე ბელ თა მსყიდ ვე ლუ ნა რი ან ობა ქვე ყა ნა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს 

სა თა მა შო ებ ის ბაზ რის ზო მას. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა თა მა შო ებ ის ბა ზა რი და მო კი დე ბუ ლია ქვე

ყა ნა ში შე მო სავ ლე ბის დო ნე ზე, ინ ფლა ცი ასა და ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გაც ვლით კურ სზეც კი  რად

გან იმ პორ ტი რე ბულ ნედ ლე ულ ზე ფა სე ბის ზრდა სა ბო ლო ოდ პრო დუქ ტის ფა სის ზრდას იწ ვევს.

შე სა ბა მი სად, თუ ქვე ყა ნა ში ლა რის კურ სი ეც ემა, ინ ფლა ცია იზ რდე ბა, ხო ლო შე მო სავ ლე ბი მნიშ

ვნე ლოვ ნად არ იზ რდე ბა, პირ ვე ლი დარ ტყმა ე.წ. ფუ ფუ ნე ბის და არ აპ ირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის 

პრო დუქ ცი ის სექ ტო რებს ად გე ბა. მათ შო რის, რა თქმა უნ და, სა თა მა შო ებ ის ბა ზარ საც. 

სა თა მა შო ებ ის სექ ტორ ში სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს ას ევე ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ის მა ღა ლი 

თვით ღი რე ბუ ლე ბა და შე დე გად იმ პორ ტი რე ბულ თან შე და რე ბით და ბა ლი სა ფა სო კონ კუ რენ

ტუ ნა რი ან ობა. 

ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბის ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ

რო სივ რცის შე სა ხებ ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს აღ ებ ული აქ ვს ვალ დე ბუ ლე ბა, 2030 

წლამ დე მო ახ დი ნოს ყვე ლა შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ისა და დი რექ ტი ვის ად აპ ტი რე ბა ევ რო კავ ში რის 

დი რექ ტი ვებ თან. მათ შო რის მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით. კერ ძოდ, DCFTAის მე3 

თა ვი ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბის, ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის, მეტ რო ლო გი ის, 

ბაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის, აკ რე დი ტა ცი ისა და შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის სის ტე მე ბის და ახ ლო

ებ ას ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის სის ტე მებ თან.  ამ ავე სის ტე მა ში ექ ცე ვა სა თა მა შო ებ ის სექ ტო რიც 

რო გორც იმ პორ ტი რე ბუ ლი, ას ევე ად გი ლობ რი ვად წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის ათ ვის. 

2020 წლის 20 იან ვარს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მი იღო დად გე ნი ლე ბა (#47) “სა თა მა შო ებ ის 
უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის დამ ტკი ცე ბის თა ობ აზე”, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოდ გან საზღვრუ ლია სსიპ “ბა ზარ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტო”. 

დად გე ნი ლე ბის მი ხედ ვით “2021 წლის პირ ველ იან ვრამ დე სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა და სა ქარ

თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო ებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ ერ

თობ ლი ვი ნორ მა ტი ული აქ ტის – რეგ ლა მენ ტით დად გე ნი ლი პრო დუქ ტის იმ პორ ტის წი ნას წა რი 

შეტყო ბი ნე ბის ფორ მი სა და მი სი შევ სე ბის/და დას ტუ რე ბის წე სის დამ ტკი ცე ბა.”3

თა ვად რეგ ლა მენ ტი ვრცელ დე ბა ყვე ლა იმ პრო დუქ ტზე, რო მე ლიც “დაპ რო ექ ტე ბუ ლია ან გან

კუთ ვნი ლია 14 წლამ დე ას აკ ის ბავ შვე ბის მი ერ სა თა მა შოდ გა მო ყე ნე ბი სათ ვის, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 

აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ტი დაპ რო ექ ტე ბუ ლია ან გან კუთ ვნი ლია მხო ლოდ სა თა მა შოდ გა მო ყე ნე

ბის თვის თუ არა”.4

3 საქართველოს მთავრობის დადგენილება (№47) სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 
დამტკიცების თაობაზე, მუხლი 7.
4 ტექნიკური რეგლამენტი სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ, მუხლი 1, პუნქტი 2.
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აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა ცი ები ვრცელ დე ბა რო გორც ად გი ლობ რი ვად წარ მო ებ ულ, ას ევე იმ პორ

ტი რე ბულ სა თა მა შო ებ ზე. მწარ მო ებ ლე ბის ნა წი ლი უკ ვე გა სუ ლია ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე და 

მათ თვის რე გუ ლა ცი ები სი ახ ლეს არ წარ მო ად გენს, თუმ ცა, პრობ ლე მუ რია ბევ რი სა კითხი, რო მე

ლიც რე გუ ლა ცი ებს ეხ ება  ლა ბო რა ტო რი ები, მა სერ თი ფი ცი რე ბე ლი ორ გა ნო ები და ა.შ. მათ თვის 

კი, ვინც ამ ბა ზარ ზე ახ ალი მო თა მა შეა, ას ევე ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და 

ცოდ ნა ამ მი მარ თუ ლე ბით.

სა თა მა შო ებ ის სექ ტო რი ერთერ თი სა მიზ ნე ჯგუ ფია სა ხელ მწი ფოს თვი საც და სა აგ ენ ტო “აწ არ მოე 

სა ქარ თვე ლო ში”ის მხარ და ჭე რით სარ გებ ლობს. რო გორც ზე მოთ უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, ამ ბიზ ნეს ში 

საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი რა ოდ ენ ობ ის კომ პა ნი ებია ჩარ თუ ლი. ეს გა ნა პი რო ბებს იმ ას აც, რომ  სექ

ტო რი მეტ ნაკ ლე ბად მო წეს რი გე ბუ ლი და სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლია, რაც გა მო იხ ატ ება იმ აში, რომ 

დარ გის წარ მო მად გენ ლე ბი პი რა დად იც ნო ბენ ერ თმა ნეთს, ერ თობ ლი ვად იღ ებ ენ მო ნა წი ლე ობ ას 

სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნებ ში და რაც ყვე ლა ზე მე ტად ყუ რად სა ღე ბია  და ფუძ ნე

ბუ ლი აქ ვთ სა თა მა შო ებ ის მწარ მო ებ ელ თა ას ოცი აცია. ას ოცი აცი ის არ სე ბო ბა პრობ ლე მებ სა და 

გა მოწ ვე ვებ ზე ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით მუ შა ობ ის, გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ისა და ერ თობ ლი ვი 

პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა. შე სა ბა მი სად, სხვა დას ხვა დო ნო რი სა თუ 

სა ხელ მწი ფოს მი ერ შემ დგო მი მხარ და ჭე რის პრო ექ ტე ბის და გეგ მვი სას სა თა მა შო ებ ის მწარ მო ებ

ლთა ას ოცი აცი ას შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბა ღი რე ბუ ლი რო ლი ით ამ აშ ოს სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ში.

 გა მოწ ვე ვე ბი და სა ჭი რო ებ ები გა ფარ თო ებ ის თვის

დარ გის წარ მო მად გე ნე ლებ თან ინ დი ვი დუ ალ ური ინ ტერ ვი უს შე დე გად გა მოვ ლინ და შემ დე გი 

ძი რი თა დი სა ჭი რო ებ ები:

 რე გუ ლა ცი ებ ისა და ტექ ნი კურ რეგ ლა მენ ტებ თან და კავ ში რე ბულ კითხვებ ზე პა სუ ხე ბის მი ღე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბის არ ქო ნა. არ არ სე ბობს საკ მა რი სი ცოდ ნა ამ მი მარ თუ ლე ბით და  არც ამ ინ

ფორ მა ცი ის მი ღე ბის პრაქ ტი კუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბაა ხელ მი საწ ვდო მი  ტრე ნინ გი, ვორ ქშო ფი 

და ა.შ. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ რე გუ ლა ცი ებ ისა და ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის შე სა ხებ სა ქარ

თვე ლოს სა ვაჭ როსამ რეწ ვე ლო პა ლა ტა ატ არ ებს ტრე ნინ გებს და სა მუ შაო შეხ ვედ რებს ფო კუს 

ჯგუფ ში მო ნა წი ლე კომ პა ნი ებ ის უმ ეტ ეს ობ ას არ ჰქონ და ინ ფორ მა ცია მსგავ სი ტი პის სა მუ შაო 

შეხ ვედ რე ბის თა ობ აზე. ამ იტ ომ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია კომ პა ნი ებ ის სექ ტო რულ და სხვა ბიზ ნეს მხარ

დამ ჭერ ას ოცი აცი ებ ში გა წევ რი ან ება, აქ ტი ური სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის წარ მო ება, რაც ხელს 

შე უწყობ და ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მას და მე ტი ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტის თვის ცოდ ნის მი წო დე ბას;

 ნი მუ შე ბის ან ალ იზ ის სირ თუ ლე  სა ქარ თვე ლო ში ამ მი მარ თუ ლე ბით ლა ბო რა ტო რია არ ფუნ

ქცი ონ ირ ებს, უცხო ეთ ში გაგ ზავ ნა კი საკ მაო დიდ ფი ნან სურ რე სურ სებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი;

 ნედ ლე ულ ზე შეზღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა; კერ ძოდ, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ნედ ლე ულ ის 

ნა წი ლი არ არ ის, იმ პორ ტის შემ თხვე ვა ში კი მომ წო დებ ლებს აქ ვთ მი ნი მა ლუ რი შეკ ვე თის 

შეზღუდ ვა, რაც არ თუ ლებს და აძ ვი რებს მუ შა ობ ას;

 პრობ ლე მუ რია სა ცა ლო ქსე ლებ თან ურ თი ერ თო ბა, რომ ლებ თა ნაც მუდ მი ვად დათ მო ბა ზე უწ

ევს ქარ თველ მწარ მო ებ ელს წას ვლა და სა ბო ლო ოდ კი მი სი პრო დუქ ტი არ აკ ონ კუ რენ ტულ 

ად გი ლას იდ ება, არ აკ ონ კუ რენ ტუ ლი ფა სით. პრო დუქ ცი ის თა რო ზე გან თავ სე ბის ხარ ჯი არ ის 

საკ მა ოდ მა ღა ლი;
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 არ ას აკ მა რი სი რე სურ სე ბის გა მო, უჭ ირთ დი დი მო ცუ ლო ბის შეკ ვე თის დაკ მა ყო ფი ლე ბა;

 სა რეკ ლა მო ხარ ჯის გა წე ვის სა შუ ალ ება არ აქ ვთ, რად გან ეს შემ დეგ აის ახ ება ფა სებ ზე;

 ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა გარ თუ ლე ბუ ლია, მა ღა ლია სა სეს ხო გა ნაკ ვე თე ბიც;

 სა რეკ ლა მო ხარ ჯის გა წე ვის სა შუ ალ ება არ აქ ვთ, რად გან ეს შემ დეგ აის ახ ება ფა სებ ზე;

 ეს აჭ ირო ებ ათ პრაქ ტი კუ ლი ტრე ნინ გე ბი სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბე ბით: ფას და დე ბა, ფი ნან

სუ რი და მე ნე ჯე რუ ლი აღ რიცხვა, რე გუ ლა ცი ებ ისა და რეგ ლა მენ ტე ბის შე სა ხებ, გა ყიდ ვე ბი და 

მარ კე ტინ გი.

