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ანოტაცია

სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის სა-

ერთაშორისო გამოცდილების საქართველოში გამოყენების პრობლემის განხილვას, შედგება

183 გვერდისაგან და „სადოქტორო ნაშრომის გაფორმების წესის“ შესაბამისად მოიცავს: სა-

ტიტულო გვერდს, შინაარსს, ანოტაციას, შესავალს, ძირითად ნაწილს (3 თავს 10 პარაგრა-

ფით), დასკვნასა და გამოყენებული წყაროების დალიტერატურის სიას.

შესავალში დასაბუთებულია საკვლევი თემის აქტუალობა; გაანალიზებულია პრობლე-

მის მეცნიერული დამუშავების მდგომარეობა; განსაზღვრულია კვლევის მიზანი და ამო-

ცანები, ობიექტი დასაგანი, თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები და ინფორმაციული

ბაზა, მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული მნიშვნელობა; ნაჩვენებია ნაშრომის აპრობაცია

და პუბლიკაცია, მოცულობა და სტრუქტურა.

პირველ თავში - „მცირე ბიზნესის ევოლუციის თეორიულ-მეთოდოლოგიური სა-

ფუძვლები“ - განხილულია  მეწარმისა და მეწარმეობის ცნებების ინტერპრეტაციის თეორი-

ული ასპექტები, დაზუსტებულია მცირე მეწარმეობის ცნება, ჩატარებულია მსოფლიო პრაქ-

ტიკაში მცირე საწარმოს განსაზღვრისადმი სხვადასხვა მიდგომების ანალიზი, შესწავლილია

სახელმწიფოსა და მცირე ბიზნესის ურთიერთქმედების ევოლუცია, სისტემატიზებულია

მცირე საწარმოთა სახელმწიფო მხარდაჭერის პრინციპები და ფორმები.

მცირე საწარმოს განსაზღვრის საკითხში არსებული სხვადასხვა მიდგომების კრიტი-

კული ანალიზის გზით, ავტორი ანვითარებს მოსაზრებას, რომლის თანახმად, „მცირე მე-

წარმეობა“ (ანუ მცირე ბიზნესი) წარმოადგენს ბიზნესის ორგანიზაციის შედარებით დამოუ-

კიდებელ ფორმას, გვევლინება საბაზრო კონიუნქტურის მკვეთრი ცვლილებებისა და მათი

ნეგატიური შედეგების „ამორტიზატორის“ როლში, სწრაფად ადაპტირდება ბაზრის შეც-

ვლილი პირობების შესაბამისად,  ხელს უწყობს საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას და სამუშაო

ძალის რაციონალურ გამოყენებას, მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებას და

ეკონომიკაში ინოვაციური პროცესების გააქტიურებას, არბილებს სტრუქტურულ

ცვლილებათა შედეგებს, უზრუნველყოფს საზოგადოების სოციალურ და პოლიტიკურ

სტაბილურობას.
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ლიტერატურაში არსებულ შეხედულებათა შესწავლის საფუძველზე ავტორის მიერ

გამოიყო მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სისტემის ფორმირების საკვანძო

ელემენტები: სამართლებრივი, ფინანსური, ინფრასტრუქტურული, სამეცნიერო და საკად-

რო უზრუნველყოფა, სახელმწიფო რეგულირების სისტემაში ჩართული ორგანიზაციების

ფუნქციებისა და უფლებამოსილებათა გამიჯვნა, მცირე საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური

საქმიანობის რეგულირება, სახელმწიფო რეგულირების განხორციელებაზე ეკონომიკური

კონტროლის სისტემა.

საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლამ ავტორს შესაძლებლობა მისცა

სისტემაში მოეყვანა მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის ფორმირების

პრინციპები (სამეწარმეო სფეროში სახელმწიფოს ჩარევის ზღვრული შეზღუდვა, სა-

ხელმწიფო მხარდაჭერის გარანტირებულობა, პროგრამულ-მიზნობრივი მიდგომა მხარ-

დაჭერის მიმართულებების და ღონისძიებების განსაზღვრაში, სახელმწიფო მხარდაჭერის

თანაბარი ხელმისაწვდომობა თითოეული სუბიექტისათვის, მცირე ბიზნესის მხარდამჭერი

ფუნქციების განაწილება სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა დონეზე), ასევე გამოევლინა

და განეზოგადებინა სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფის ძირითადი ფორმები

(ახალ მცირე საწარმოთა გახსნა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინოვაციური საქმია-

ნობის წახალისება მცირე ბიზნესში, ინვესტიციების სტიმულირება ძირითად კაპიტალში,

ექსპორტის სუბსიდირება, პრობლემური რეგიონების მცირე საწარმოთა განვითარება).

მეორე თავში - „მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის თავისებურებანი მეწარ-

მეობის მსოფლიო ცენტრებში“ - გამოყოფილი და დახასიათებულია მცირე ბიზნესის განვი-

თარების ძირითადი ეტაპები აშშ-ში, აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური რეგიონის ქვეყნებ-

სა და ევროკავშირის ქვეყნებში; გამოკვლეულია მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო

მხარდაჭერის პრიორიტეტული მიმართულებები მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების

თანამედროვე პირობებში.