ინ ტერ ვი უს ბო ლოს კონ კრე ტუ ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ვის ყვე ლა ზე პრი ორ იტ ეტ ულ პრობ ლე მე ბად 

ლა ბორ ტო რი ის/სერ ტი ფი ცი რე ბის არ ქო ნა და მა ღა ლი მარ კე ტინ გუ ლი ხარ ჯი და სა ხელ და.

შემ დგომ ეტ აპ ზე, სა მუ შაო შეხ ვედ რის ფორ მატ ში მწარ მო ებ ლებ მა გა ნი ხი ლეს ყვე ლა ის მნიშ

ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა თუ გა მოწ ვე ვა, რო მელ თა წი ნა შეც მა თი კომ პა ნი ები და ზო გა დად, დარ გი 

დგას. მსჯე ლო ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი, გა მოწ ვე ვე ბი და 

პრობ ლე მე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი. ას ევე, გა მო ით ქვა კონ კრე ტუ ლი ინ იცი ატ ივ ები, გა მოწ ვე ვე ბის ნა

წი ლის სა პა სუ ხოდ და მა თი გა დაჭ რი შე საძ ლო ვა რი ან ტე ბი.

 თვით ღი რე ბუ ლე ბა

რო გორც ზე მოთ აღ ინ იშ ნა, სა თა მა შო ებ ის ბა ზარ ზე მნიშ ვნე ლო ვან ზე გავ ლე ნას ახ დენს მაკ რო

ეკ ონ ომ იკ ური ფაქ ტო რე ბი, რო გო რე ბი ცაა ინ ფლა ცია, გაც ვლი თი კურ სი და შე მო სავ ლე ბის დო ნე. 

კონ კრე ტუ ლად, სა თა მა შო ებ ის სა წარ მო ებ ის თვის აქ ტუ ალ ური სა კითხია თვით ღი რე ბუ ლე ბის 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა, რაც მა სა ლე ბი სა და ნედ ლე ულ ის ფა სის ზრდას უკ ავ შირ დე ბა.  ამ ის 

ერთერ თი მი ზე ზი კი ისაა, რომ შემ ცირ და ნედ ლე ულ ის, კერ ძოდ კი ხის მა სა ლის ად გი ლობ

რი ვი მი წო დე ბა ბა ზარ ზე, იმ პორ ტი რე ბუ ლი ნედ ლე ულ ის ფა სი კი საკ მა ოდ მზარ დია გაც ვლი თი 

კურ სის ცვლი ლე ბე ბის გა მო. მა გა ლი თი სათ ვის, თუ 2018 წელს კომ პა ნია “თა მა შო ბა ნას” ერ თი 

კონ კრე ტუ ლი თა მა შის თვით ღი რე ბუ ლე ბა 16 ლა რი იყო, 2019 წელს იგ ივე თა მა შის თვით ღი რე ბუ

ლე ბამ 27 ლა რი შე ად გი ნა. რაც, ავ ტო მა ტუ რად აის ახ ება გა სა ყიდ ფას ზე და პრო დუქ ტს უკ არ გავს 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ას და მიმ ზიდ ვე ლო ბას ბა ზარ ზე.  პრობ ლე მუ რია ტექ ნო ლო გი ებ ის თე მაც 

(იხ ილ ეთ ტექ ნო ლო გი ებ ის ქვე თა ვი), რაც პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბას ზრდის. ამ ას თან, 

რად გან კომ პა ნი ები ძი რი თა დად მცი რე ბრუნ ვა ზე მუ შა ობ ენ, არც მას შტა ბის ეფ ექ ტი იძ ლე ვა 

თვით ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

ცხა დია პრობ ლე მაა ის იც, რომ ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი სა თა მა შო ებ ის წარ მო ებ ას უწ ევს კონ კუ რენ ცი ის 

გა წე ვა ის ეთი მსხვი ლი მწარ მო ებ ელი ქვეყ ნე ბის თვის, რო გო რი ცაა ჩი ნე თი, რომ ლის სა თა მა შო 

პრო დუქ ცი ის ფა სიც გა ცი ლე ბით და ბა ლია ქარ თულ პრო დუქ ცი აზე. 

 კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბი

გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ებაა სპე ცი ალ იზ ებ ული კად რე ბის არ სე ბო ბა ბა ზარ ზე. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 

რომ სექ ტო რი აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლობს პრო ფე სი ულ სას წავ ლებ ლებ თან, იმ კვა ლი ფი კა ცი ის 

კად რე ბის მი ღე ბა, რაც ამ ბიზ ნეს შია სა ჭი რო, მა ინც ჭირს. დარ გის წარ მო მად გე ნელ თა თქმით, 

მათ თან  და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის კად რე ბი მო დი ან, რო მელ თაც არ აქ ვთ მარ ტი ვი სა მუ შა ოს შეს
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რუ ლე ბის უნ არი. შე სა ბა მი სად, სა წარ მო ებს უწ ევთ ახ ლად და ქი რა ვე ბუ ლი კად რე ბის სა კუ თა რი 

ძა ლე ბით სწავ ლე ბამომ ზა დე ბა, მათ შო რის რიგ შემ თხვე ვებ ში სპე ცი ალ ური კუ რი კუ ლუ მით. 

პრო ფე სი ულ სას წავ ლებ ლებს ძი რი თა დად ორი პრობ ლე მა აქ ვთ: 1) პროგ რა მე ბი მათ უმ რავ

ლე სო ბა ში შე და რე ბით ახ ალია და თა ვად სას წავ ლებ ლებ საც არ ჰყავთ მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის 

პე და გო გე ბი, რომ ლებ მაც უნ და ას წავ ლონ; 2) პრო ფე სი ულ სას წავ ლებ ლებ ში ზო გა დად, და გან

სა კუთ რე ბით ხის მხატ ვრუ ლი და მუ შა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით სწავ ლა არ აპ ოპ ულ არ ულია. სა ბო

ლო ოდ, ამ ორი ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სას წავ ლებ ლის დას რუ ლე ბის შემ დგომ კად რებს 

არ აქ ვთ სა თა ნა დო დო ნის კვა ლი ფი კა ცია.

კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ კვა ლი ფი ცი ური კად რის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა შიც, ბა ზარ

ზე ამ კად რებ ზე არ სე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის გა მო, დარ გი თა ვი სი ან აზღა ურ ებ ის მო ცუ ლო ბით ვერ 

ახ ერ ხებს ამ კად რის და კა ვე ბას ბიზ ნეს ში. კერ ძოდ, ხის მხატ ვრუ ლი და მუ შა ვე ბის სპე ცი ალ ის ტი, 

რო გორც და მო უკ იდ ებ ლად ოპ ერ ირ ებ ადი დურ გა ლი, ახ ეხ ებს გა ცი ლე ბით დი დი შე მო სავ ლე ბის 

მო ბი ლი ზე ბას, ვიდ რე სა თა მა შო ბიზ ნესს შე უძ ლია გა და უხ ად ოს.   

ას ევე, პრობ ლე მა ტუ რია წარ მო ებ ის პრო ცე სის ხა რის ხის მარ თვის მე ნე ჯე რე ბი, რაც არ თუ ლებს 

წარ მო ებ ის პრო ცესს, არ თუ ლებს ხა რის ხი ანი პრო დუქ ტის გა მოშ ვე ბას. რად გან ამ მი მარ თუ ლე ბით 

გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში, პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია.  მწარ მო

ებ ელი კომ პა ნი ებ ის ხელ მძღვა ნე ლებს თა ვად უწ ევთ ხა რის ხის მარ თვის მე ნე ჯე რის ფუნ ქცი ის 

შე თავ სე ბა სხვა მე ნე ჯე რულ და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მუ შა ოს თან ერ თად, რაც რიგ შემ თხვე ვებ ში 

შე უძ ლე ბელს ხდის შეკ ვე თის დრო ულ ად შეს რუ ლე ბას.

დარ გში არ სე ბუ ლი ან აზღა ურ ებ ის შე სა ბა მი სად კად რე ბის მო ძი ება პრობ ლე მუ რია იმ იტ ომ აც, რომ 

სა თა მა შო ებ ის მწარ მო ებ ელ თა ძი რი თა დი ნა წი ლი თბი ლის ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს  ფო კუსჯგუ ფის 

დროს გა მო იკ ვე თა, რომ ხა რის ხი ანი კად რის მო ძი ება, შე თა ვა ზე ბულ ხელ ფას ზე, რე გი ონ ში შე

და რე ბით უფ რო მარ ტი ვია. 

 ტექ ნო ლო გი ები / და ნად გა რე ბი

სექ ტორ ში არ სე ბობს ის ეთი და ნად გა რე ბის სა ჭი რო ება (მაგ. შე სა ღე ბი და ნად გა რი), რო მელ თა 

შე ძე ნაც ერ თი კონ კრე ტუ ლი სა წარ მოს თვის საკ მა ოდ მა ღალ ბი უჯ ეტი ანია და, ამ ავ დრო ულ ად, 

წარ მო ებ ის მცი რე მო ცუ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ არ ენ ტა ბე ლუ რია. ას ეთი კი სხვა დას

ხვა და ნად გა რია სა ჭი რო. მათ შო რის 3D პრინ ტე რე ბი და სხვა ის ეთი სა შუ ალ ებ ები, რო მე ლიც 

სა ერ თა შო რი სო მწარ მო ებ ლებს ერ თე ული სა თა მა შოს ფასს მნიშ ვნე ლოვ ნად უიაფ ებს. დღეს 

კომ პა ნი ებს ამ სა მუ შა ოს ძი რი თა დი ნა წი ლის შეს რუ ლე ბა ხე ლით უწ ევთ, რაც საკ მაო დროს თან, 

და მა ტე ბით სა კად რო რე სურ სთან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი და, გარ და იმ ისა, რომ პრო დუქ ცი ას აძ

ვი რებს, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ერ თნა ირი სტან დარ ტი ზა ცი ის მქო ნე პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ას და 

მა ღა ლია წუნ დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბის ალ ბა თო ბა. 

ამ ას თან უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ იდე ას კლას ტე რის შექ მნის შე სა ხებ და, მა გა ლი თად ერ თობ ლი ვი 

ტექ ნი კის შე ძე ნის თა ობ აზე, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ დარ გში საკ მა ოდ მცი რე რა ოდ ენ ობ ის კომ

პა ნია ოპ ერ ირ ებს, ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი ენ თუ ზი აზ მით არ ხვდე ბი ან. 
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ზო გა დად ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის კომ პო ნენ ტი კომ პა ნი ებ ის თვის ერთერ თი მნიშ ნე ლო ვა ნი 

სა ჭი რო ებაა. 

 ცოდ ნა/კომ პე ტენ ცი ები ბიზ ნე სის მარ თვა ში

კომ პა ნი ებ ის ნა წი ლი საკ მა ოდ გა მოც დი ლია და მა თი არ სე ბო ბა ბა ზარ ზე წლებს, რიგ შემ თხვე ვებ ში 

კი უკ ვე  ორ ათ წლე ულ საც ით ვლის. თუმ ცა, დარ გის წარ მო მად გე ნელ თა დი დი ნა წი ლი შე და რე ბით 

ახ ალ გაზ რდა კომ პა ნიაა და, შე სა ბა მი სად, მათ მფლო ბე ლებ სა და მე ნეჯ მენ ტის წარ მო მად გენ

ლებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბა ეს აჭ ირო ებ ათ ცოდ ნი სა და კომ პე ტენ ცი ებ ის მი მარ თუ ლე ბით.

ერთერ თი სა ჭი რო ება, რაც სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე და სა

ხელ და ექ სპორ ტის მიზ ნე ბი სათ ვის  ტექ ნი კუ რი დო კუ მენ ტა ცი ის სწო რად და სრულ ყო ფი ლად 

მომ ზა დე ბა ში დახ მა რე ბა ან სწავ ლე ბა იყო.

ას ევე, მა თი ნა წი ლის გან ცხა დე ბით, არ სე ბობს  მე ნე ჯე რუ ლი, ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ კრე

ტუ ლად ფას და დე ბის სა კითხზე ტრე ნინ გე ბის სა ჭი რო ება.  

 ლა ბო რა ტო რი ული კვლე ვა / სერ ტი ფი ცი რე ბა

სა წარ მო ებ ის თვის, გან სა კუთ რე ბით კი მათ თვის, ვინც ექ სპორ ტზე გა დის ან სა ექ სპორ ტო ბაზ

რე ბის გა ფარ თო ებ აზე მუ შა ობს, გან სა კუთ რე ბით ევ რო კავ ში რის მი მარ თუ ლე ბით, ერთერ თი 

მთა ვა რი გა მოწ ვე ვაა სა ქარ თვე ლო ში ლა ბო რა ტო რი ის არ არ სე ბო ბა შე სა ბა მი სო ბის სერ თი

ფი კა ტის მო პო ვე ბი სათ ვის, ხშირ შემ თხვე ვა ში, აუც ილ ებ ელია პრო დუქ ტის ლა ბო რა ტო რი ული 

შე მოწ მე ბა. სა ქარ თვე ლო ში ლა ბო რა ტო რი ის არ არ სე ბო ბის გა მო პრო დუქ ცი ის ნი მუ შე ბი იგ ზავ

ნე ბა საზღვარ გა რეთ, რაც,  მა ღალ და ნა ხარ ჯებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. შე მოწ მე ბა ზე გა წე ული 

მა ღა ლი და ნა ხარ ჯი ზრდის პრო დუქ ტის თვით ღი რე ბუ ლე ბას და აის ახ ება სა რე ალ იზ აციო ფას ზე. 

სა ბო ლო ოდ, პრო დუქ ტი ხდე ბა არ აკ ონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი და უცხო ელი დამ კვე თი არ ჩე ვანს სხვა 

მწარ მო ებ ელ ზე აკ ეთ ებს. სსიპ აკ რე დი ტა ცი ის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი მუ შა ობს შე სა ბა მი სი ლა ბო რა

ტო რი ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა ზე და უახ ლო ეს მო მა ვალ ში პროგ ნო ზი რე ბუ ლია ამ მი მარ თუ ლე ბით 

მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

ამ ას თან, სხვა ბიზ ნე სე ბის გან გან სხვა ვე ბით, მა გა ლი თად ის ეთ ის გან, რო გო რი ცაა სამ შე ნებ ლო 

ბიზ ნე სი და ა.შ. სა თა მა შო ებ ის მწარ მო ებ ელ თა მოთხოვ ნა, მას შტა ბის სიმ ცი რი დან გა მომ დი ნა რე, 

ვერ უზ რუნ ველ ყოფს  კო მერ ცი ულ ინ ტე რესს ლა ბო რა ტო რი ებ ის თვის, რომ მათ ეს მომ სა ხუ რე ბა 

მი აწ ოდ ონ.

 უს აფ რთხო ებ ის სტან დარ ტე ბი

სა წარ მო ებ ში უს აფ რთხო ებ ის სტან დარ ტე ბის დაც ვა ერთერ თი აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა, რო მე ლიც, 

ქარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბი თაც არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. ცხა დია,  სა წარ მო ებ

ის თვის უს აფ რთხო ებ ის სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა და დაც ვა ხარ ჯებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი, 
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რო მე ლიც ბევ რი კომ პა ნი ის თვის მი უწ ვდო მე ლია ფი ნან სუ რად მით უმ ეტ ეს, რომ შე სა ბა მი სი 

სპე ცი ალ ის ტე ბი სა ქარ თვე ლო ში ნაკ ლე ბად არი ან და მა თი მოწ ვე ვა უცხო ეთ იდ ან არ ის სა ჭი რო. 

მა გა ლი თად, ერთერ თი სა წარ მოს თვის ას ეთი სტან დარ ტის და ნერ გვა, მან ქა ნადა ნად გა რე ბის 

შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა და პრო ცე სე ბის ად აპ ტა ცია, უცხო ელი სპე ცი ალ ის ტის მი ერ, და ახ ლო ებ ით  

5 000 ევ რო დაჯ და. მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბა და ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა, ას ევე არ ის იმ სა ჭი რო ებ ათა 

ჩა მო ნათ ვალ ში, რო მე ლიც კომ პა ნი ებ მა და ას ახ ელ ეს. 

 მარ კე ტინ გი, გა ყიდ ვე ბი

დარ გის წარ მო მად გენ ლე ბის თქმით, აქ ტუ ალ ურია სექ ტო რუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის სა ჭი

რო ება, თუმ ცა ერ თი კონ კრე ტუ ლი კომ პა ნი ის თვის ას ეთი კვლე ვის დაკ ვე თა საკ მა ოდ ძვი რია. 

შე სა ბა მი სად, სექ ტო რუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა შე საძ ლოა კარ გი დახ მა რე ბა ყო ფი ლი ყო 

მთლი ან ად ბიზ ნე სის თვის და ამ დარ გის გან ვი თა რე ბის თვის.

ას ევე, პრობ ლე მად და სა ხელ და რე ალ იზ აცი ის არ ხებ თან და სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ თან ურ თი ერ თო ბა. 

ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის თვის საკ მა ოდ რთუ ლია დახ ლზე ად გი ლის მო პო ვე ბა და დამ კვიდ რე

ბა. ამ ას რამ დე ნი მე მი ზე ზი გა ნა პი რო ბებს: რთუ ლია ქსე ლებ თან მო ლა პა რა კე ბე ბი მი წო დე ბის 

მო ცუ ლო ბე ბის, სტა ბი ლუ რი ნა კა დის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ფა სის ნა წილ ში, გან სა კუთ რე ბუ ლი 

პრობ ლე მაა ერ თგვა რო ვა ნი პრო დუქ ცი ის მი წო დე ბის უწყვე ტი ციკ ლის არ სე ბო ბა, მა ღა ლია მარ

ჟა, რო მე ლიც პრო დუქ ტს სა დის ტრი ბუ ციო ქსე ლე ბის მი ერ ედ ება. 

ას ევე, კონ კრე ტულ დახ ლებ ზე გან თავ სე ბა თან ხებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი, რი სი და მა ტე ბი თი 

ხარ ჯე ბის გა წე ვის რე სურ სიც მცი რე მას შტა ბის კომ პა ნი ებს არ გა აჩ ნი ათ. მნიშ ვნე ლო ვან პრობ

ლე მას წარ მო ად ენს გა ყიდ ვე ბის შემ დგო მი გა დახ დე ბი, ანუ თან ხე ბის ამ ოღ ება რე ალ იზ ატ ორ ებ

იდ ან. მხო ლოდ ერ თმა კომ პა ნი ამ გა ნაცხა და, რომ აქ ვს მიღ წე ული შე თან ხმე ბა სა თა მა შო ებ ის 

მა ღა ზი ებ ის ქსელ თან პრო დუქ ცი ის მი წო დე ბის მო მენ ტის თვის გა დახ დის შე სა ხებ. 

სა ინ ტე რე სოა, რომ დარ გში მოღ ვა წე კომ პა ნი ებ ის უმ ეტ ეს ობა საკ მა ოდ აქ ტი ურ ად იყ ენ ებს გა

ყიდ ვე ბის თვის ახ ალი მე დი ის შე საძ ლებ ლო ბებს და სო ცი ალ ურ ქსე ლებს. აქ ვე გა მო იკ ვე თა, რომ 

კოპ მა ნი ებს აქ ვთ ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის და ზო გა დად მარ კე ტინ გის მი მარ თუ ლე ბით და მა ტე ბი თი 

ცოდ ნის მი ღე ბის საჭ რო ებ აც. 

 ექ სპორ ტი

ექ სპორ ტის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს შო რის არ ის, ერ თის მხრივ, ქარ თვე ლი მწარ

მო ებ ლის წარ მო ებ ის მას შტა ბე ბი, მე ორ ეს მხრივ კი  ლო ჯის ტი კუ რი სირ თუ ლე ები. 

კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლო დან მა გა ლი თად ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე ტრან სპორ ტი რე ბის სირ თუ ლე და 

ლო ჯის ტი კუ რი ცენ ტრე ბის არ ქო ნა ევ რო კავ ში რის ტე რი ტო რი აზე. აღ ნიშ ნუ ლი  გან პი რო ბე ბუ ლია 

არ ას აკ მა რი სად გან ვი თა რე ბუ ლი ლო ჯის ტი კუ რისატ რან სპორ ტო ქსე ლით. ქარ თუ ლი წარ მო ებ ის 

პრო დუქ ტე ბის რე ალ იზ აცია ევ რო კავ ში რის სა ცა ლო ბა ზარ ზე ძი რი თა დად ევ რო კავ შირ ში მცხოვ
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რე ბი ფი ზი კუ რი პი რე ბის/იმ პორ ტი ორ ებ ის მი ერ ხდე ბა, რომ ლე ბიც აქ ედ ან შე ძე ნილ მცი რე რა

ოდ ენ ობ ის პრო დუქ ცი ას იმ არ აგ ებ ენ და სა ცა ლო ინ ტერ ნეტ ქსე ლებ ში ყი დი ან ევ რო პის ქვეყ ნებ ში.

სა ინ ტე რე სოა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ყვე ლა იმ ბიზ ნე სის მი ერ სა ხელ დე ბა, რო მე ლიც კონ

კრე ტუ ლი პრო დუქ ტის მი წო დე ბით არ ის და კა ვე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე. გან სა კუთ რე ბით 

ეს ეხ ება მათ, ვინც არ ამ ალ ფუ ჭე ბად პრო დუქ ტს აწ ოდ ებს ბა ზარს. ამ იტ ომ მათ მი ერ გა მოთ ქმუ ლი 

იყო მო საზ რე ბე ბი იმ ას თან და კავ შრე ბით, რომ ევ რო კავ შრში ექ სპორ ტის და გან სა კუთ რე ბით 

მცი რე ბიზ ნე სე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი ექ სპორ ტის ზრდის ხელ შე საწყო ბად სა სურ ვე ლია სა ხელ

მწი ფომ ევ რო კავ ში რის ტე რი ტო რი აზ ევე, მა გა ლი თად ბალ ტი ის პი რე თის ტე რი ტო რი აზე შე იქ მნას 

ერ თგვა რი ლო ჯის ტი კუ რი ჰა ბი, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის და საწყო ბე ბა 

და მი წო დე ბე ბის აღ ნიშ ნუ ლი ტე რი ტო რი იდ ან უზ რუნ ველ ყო ფა. აღ ნიშ ნუ ლი ჰა ბი, შე საძ ლოა, კო

მერ ცი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ აც იქ ნას შექ მნი ლი, რად გან მას ეკ ონ ომ იკ ური მომ გე ბი ან ობ ის 

პო ტენ ცი ალი გა აჩ ნია, თუმ ცა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ თავ და პირ ველ ეტ აპ ზე მას სა ხელ მწი ფო 

თა ნად გო მის გარ კვე ული ფორ მაც უმ ყა რებ დეს ზურ გს. 

 ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა

რო გორც ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი გა მოწ ვე ვე ბი და სა ჭი რო ებ ები ცხად ჰყოფს, დარ გში ერთერთ 

მთა ვარ გა მოწ ვე ვად ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა რჩე ბა. სა ჭი რო ებ ებ ის უმ რავ ლე სო ბა ფი ნან

სებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი და მწარ მო ებ ლე ბის დი დი ნა წი ლი, მა თი ზო მი სა და აქ ტი ვე ბის სიმ

ცი რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვერ ახ ერ ხებს ფი ნან სებ ზე წვდო მას და მნიშ ვნე ლო ვან გა ფარ თო ებ ას.

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა პროგ რა მე ბი დან სა თა მა შო ებ ის მწარ მო ებ ელთ სექ ტო რის თვის 

ხელ მი საწ ვდო მი მა თი სა წარ მო ებ ის ზო მის, სპე ცი ფი კის, წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის ხა სი ათ ის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, მხო ლოდ ერ თი  სა აგ ენ ტო “აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში”ის მი ერ სა ერ თა შო

რი სო გა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ის თა ნა და ფი ნან სე ბის პროგ რა მაა. სხვა პროგ რა მებ ში მო ნა წი

ლე ობ ის თვის მწარ მო ებ ელ თა დი დი ნა წი ლი მოთხოვ ნებს ვერ აკ მა ყო ფი ლებს.

 

ცხა დია, არ სე ბობს ას ევე იგ ივე სა აგ ენ ტოს „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის 

მხარ დაჭ რის პროგ რა მაც, თუმ ცა, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, დარ გში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის 

ძი რი თა დი ნა წი ლი თბი ლის შია და ფუძ ნე ბუ ლი, რაც მათ ამ პროგ რა მის მიღ მა ტო ვებს. შე სა ბა

მი სად, თან ხე ბის მო ზიდ ვის პრაქ ტი კუ ლად ერ თა დერთ გზად რჩე ბა სა ბან კო არ ხე ბი, რო მე ლიც 

ზო გა დად საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბუ ლი ფუ ლია და რე სურ სია.

 დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ები

სა თა მა შე ბის ბაზ რის მო ცუ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში ჯა მუ რად 20 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენს. 

ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი კარგ წი ნა პი რო ბას იძ ლე ვა პირ ველ რიგ ში ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე

ბუ ლი ხელ შეწყო ბის პო ლი ტი კის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად.

სფე რო ში ძი რი თა დად 30მდე მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო მად გე ნე ლია ჩარ თუ ლი, მა თი უმ რავ ლე სო ბა  
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თბი ლის შია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი. ეს მათ კლას ტე რულ გან ვი თა რე ბას მეტ პერ სპე ტი ვას უქ მნის, თუმ

ცა, მე ორ ეს მხრივ, წარ მო შობს კვა ლი ფი ცი ური და იაფი სა მუ შაო ძა ლის მო ზიდ ვის პრობ ლე მებს.

დარ გი გა ნიც დის ნედ ლე ულ ის, ტექ ნო ლო გი ებ ის და ცოდ ნის დე ფი ციტს, რაც მნიშ ვნე ლო ვან ფი

ნან სურ და ნა ხარ ჯებს სა ჭი რო ებს, რომ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი იყ ოს რო გორც ში და, ისე გა რე ბა

ზარ ზე; ექ სპორ ტის ან ალ იზი ცხად ყოფს, რომ დარ გს არ აქ ვს მო პო ვე ბუ ლი ნი შუ რი სა ექ სპორ ტო 

ბა ზა რი და მწარ მო ებ ლე ბი არი ან სტა ბი ლუ რი ბაზ რის ძი ებ აში, ამ იტ ომ ექ სპორ ტის გე ოგ რა ფია 

მრა ვალ ფე რო ვა ნია და მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი. ერ თა დერ თი, მეტნაკ ლე ბად მდგრა დი ბა ზა რი ამ 

თვალ საზ რი სით, ამ ეტ აპ ის თვის,  სომ ხე თია. 

სა ჭი რო ებ ებ ის ან ალ იზ ის შე დე გად, გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე რე კო მენ და ციარე კო მენ და ცია, რო მელ თა გან ხორ

ცი ელ ებ აც  და ეხ მა რე ბა მათ ზრდა სა და შემ დგომ გან ვი თა რე ბა ში.

კლას ტე რუ ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა  სა ჭი რო ებ ებ ის ან ალ იზ ის ას გა მო იკ ვე თა, რომ ნა წი

ლი მათ გა ნი მარ ტი ვად გა დაჭ რა დი იქ ნე ბა, თუ მწარ მო ებ ლე ბი შეძ ლე ბენ და გა ერ თი ან დე ბი ან 

კონ კრე ტუ ლი სა ჭი რო ებ ებ ის დაკ მა ყო ფი ლე ბის ირ გვლივ. ამ აში მათ და ეხ მა რე ბათ ერ თგვა რი 

კლას ტე რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც გა დაჭ რი ან ის ეთ პრობ ლე მებს, რომ ლებ თან 

გამ კლა ვე ბაც ინ დი ვი დუ ალ ურ ად შე უძ ლე ბე ლია. ამ მი მარ თლე ბით ნა ბი ჯე ბი უკ ვე გა დად გმუ

ლია, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სა თა მა შო ებ ის მწარ მო ებ ელ თა ას ოცი აცია და მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ 

ამ ას ოცი აცი ამ სწო რედ ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით გა აგ რძე ლოს თა ნამ შრომ ლო ბა და უფ რო 

გა აღ რმა ვოს, რა თა მათ თვის ხელ საყ რე ლი   მომ სა ხუ რე ბე ბის ნა წი ლის მთლი ან ად დარ გის თვის 

შე თა ვა ზე ბა მოხ დეს, მა გა ლი თად: 

 ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით მწარ მო ებ ლე ბი შეძ ლე ბენ და უკ ვე თონ (შე საძ ლოა დო ნო რე ბის დახ

მა რე ბი თაც) მარ მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბიკე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბი, რაც მათ მის ცემს წარ მოდ გე ნას ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი 

მოთხოვ ნე ბის, სა ფა სო დი აპ აზ ონ ებ ის შე სა ხებ. ას ევე, სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბის შე სა ხებ ინ

ფორ მა ცი ასა და ან ალ იზს. ას ეთი კვლე ვე ბის ინ დი ვი დუ ალ ურ ად დაკ ვე თის შე საძ ლებ ლო ბა 

ცალ კე ულ მწარ მო ებ ლებს არ აქ ვთ. ას ეთი კვლე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა 

აღ მოჩ ნდეს დარ გის ბიზ ნე სის თვის;

 ექ სპორ ტის გან ხორ ცი ელ ებაექ სპორ ტის გან ხორ ცი ელ ება  შე საძ ლოა სხვა მსგავს ბიზ ნე სებ თან ერ თად ერ თობ ლი ვად მუ შა ობა 

ერ თი ანი ჰა ბის შექ მნა ზე ევ რო პა ში, მაგ. რო მე ლი მე ლო ჯის ტი კურ ცენ ტრთან თა ნამ შრომ ლო ბით;

 უფ რო მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა, ერ თმა მიმ წო დეერ თმა მიმ წო დე

ბელ მა უზ რუნ ველბელ მა უზ რუნ ველ ყოს სა ჭი რო ძვი რადღი რე ბუ ლი და ნად გა რე ყოს სა ჭი რო ძვი რადღი რე ბუ ლი და ნად გა რე ბის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა ბის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა; 

მწარ მო ებ ლე ბი კი ის არ გებ ლე ბენ ამ ტექ ნი კის მომ სა ხუ რე ბით მა თი სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ბა მი

სად.

ამ და სხვა ამ ოც ან ებ ის ერ თი ანი, კლას ტე რუ ლი მიდ გო მით გა დაჭ რა ბევ რად მარ ტი ვი იქ ნე ბა 

მწარ მო ებ ლე ბის თვის. ამ ას თან, გა ად ვილ დე ბა დო ნო რებ თან და და ფი ნან სე ბის სხვა წყა რო ებ თან 

კო მუ ნი კა ცია ერ თი ანი ამ ოც ან ის ირ გვლივ გა ერ თი ან ებ ული კომ პა ნი ებ ის თვის.

 ცოდ ნის გა ზი არ ება და ტრე ნინ გე ბი  კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ები ამ თვალ საზ რი სით თა

ვად სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ გა მო იკ ვე თა. პირ ვე ლი რი გის სა ჭი რო ებ ებ ად ცოდ ნის 



18

გა ზი არ ებ ისა და ტრე ნინ გე ბის მი მარ თუ ლე ბით და სა ხე ლე ბუ ლია:

 ტრე ნინ გისერ თი ფი ცი რე ბა ხა რის ხის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით. ას ევე, გა მოც დი ლე

ბის გა ზი არ ება უცხო ელი მწარ მო ებ ლე ბის გან ამ მი მარ თუ ლე ბით;

 ქარ თვე ლი მწარ მო ებ ლე ბის საზღვარ გა რეთ ვი ზი ტე ბის ორ გა ნი ზე ბა, ად გილ ზე წარ

მო ებ ის დე ტა ლე ბის გაც ნო ბის მიზ ნით;

 უცხო ელი ექ სპერ ტე ბის დახ მა რე ბა სა წარ მოო ჯაჭ ვი სა და სა წარ მოო უს აფ რთხო ებ ის 

სტან დარ ტე ბის დამ კვიდ რე ბის მიზ ნით;

 პრაქ ტი კუ ლი ტრე ნინ გე ბი ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტი სას მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი

ლე ბი სა და ტექ ნი კუ რი დო კუ მენ ტა ცი ის შევ სე ბის კუთხით;

 ტრე ნინ გე ბი მარ კე ტინ გში, მათ შო რის ციფ რულ მარ კე ტინ გში.

 სა ექ სა ექ სპორ ტო ბაზ რებ ზე პო ზი ცი ონ ირ ებ აში დახ სპორ ტო ბაზ რებ ზე პო ზი ცი ონ ირ ებ აში დახ მა რე ბამა რე ბა  ვფიქ რობთ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია „ქარ

თუ ლი სა თა მა შოს“, რო გორც ერ თი ანი ბრენ დის ფორ მი რე ბა და „ექ სპორ ტი რე ბა“ სა მიზ ნე 

ბაზ რებ ზე, მი სი პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით;

 ამ ის პა რა ლე ლუ რად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ის ხელსა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ის ხელ

შეწყო ბის გაგ რძე ლე ბაშეწყო ბის გაგ რძე ლე ბა: ამ ჟა მად მოქ მე დებს “აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში”ს პროგ რა მა, რო მე

ლიც აფ ინ ან სებს გა მო ფე ნა ში მო ნა წი ლე ობ ის ბი ლე თის ღი რე ბუ ლე ბის, სივ რცის ქი რავ ნო ბის 

და სტენ დის მშე ნებ ლო ბის სა ფა სურს, ხო ლო მგზავ რო ბი სა და გან თავ სე ბის ხარ ჯი მწარ მო

ებ ლის გა სა წე ვია. ცხა დია, და მა ტე ბი თი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა შე საძ ლე ბელს გახ დის მათ 

მო ნა წი ლე ობ ას უფ რო მეტ გა მო ფე ნა ში და სა კუ თარ რე სურ სს მი მარ თვას მარ კე ტინ გუ ლი 

მა სა ლე ბი სა და საპ რე ზენ ტა ციო თვალ სა ჩი ნო ებ ებ ის მომ ზა დე ბის კენ;

 ფი ნან სუ რი დახ მა ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბარე ბა  ზე მოთ გა მო ყო ფი ლი მთა ვა რი რე კო მენ და ცი ებ ის პა რა ლე ლუ რად, 

რჩე ბა გა მოწ ვე ვე ბის ნა წი ლი, რომ ლე ბიც ინ დი ვი დუ ალ ურია კონ კრე ტუ ლი კომ პა ნი ებ ის თვის 

და მათ ზე მორ გე ბულ დახ მა რე ბას სა ჭი რო ებს: კონ კრე ტუ ლი სპე ცი ფი კუ რი ტრე ნინ გი, ტექ

ნი კადა ნად გა რი, კონ კრე ტუ ლი ახ ალი პრო დუქ ტის ნი მუ შის ლა ბო რა ტო რი ული ან ალ იზი თუ 

სხვა.

ამ იტ ომ, ზე მოთ მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის პა რა ლე ლუ რად, მოთხოვ ნე ბის სპექ ტრის სრუ ლად 

შე სავ სე ბად, ღი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ინ დი ვი დუ ალ ურ სა ჭი რო ებ ებ ზე მორ გე ბუ ლი ფი ნან სუ რი მხარ და

ჭე რის ინ სტრუ მენ ტის შე თა ვა ზე ბა კომ პა ნი ებ ის ათ ვის.

რო გორც მი ნი მუმ, შე საძ ლე ბე ლია გან ხი ლულ იქ ნას სა თა მა შო ბიზ ნე სის ჩარ თვა სა აგ ან ტოს „აწ

არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“  მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის დახ მა რე ბის საგ რან ტო კომ პო ნენ ტში, მი უხ

ედ ავ ად მა თი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ად გი ლი სა, (ეს პროგ რა მა ძი რი თა დად თბი ლისს მიღ მა არ სე ბუ ლი 

ბიზ ნე სე ბის თვის არ ის გან საზღვრუ ლი), რა თა მიზ ნობ რი ვად დარ გის გან ვი თა რე ბას შე ეწყოს ხე ლი.
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 კვლე ვის მე თო დო ლო გია

კვლე ვის სა მა გი დო ნა წი ლი ეფ უძ ნე ბა სტა ტის ტი კუ რი მა სა ლის ან ალ იზს. კერ ძოდ, შეს წავ ლილ იქ ნა 

გა სუ ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში (20152019 წლებ ში) სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული სა

ბავ შვო ტან საც მლის იმ პორ ტი და სა ქარ თვე ლო დან ამ ავე წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტი. 

მთა ვა რი იმ პორ ტი ორი და სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბი. კვლე ვა ში ას ევე მი მო ხი ლუ ლია არ სე ბუ ლი სხვა 

კვლე ვე ბი და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი. გარ და სა მა გი დო კვლე ვი სა, სა ჭი რო ებ ებ ის გა მოვ ლე

ნის მიზ ნით ჩა ტარ და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ და სა მუ შაო შეხ ვედ რა ჯამ ში 3 მწარ მო ებ ელ თან.

კომ პა ნი ებ ის პრო ფი ლე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია მა თი სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის, და საქ მე ბულ თა რა

ოდ ენ ობ ის, კო მერ ცი ული მიზ ნე ბი სა და ას ევე, პრო დუქ ცი ის თვალ საზ რი სით:

შპს ან ცი  ბავ შვის ოთ ახ ის დე კო რა ცი ები;

შპს ნი კო ლი  ტან საც მლის ად გი ლობ რი ვი მწარ მო ებ ელი, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლია მხო ლოდ 

ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე, მათ შო რის სა კუ თა რი მა ღა ზი ებ ის ქსე ლით; ჰყავს 18 და საქ მე ბუ ლი.

შპს სპი ლოუ  სა ბავ შვო ტან საც მლის მწარ მო ებ ელი, რომ ლის პრო დუქ ცი აც ად გი ლობ რივ და 

უცხო ურ ბა ზარ ზე იყ იდ ება; ას აქ მებს 8 ად ამი ანს.

სა ბავ შვო ტან საც მლის წარ მო ებ ის სექ ტორ ში, სა თა მა შო ებ ის მწარ მო ებ ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, 

ბევ რად ნაკ ლე ბი კომ პა ნია ოპ ერ ირ ებს. თუმ ცა თი თოეული მათ გა ნი გან სხვა ვე ბუ ლია და საქ

მე ბულ თა რა ოდ ენ ობ ის, სა მიზ ნე ბაზ რის, ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბი სა და სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის 

მი ხედ ვით.

სა ბავ შვო ტან საც მლის წარ მო ება
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 სა თა მა შო ებ ის ბაზ რის მი მო ხილ ვა

სა ბავ შვო ტან საც მლის იმ პორ ტი სა ქარ თვე ლო ში 2019 წელს 6 მლნ 317 227 აშშ დო ლარს შე ად

გენ და, რაც ბო ლო 5 წლის მაქ სი მა ლუ რი ნიშ ნუ ლია. იმ პორ ტი ყო ველ წლი ურ ად სტა ბი ლუ რად 

იზ რდე ბა 1012%, გა მო ნაკ ლი სი მხო ლოდ 2018 წე ლი იყო, რო დე საც ზრდა თით ქმის ნუ ლო ვა ნი იყო.

გრაფიკი #5. საბავშვო ტანსაცმლის იმპორტი 2015-2019 (ათასი აშშ დოლარი)
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წყარო: საქსტატი

ყვე ლა ზე მსხვი ლი იმ პორ ტი ორი ქვე ყა ნა, ბო ლო ხუ თი წლის მო ნა ცე მე ბით, თურ ქე თია, სა იდ ან აც 

2019 წელს სა ქარ თვე ლო ში სა ბავ შვო ტან საც მლის იმ პორ ტმა 2 მლნ 648 904 აშშ დო ლა რი შე ად

გი ნა, რაც იმ პორ ტის 42%ია. მე ორე, ყვე ლა ზე მსხვი ლი იმ პორ ტი ორი, 2019 წლის მო ნა ცე მით 

ჩი ნე თია 898 046 აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბი თა და 14% წი ლით, მას მოს დევს საფ რან გე თი (9%), 

გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო (7%) და არ აბ თა გა ერ თი ან ებ ული სა ემ ირო ები (5%). იმ პორ ტი ორ თა ტოპ 

ათე ულ ში შე დი ან, ას ევე, ხორ ვა ტია, ბან გლა დე ში, ეს პა ნე თი, იტ ალია და პორ ტუ გა ლია. ჯამ ში, ტოპ 

ათი იმ პორ ტი ორი ქვეყ ნის წი ლი სა ბავ შვო ტან საც მლის მთლი ანი იმ პორ ტის 93%ს შე ად გენს.

სა ბავ შვო ტან საც მლის ექ სპორ ტმა5 ბო ლო 5 წლის(20152019) გან მავ ლო ბა ში, ჯამ ში, 5 მლნ 845 

683 აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა და ახ ლო ებ ით ხუთ ჯერ ჩა მორ ჩე ბა იმ პორ ტის 

მო ცუ ლო ბას.

სა ბავ შვო ტან საც მლის მთა ვა რი სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი საკ მა ოდ მწი რია და არ ას

ტა ბი ლუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა. 20152019 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ერ თა დერ თი სტა ბი ლუ რი ბა ზა რი, 

სა დაც უწყვე ტად ხდე ბო და სა ბავ შვო ტან საც მლის მი წო დე ბა, იტ ალიაა. და ნარ ჩე ნი ბაზ რე ბი კი 

დი დი ვო ლა ტი ლო ბით ხა სი ათ დე ბა. დღე ის ათ ვის ტან საც მლის ექ სპორ ტი ძი რი თა დად ერ თჯე რა დი 

პარ ტი ებ ის მი წო დე ბას გუ ლის ხმობს.

5 შენიშვნა: იმისათვის, რომ ექსპორტის მონაცემი მაქსიმალურად დაახლოებული ყოფილიყო საქართველოში 
წარმოებული პროდუქციის რეალურ ექსპორტთან, მონაცემები დათვლილია რეექსპორტის გარეშე.
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გრაფიკი #6. საბავშვო ტანსაცმლის ტოპ 10 იმპორტიორი ქვეყანა, 2019
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2%
სხვა ქვეყნები …

წყარო: საქსტატი

რაც შე ეხ ება 20152019 წლე ბის ჯა მუ რი ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბას სა ექ სპორ ტო ბაზ რებ ზე, ის ასე 

ნა წილ დე ბა: ექ სპორ ტის 89% იტ ალი აზე მო დის, 7 % და ნი აზე, 2% ირ ან ზე, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 2% 

 თურ ქეთ ზე, არ აბ თა გა ერ თი ან ებ ულ სა ემ ირო ებ ზე, სომ ხეთ სა და სხვა ქვეყ ნებ ზე.

გრაფიკი #7. საბავშვო ტანსაცმლის იმპორტი 2015-2019 (ათასი აშშ დოლარი)
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წყარო: საქსტატი
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გრაფიკი #8. საექსპორტო ბაზრები, 2015-2019
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დანარჩენი ქვეყნები

წყარო: საქსტატი

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი ცხად ჰყოფს, რომ სა ბავ შვო ტან საც მლის მი მარ

თუ ლე ბით ექ სპორ ტის პო ტენ ცი ალი თით ქმის აუთ ვი სე ბე ლია. ამ ას თან, ექ სპორ ტი არ ხა სი ათ დე ბა 

სტა ბი ლუ რი მი წო დე ბით.  უფ რო ახ ასი ათ ებს ერ თჯე რა დი საც დე ლი სა ექ სპორ ტო გა ყიდ ვე ბი და, იქ, 

სა დაც სტა ბი ლუ რო ბის ნიშ ნე ბია, სა ხე ზეა ერთ პარ ტნი ორ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გა მოც დი ლე ბა.

გრაფიკი #9. საექსპორტო ბაზრები, 2015-2019
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წყარო: საქსტატი
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 სა ბავ შვო ტან საც მლის წარ მო ებ ის სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის მი მო ხილ ვა

სა ბავ შვო ტან საც მლის სექ ტო რი საკ მა ოდ დი დია, რო გორც ზე მოთ უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, მხო ლოდ 

იმ პორ ტი ჯამ ში 6,3 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენს და ყო ველ წლი ურ ად 1012 %ით იზ რდე ბა. 

შე სა ბა მი სად, ცხა დია, რომ სა ბავ შვო ტან საც მლის სექ ტორს ზრდის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ტენ ცი ალი 

გა აჩ ნია. თუმ ცა, აქ აც, ის ევე რო გორც სა თა მა შო ებ ის სექ ტორ ში, პრო დუქ ცი ის უს აფ რთხო ებ ის ნორ

მე ბი, ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად, თან და თან გამ კაც რდე ბა. კერ ძოდ, 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ცუ ლი იყ ოს ქსო ვი ლი სა და სხვა მა სა ლე ბის სა ღე ბა ვი სა თუ თა ვად მა სა ლის 

შე მად გენ ლო ბის ის და საშ ვე ბი ნორ მე ბი, რაც ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის შე სა ბა მი სად წეს დე ბა.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, სა ბავ შვო ტან საც მლის ბა ზა

რი სა ქარ თვე ლო ში საკ მა ოდ დი დია, ქარ თულ წარ მო ებ ას მა ინც საკ მა ოდ მკაც რი კონ კუ რენ ცი ის 

პი რო ბებ ში უწ ევს ოპ ერ ირ ება.

ერთერ თი მთა ვა რი ფაქ ტო რი მომ ხმა რებ ლის მსყიდ ვე ლუ ნა რი ან ობა და ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის 

ხში რად არ აკ ონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობაა. გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ ქარ თვე ლი მწარ მო ებ ლე ბი არ 

არი ან ორი ენ ტი რე ბუ ლი მა სი ურ წარ მო ებ აზე და ძი რი თა დად მა ინც უნ იკ ალ ურ მო დე ლებს ქმნი ან, 

მა ღა ლი ხა რის ხის ნედ ლე ულ ითა და ავ ტო მა ტი ზა ცი ის შე და რე ბით და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლით, მა თი 

პრო დუქ ცია ძვი რია ჩი ნე თი დან და თურ ქე თი დან იმ პორ ტი რე ბულ პრო დუქ ცი ას თან შე და რე ბით. 

ამ ას თან, ქარ თულ ბა ზარ ზე საკ მა ოდ კარ გად არ ის წარ მოდ გე ნი ლი სა ერ თა შო რი სო, ცნო ბი ლი 

ბრენ დე ბი, მსგავ სი ხა რის ხი თა და სა ფა სო სეგ მენ ტზე ორი ენ ტი რე ბით. მათ თან კონ კუ რი რე ბა მე ტად 

რთუ ლია, რად გან ეს უფ რო ცნო ბა დი ბრენ დე ბია, რომ ლებ საც მომ ხმა რე ბე ლი უფ რო მე ტად იც ნობს 

და ენ დო ბა, და რომ ლებ საც მარ კე ტინ გსა და პი არ ზე გა მო ყო ფი ლი ბევ რად დი დი ბი უჯ ეტი აქ ვთ.

ქარ თუ ლი პრო დუქ ტის მა ღალ ფასს ის იც გა ნა პი რო ბებს, რომ სა ქარ თვე ლო ში ად გი ლობ რი ვი 

ნედ ლე ული წარ მო ებ ის თვის არ არ სე ბობს; წარ მო ებ ის და ბა ლი მას შტა ბე ბის გა მო კი მწარ მო

ებ ლებს უწ ევთ ნედ ლე ულ ის მცი რე პარ ტი ებ ად შეს ყიდ ვა, რაც მა თი ტრან სპორ ტი რე ბის ფა სის 

წილ საც ზრდის.  

 გა მოწ ვე ვე ბი და სა ჭი რო ებ ები გა ფარ თო ებ ის თვის

გა მოწ ვე ვე ბი სა და სა ჭი რო ებ ებ ის იდ ენ თი ფი ცი რე ბის თვის ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და დარ გის ერთერთ 

წარ მო მად გე ნელ თან, კომ პა ნია „სპი ლოუ“ს დამ ფუძ ნე ბელ თან და ას ევე ჩა ტარ და სა მუ შაო ჯგუ ფის 

შეხ ვედ რა 3 კომ პა ნი ის მო ნა წი ლე ობ ით. ინ ტერ ვიუებმა აჩ ვე ნა, რომ არ სე ბობს პრობ ლე მე ბი, რო

მე ლიც ყვე ლა კომ პა ნი ის თვის სა ერ თოა და ას ევე სა კითხე ბი, რო მე ლიც მე ტად ინ დი ვი დუ ალ ურია. 

ინ დი ვი დუ ალ ური შეხ ვედ რის შე დე გად გა მოვ ლინ და შემ დე გი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი:

 ნედ ლე ულ ისა და მა სა ლე ბის ფა სი

სა ბავ შვო ტან საც მლის წარ მო ებ ის დარ გში, თვით ღი რე ბუ ლე ბის ერთერ თი მთა ვა რი კომ პო ნენ

ტი ნედ ლე ული და მა სა ლე ბია, ყვე ლა ზე დი დი წი ლი კი ქსო ვილს უჭ ირ ავს. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც მა სა ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ას ევე ფა სი და ხა რის ხი. კვლე ვი სას  

ყვე ლა მწარ მო ებ ლის თვის თა ნაბ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა ქსო ვი ლე ბის ფა სი. გა მომ დი

ნა რე იქ იდ ან, რომ ქარ თვე ლი მწარ მო ებ ლე ბი მცი რე და სა შუ ალო კომ პა ნი ებს წარ მო ად გე ნენ, 

წარ მო ებ ის მსხვილ მას შტაბ ზე ვერ გა დი ან და, შე სა ბა მი სად, მათ მი ერ მოთხოვ ნი ლი ქსო ვი ლის 

მაქ სი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბე ბი ხში რად მომ წო დებ ლე ბის მი ნი მა ლურ შე სას ყიდ მო ცუ ლო ბებ ზე ბევ

რად მცი რეა. ხო ლო იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც შე ძე ნა შე საძ ლე ბე ლია, მცი რე რა ოდ ენ ობ ებ ის 

გა მო ფა სი მსხვილ შემ სყიდ ვე ლებ თან შე და რე ბით მა ღა ლია. 

 ნედ ლე ულ ისა და მა სა ლე ბის ხა რის ხი

მე ორე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა ას ევე, ნედ ლე ულ სა და მა სა ლებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. 

ფა სის სიიაფის გა მო, მწარ მო ებ ლებს უწ ევთ შე და რე ბით და ბა ლი ხა რის ხის ნედ ლე ულ თან მუ

შა ობა. ამ ნედ ლე ულ თან და კავ ში რე ბით ერთერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვაა გამ ყიდ ვე ლის მი ერ 

ქსო ვი ლე ბი სა და ნედ ლე ულ ის/მა სა ლე ბის ეკ ოს ტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სო ბის სერ თი ფი კა ტე ბის 

ფლო ბა.  ამ პრო დუქ ტს  არ ახ ლავს ქი მი ურ და ნაგ ვი ან ებ ას თან, გა მო ყე ნე ბის პი რო ბებ თან, თერ

მულ და მუ შა ვე ბა სა და სხვა აუც ილ ებ ელ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ მა ცია.

სა ბავ შვო ტან საც მლის წარ მო ებ ის სექ ტო რის თვის ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქსო ვი ლე ბის გა მო ფე

ნებ ზე, სტუმ რის სტა ტუ სით მა ინც გამ გზავ რე ბა, რა თა შეძ ლონ ახ ალი მომ წო დებ ლე ბის მო ძი ება 

და პარ ტნი ორ ული ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა.

 კვა ლი ფი ცი ური სა კად რო რე სურ სი

სამ კერ ვა ლო ბიზ ნეს ში მკე რა ვის პო ზი ცი აზე მეტ ნაკ ლე ბად ხელ მი საწ ვდო მია კვა ლი ფი ცი ური 

კად რე ბი; კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ რთუ ლია ბიზ ნე სის თვის კვა ლი ფი ცი ური კად რის 

სა მუ შა ოზე სტა ბი ლი ურ ად და კა ვე ბა  სა შუ ალო სა ხელ ფა სო შე მო სავ ლე ბის გა მო. ამ მი ზე ზით, 

მკე რა ვის პო ზი ცი აზე ბიზ ნე სებს ნა წი ლობ რივ თა ვა დაც უწ ევთ ახ ალი თა ნამ შრომ ლე ბის თვის 

სწავ ლე ბა; უფ რო რთუ ლი პრობ ლე მაა  სპე ცი ალ იზ ებ ული კად რე ბის თე მა, ამ მი მარ თუ ლე ბით 

კომ პა ნი ები სე რი ოზ ული გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგა ნან  მა გა ლი თად, კვა ლი ფი ცი ური კონ სტრუქ

ტო რი საკ მა ოდ რთუ ლად მო სა ძი ებ ელია. ას ევე, სა წარ მოო ციკ ლის მმარ თვე ლი და ა.შ. 

 ტექ ნო ლო გი ები / და ნად გა რე ბი

სამ კერ ვა ლო სექ ტო რის თვის ერთერთ მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას სპე ცი ალ ური პროგ რა მე ბი სა 

და და ნად გა რე ბის და ბა ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა წარ მო ად გენს. მა გა ლი თად, ჯინ სის ქსო ვი ლის 

და მუ შა ვე ბის თვის სა ჭი რო სპე ცი ალ ური და ნად გა რი, რომ ლის გა რე შეც ამ ქსო ვი ლის და მუ შა ვე ბა 

შე უძ ლე ბე ლია, საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბუ ლი და არ სე ბუ ლი ბრუნ ვე ბის პი რო ბებ ში, არ არ ენ ტა ბე

ლუ რია.

 

მე ორე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ჭი რო ება, რაც კომ პა ნი ებს აქ ვთ, მა გა ლი თად კონ სტრუ ირ ებ ის პროგ

რა მაა, რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც შე საძ ლე ბე ლია თარ გე ბის ამ ოღ ება ზო მე ბის მი ხედ ვით. პროგ რა
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მის გა მო ყე ნე ბა მეტ სი ზუს ტეს იძ ლე ვა და ნაკ ლე ბია ხარ ვე ზე ბი სა და წუ ნის ალ ბა თო ბა. ამ ას თან, 

ამ არ ტი ვებს და აიაფ ებს შრო მას. თუმ ცა, ერ თჯე რა დად ამ პროგ რა მის შე ძე ნა საკ მა ოდ დიდ 

და ნა ხარ ჯთან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი და სა ბავ შვო ტან საც მლის სპე ცი ალ იზ ებ ული მწარ მო ებ ლე

ბის თვის არ არ ენ ტა ბე ლუ რია.

 ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა

დარ გის წარ მო მად გენ ლე ბის თქმით, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ბან კო კრე დი ტე ბით სარ გებ ლო ბენ, 

სხვა ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი მათ თვის ხელ მი საწ ვდო მი არ არ ის. კომ პა ნი ებ ის სა ჭი რო ებ ებ ის 

დი დი ნა წი ლი კა პი ტა ლურ და ნა ხარ ჯებს სა ჭი რო ებს. ფი ნან სებ ზე და ბა ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა კი 

გან ვი თა რე ბის ამ ეტ აპ ზე მყო ფი კომ პა ნი ებ ის თვის შე უძ ლე ბელს ხდის შემ დგომ გა ფარ თო ებ ას 

და ზრდას. 

ქვე ყა ნა ში დღე ის ათ ვის არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა ფი ნან სუ რი და ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რის პროგ

რა მე ბი დან სა ბავ შვო ტან საც მლის მწარ მო ებ ელი კომ პა ნი ებ ის თვის ხელ მი საწ ვდო მი არ ცერ თია. 

რად გან პრო ფი ლუ რად სა ბავ შვო ტან საც მელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის უმ ეტ ეს ობა თბი

ლის შია ბა ზი რე ბუ ლი და ის ინი პროგ რა მის „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის 

მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ ებ იც ვერ ხდე ბი ან. სხვა  პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ობ ის 

მოთხოვ ნებს მწარ მო ებ ელ თა დი დი ნა წი ლი ას ევე ვერ აკ მა ყო ფი ლებს. კომ პა ნი ათა ნა წი ლი 

ფიქ რობს წარ მო ებ ის გა ფარ თო ებ ას ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვის გზით.

ერთერ თი სა ხელ მწი ფო რე სურ სი, რო მე ლიც სა ბავ შვო ტან საც მლის ად გი ლობ რი ვი მწარ მო

ებ ლე ბის მხა რა და ჭე რის მიზ ნით მუ შა ობს, სა აგ ენ ტოს „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ პროგ რა მაა.  

სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ის სა ფა სუ რის 80%ს სა აგ ენ ტო „აწ არ მოე სა ქარ თვე

ლო ში“ აფ ინ ან სებს. თუმ ცა, მონ წი ლე ობ ის დარ ჩე ნი ლი 20% სა ფა სუ რის გარ და, მწარ მო ებ ლებს 

უწ ევთ სახ სრე ბის მო ძი ება უცხო ეთ ში მგზავ რო ბი სა და გან თავ სე ბის თვის.

 გა ყიდ ვე ბი და მარ კე ტინ გი

პრო დუქ ცი ის გა სა ყი დად კომ პა ნი ები ძი რი თა დად სა კუ თარ არ ხებს იყ ენ ებ ენ, რო გო რე ბი ცაა  

ონ ლა ინ მა ღა ზია, ვებ გვერ დი და ას ევე, მა ღა ზი ათა სა კუ თა რი ქსე ლი და/ან შო ურ უმ ები სა ვაჭ რო 

ცენ ტრებ ში. გა მო კითხულ თა გან თი თე ულს გან სხვა ვე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა აქ ვს გა ყიდ ვე ბის, თუმ

ცა შე ჯე რე ბუ ლი არი ან შემ დეგ ზე  სხვა დას ხვა ქსე ლებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა, მწარ მო ებ ლე ბის 

თქმით, მა თი უმ ეტ ეს ობ ის მი ერ საკ მა ოდ დი დი მარ ჟის მოთხოვ ნის გა მო,  პრო დუქ ცი ის ფასს 

ზრდის და ქარ თულ სა ბავ შვო ტან საც მელს არ აკ ონ კუ რენ ტუ ნა რი ანს ხდის. ამ იტ ომ მათ, ვი საც შე

და რე ბით დი დი ბრუნ ვა აქ ვს, ურ ჩევ ნი ათ სა კუ თა რი ძა ლე ბით გა ნა ვი თა რონ გა ყიდ ვე ბის არ ხე ბი 

და სა კუ თა რი მა ღა ზი ებ იც კი გახ სნან. ყვე ლა მათ გა ნის თვის სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდა მარ კე ტინ გის 

თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბის ათ ვი სე ბა. 

თუმ ცა იმ ის ათ ვის, რომ ქარ თულ მა ბრენ დმა ბა ზარ ზე სტა ბი ლუ რი ად გი ლი და იმ კვიდ როს სა ჭი

როა საკ მა ოდ მა ღა ლი მარ კე ტინ გუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის გა ღე ბა, რი სი სა შუ ალ ებ აც, ამ ეტ აპ ზე არც 

ერთ ცალ კე აღ ებ ულ სა ბავ შვო ტან საც მლის მწარ მო ებ ელ კომ პა ნი ას არ გა აჩ ნია.
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 ექ სპორ ტი

ექ სპორ ტის გა მოც დი ლე ბა ფო კუს ჯუფ ში მო ნა წი ლე სა მი ვე კომ პა ნი ის თვის გან სხვა ვე ბუ ლია. 

„სპი ლო უს“  რო მელ საც რამ დნე იმე წლი ანი გა მოც დი ლე ბა აქ ვს, მაგ რამ დიდ მო ცუ ლო ბებ ზე არ 

მუ შა ობს, პრო დუქ ცია ექ სპორ ტზე გა აქ ვს და ცდი ლობს ამ მი მარ თუ ლე ბით კი დევ გან ვი თარ დეს. 

„ან ცი“  მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სტარ ტაპ ფა ზა შია, და საქ მე ბუ ლე ბიც არ ჰყავს და წარ მო ებ აც 

ერ თე ულ პრო დუქ ცი ას ით ვლის, ას ევე ცდი ლობს ინ ტერ ნეტ არ ხე ბით სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე 

სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის წარ მო ჩი ნე ბას. რაც შე ეხ ება „ნი კო ლი“ს, მას ყვე ლა ზე დი დი წარ მო ება 

აქ ვს, ას ევე სა მი მა ღა ზია ქარ თულ ბა ზარ ზე, თუმ ცა, ამ ეტ აპ ზე ექ სპორ ტზე აქ ტი ურ ად არ ფიქ რო ბენ. 

კომ პა ნი ის მე ნეჯ მენ ტი თვლის, რომ ქარ თულ ბა ზარ ზე ჯერ კი დევ დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქ ვთ 

ას ათ ვი სე ბე ლი. ამ ის ერთერ თი მი ზე ზი ისაა, რომ პირ ვე ლი ორი კომ პა ნია სა კუ თარ გან სხვა ვე

ბულ დი ზა ინ ზე არი ან ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ნი კო ლი კი შე და რე ბით მა სობ რივ წარ მო ებ აზე.  

მათ მი ერ, ვინც ცდი ლობს სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე გას ვლას, მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად და სა

ხელ და ყვე ლა იმ რე გუ ლა ცი ისა და ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის ცოდ ნა, რაც ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე 

გა სას ვლე ლად არ ის სა ჭი რო; 

ყვე ლა მათ გა ნი ას ახ ელ ებს აუც ილ ებ ლო ბად სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნებ ზე მო ნა წი ლე ობ ას, თუმ ცა 

ამ შემ თხვე ვა ში არ ის სხვა დას ხვა პრობ ლე მა  მა გა ლი თად, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, მნიშ ვნე ლო

ვა ნია რომ ქარ თვე ლი მწარ მო ებ ელი კარ გად იც ნობ დეს მსოფ ლიო სა ბავ შვო მო დის ტენ დენ ცი ებს 

და მის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ცია იყ ოს ორ იგ ინ ალ ური დი ზა ინ ის. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, 

სე რი ოზ ულ გა მო ფე ნებ ზე კომ პა ნია, შე საძ ლოა, სა ერ თოდ არ იყ ოს დაშ ვე ბუ ლი, რი სი გა მოც დი

ლე ბაც ქარ თულ კომ პა ნი ებს ას ევე აქ ვთ. 

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ქარ თუ ლი მწარ მო ებ ლის დი ზა ინ ით და ინ ტე რე სე ბა მა ღა ლია სა ერ თა შო რი

სო გა მო ფე ნებ ზე, დი დია კო პი რე ბის რის კიც. იმ ის ათ ვის, რომ პრო დუქ ცია არ იყ ოს მარ ტი ვად 

კო პი რე ბა დი, პა ტენ ტია სა ჭი რო, რაც ას ევე გარ კვე ულ ფი ნან სებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი და 

პრობ ლე მუ რია. 

 დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ები

სა ბავ შვო ტან საც მლის ბიზ ნე სის ბრუნ ვა სა ქარ თვე ლო ში 6,3 მი ლი ონ აშშ დო ლარს აღ ემ ატ ება. 

შე სა ბა მი სად, ეს მას შტა ბი შე და რე ბით მცი რეა სა თა მა შო ებ ის ბიზ ნე სის მას შტაბ ზე (და ახ ლო ებ ით 

20 მლნ აშშ დო ლა რამ დე), თუმ ცა ქმნის სა ინ ტე რე სო სივ რცეს მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის მი ერ 

ამ ბაზ რის ას ათ ვი სებ ლად.

იმ ის გა მო, რომ ქარ თუ ლი წარ მო ებ ის სა ბავ შვო ტან საც მლის ფა სი, ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი დან გა

მომ დი ნა რე, საკ მა ოდ მა ღა ლია, შე საძ ლოა მი ზან შე წო ნი ლი იყ ოს გან სა კუთ რე ბი თი აქ ცენ ტის არა 

მა სობ რივ წარ მო ებ აზე და მა სობ რი ვი ექ სპორ ტის, არ ამ ედ ნი შუ რი პრო დუქ ცი ის და დი ზა ინ ერ

ული პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბა ზე; ამ ის წი ნა პი რო ბას ის იც ქმნის, რომ ის ერ თე ული 

ქე ის ები, რო მე ლიც სა ბავ შვო ტან საც მლის წარ მო ებ აში და ექ სპორ ტში ფიქ სირ დე ბა, ძი რი თა დად  
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დი ზა ინ ერ ული ნა წარ მია და საკ მა ოდ მა ღალ სა ფა სო სეგ მენ ტს მი ეკ უთ ვნე ბა. 

 ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდოფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა მო ბა  დარ გის წარ მო მად გე ნე ლი კომ პა ნი ებ ის სა ჭი რო ებ ებ ისა და 

მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის დი დი ნა წი ლი შეზღუ დულ ფი ნან სურ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე 

გა დის. სწო რედ ამ იტ ომ, თუ დარ გი პრი ორ იტ ეტ ულ ად გა მოცხად დე ბა, მი ზან მი მარ თუ ლი, კონ კრე

ტუ ლი სა ჭი რო ებ ებ ის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად მათ თვის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის 

შე თა ვა ზე ბა ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი იქ ნე ბა მა თი შემ დგო მი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

ამ ას თან, სა სურ ვე ლია, ქვე ყა ნა ში უკ ვე მოქ მე დი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის ინ სტუ მენ ტე ბის შემ

დგო მი ან ალ იზი და მათ გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან („აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ 

და სხვა დას ხვა დო ნო რე ბი) მუ შა ობა ამ პროგ რა მე ბის მე ტი ხელ მი საწ ვდო მო ბის მიზ ნით;

 ტექ ნო ლო გი ური გა დაიარაღების სა ჭი რო ებატექ ნო ლო გი ური გა დაიარაღების სა ჭი რო ება  რო გორც სა ჭი რო ებ ებ ის ნა წილ ში აღ ინ იშ ნა, 

ტექ ნო ლო გი ური და ბალ გან ვი თა რე ბუ ლო ბა სა ბავ შვო ტან საც მლის დარ გის ერთერ თი სე

რი ოზ ული პრობ ლე მაა. მსხვი ლი სა ფე იქ რო მრწე ვე ლო ბე ბი, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში ასე თუ ისე 

არ სე ბობს და ახ ერ ხებს სხვა დას ხვა ტექ ნო ლი გი ის და ნერ გვას. მცი რე ბიზ ნეს ში ეს პრობ ლე მაა 

 მა გა ლი თად,  კონ სტრუ ირ ებ ის პროგ რა მის ქო ნაც კი საკ მა ოდ დიდ ფუ ფუ ნე ბას წარ მო ად გენს 

კომ პა ნი ებ ის ათ ვის. თუმ ცა, ამ ავ დრო ულ ად, მნიშ ვნე ლოვ ნად აუმ ჯო ბე სებს ხა რის ხს და ამ არ ტი

ვებს პრო ცე სე ბის მარ თვას. შე სა ბა მი სად, გარ კვე ული დახ მა რე ბე ბის შემ თხვე ვა ში, ვფიქ რობთ 

რომ უფ რო მნიშ ნე ლო ვა ნია ტექ ნო ლო გი ურ სრულ ყო ფა ში და გა ნათ ლე ბა ში დახ მა რე ბა;

 უნ არ ებ ის ზრდა/გა ნათ ლე ბაუნ არ ებ ის ზრდა/გა ნათ ლე ბა  გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის შე

თან ხმე ბის დღის წეს რი გის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს ეტ აპ ობ რი ვად მო უწ ევს ყვე ლა იმ 

მოთხოვ ნე ბის და ახ ლო ება ევ რო დი რექ ტი ვებ თან, რაც ნა წარ მის უს აფ რთხო ებ ას ეხ ება, კომ

პა ნი ებ ის თვის აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა ამ დი რექ ტი ვე ბი სა და ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის შე სა ხებ 

ცოდ ნა. პრაქ ტი კუ ლი ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი ზე ბა, ექ სპერ ტე ბის მოწ ვე ვა და გა მოც დი ლე ბის გა

ზი არ ება რე გუ ლა ცი ებ ისა და ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის შე სა ხებ კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

მხარ და ჭე რა იქ ნე ბა დარ გის თვის;

 გა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ობაგა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ობა  მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა აგ ენ ტოს „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ სა ერ

თა შო რი სო გა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ის პროგ რა მის გაგ რძე ლე ბა, რად გან ეს შე საძ ლებ ლო ბას 

აძ ლევს კომ პა ნი ებს სა კუ თა რი პრო დუქ ცია გა იტ ან ონ ბა ზარ ზე და, ამ ას თან, სა ერ თა შო რი სო 

ტენ დენ ცი ებს გა ეც ნონ;

 რო გორც ზე მოთ აღ ინ იშ ნა, მა სა ლებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა ერთერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვაა 

დარ გში. სა აგ ენ ტო „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ ქარ თველ მწარ მო ებ ლებს სთა ვა ზობს გა მო ფე

ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ას მა თი ნა წარ მის წარ მო ჩე ნის მიზ ნით, ხო ლო რაც შე ეხ ება ნედ ლე ულ ის 

მომ წო დებ ლე ბის გა მო ფე ნებს  ამ მი მარ თუ ლე ბით მო ნა წი ლე ობ ის მხარ და ჭე რას მწარ მო ებ

ლე ბი ვერ იღ ებ ენ. ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ერთერ თი პრი ორ იტ ეტ ული ამ ოც ანა კომ პა ნი ებ

ის თვის გა დაჭ რი ლი იქ ნე ბა, თუ მათ შე საძ ლებ ლო ბა მი ეც ემ ათ ამ გა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ობა 

მი იღ ონ სტუმ რის სტა ტუ სით და მგზავ რო ბი სა და გან თავ სე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა მი იღ ონ;

 კლას ტე რუ ლი მიდ გო მე ბი/მარ კე ტინ გიკლას ტე რუ ლი მიდ გო მე ბი/მარ კე ტინ გი  შე საძ ლოა გვე სა უბ რა ე.წ. კლას ტე რულ მიდ გო მებ ზეც 

დარ გში, თუმ ცა იქ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რომ მწარ მო ებ ლებს გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი და 

ხედ ვე ბი აქ ვთ ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებ თან და კავ შრე ბით, შე საძ ლოა ეს მიდ გო

მა არ იყ ოს დი დად ეფ ექ ტი ანი. თუმ ცა, ჩვე ნი აზ რით, შე საძ ლოა სა ინ ტე რე სო იყ ოს სა ბავ შვო 

ტან საც მლის ბაზ რის მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა, რო მე ლიც ამ კომ პა ნი ებს სა კუ თა რი გეგ მე ბის 

გან საზღვრა ში და ეხ მა რე ბათ.
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