მესამე თავში - „მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის საერთაშორისო გამოცდი-

ლების გამოყენება თანამედროვე საქართველოში“ - შესწავლილია მცირე ბიზნესის განვი-

თარების დამახასიათებელი ნიშნები საქართველოში, განსაზღვრულიამცირე ბიზნესის

სახელმწიფო მხარდაჭერის თანამედროვე სისტემის მთავარი პრიორიტეტები და საკვანძო
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პრობლემები საქართველოში, შეფასებულია სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის

ქმედითობა მცირე მეწარმეთა ინტერვიუ-ანკეტირების დახმარებით;

ჩატარებულია მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის სამამულო და საზღ-

ვარგარეთული მოდელების შედარებითი ანალიზი და ამის საფუძველზე დასაბუთებულია

ქართული მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის გაძლიერების აუცილებლობა, მცირე

ბიზნესის განვითარებაში სახელმწიფოს როლის გაძლიერებაზე მიმართულ რეკომენდაცი-

ათა კომპლექსის შემუშავების მოთხოვნით.

ამ მოთხოვნის შესაბამისად, ავტორის მოსაზრებით, საქართველოში მცირე ბიზნესის

განვითარების სახელმწიფოხელშეწყობის მიზნით, შემდეგი სამი მთავარი საკითხი უნდა

გადაიჭრას: ჯერ-ერთი, მცირე მეწარმეობის წახალისება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება

ბევრმა დაუსაქმებელმა ან კიდევ არასრულად დასაქმებულმა ადამიანმა გადაწყვიტოს საკუ-

თარი საქმის დაწყება და გადადგას პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით; მეორე, მცირე

მეწარმეთა სწავლება იმისათვის, რომ სულ უფრო ბევრმა მეწარმემ, საკუთარი საქმიანობის

პირველივე ნაბიჯების გადადგმისას, რაც შეიძლება მეტი სწორი ეფექტიანი

გადაწყვეტილების მიღება შეძლოს როგორც მმართველობითი, ისე პროფესიული

განვითარების თვალსაზრისით; დაბოლოს, მცირე მეწარმეების დახმარება ბაზარზე შეღწე-

ვასა და გაყიდვებში იმისათვის, რომ მათ მიიღონ პირველი შემოსავლები, რაც კიდევ უფრო

გაზრდის მოტივაციას, დაეხმარება დამატებითი საჭირო სახსრების მოძიებაში, წარმოების

საშუალებების შეძენასა და გაუმჯობესებაში.

დასკვნაში მოკლედაა ჩამოყალიბებული სადისერტაციო გამოკვლევის ძირითადი

შედეგები, დასკვნები და წინადადებები, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს საქარ-

თველოს ხელისუფლების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელიო რგანოების მიერ

მცირე ბიზნესის განვითარებისა და სახელმწიფო მხარდაჭერის კომპლექსური პროგრამების

დამუშავებისას, მისი საკანონმდებლო-სამართლებრივი და ინსტიტუციური უზრუნველყო-

ფისას, აგრეთვე სასწავლო-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების

საქმიანობაში-შესაბამისი პროფილის სასწავლო პროგრამებისა და სამეცნიერო ანგარიშების

მომზადებისას.
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ANNOTATION

The doctoral thesis relates to the researches of problems of using of international practice of

state support of small business in Georgia. Thesis consists of 174 pages and in accordance with

“Doctoral thesis design rule” includes: title page, content, annotation, preface, principle part (3

chapters and 9 paragraphs), conclusion and list of used sources and literature.

Preface grounds actuality of the thesis; analysis current state of scientific work out of

the topic; target and tasks, objective and subject, theoretic-methodological principles and

informational base, scientific innovation and practical importance are defined; thesis approbation

and publication, volume and structure are shown.

In the first chapter – “Theoretic-methodological principles of small business evolution” –

discuses theoretical aspects of interpretations of concept of entrepreneurs and entrepreneurship,

specifies concept of small entrepreneurship, analysis different approaches to the definition of small

enterprises all over the world, studies evolution of interaction of the government and small business,

classifies principles and forms of state support of small enterprises.

Reviewing different approaches to the definition of small enterprises, author raises argument

that “small entrepreneurship” (i.e. small business) is comparatively independent part of business,

plays the role of a “bumper” for negative results of sharp changes of market conditions, has ability of

quick adaptation to the changing market, promotes formation of middle class and effective use

manpower resources, accelerates scientific and technological advance and activates innovation

processes in economy, softens results of structural changes, guarantees social and political stability of

country.

On the base of critical assessment of views expressed in the literature, the author highlights

crucial elements of forming of system of small business’ state regulation; those are: legal reasoning,

financial guaranteeing and support, infrastructural guaranteeing, scientific backing, manpower

supply, delimitation of functions and competences of organizations participating in the system of
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state regulation, regulation of international-economic activities of small enterprises, system of

economic controlling over implementation of state regulation.

Considering of international practice enables the author to systemize principles of forming of

state support of small entrepreneurship (scopes of state’s interference in entrepreneurial activity,

guarantying of government support, projected and targeted approach in the definition of directions

and activities of support, equal accessibility for each entity, distribution of functions of small

business support on all level of state authority), as well as, to reveal and summarize basic forms of

state support (founding of new small enterprises, creation of new vacancies, promotion of

innovations in small business, stimulation of investments in fixed capital, subsiding of export,

development of small enterprises in problematic regions).

The second chapter – “Specificities of state support of small business in the world centers of

entrepreneurship” – highlights and defines main phases of small business development in the USA,

in Asia-Pacific economic region’s countries and developed countries of West Europe; in the modern

condition of world economic development the priority directions of small entrepreneurship support

are explored.

The third chapter – “Use of international experience of state support of small business in

Georgia” – studies characteristics of small business development in Georgia, defines main priorities

and key problems of modern system of small business’ state support in Georgia, estimates

effectiveness of policy pursued by the government through the interviewing-surveying of small

entrepreneurs;

On the base of comparative analysis of local and foreign models of state support of small

entrepreneurship, necessity of strengthening of state support of Georgian small business is clearly

demonstrated, with the demand of working out of set of measures directed on increasing of state

role in development of small business.

To answer this demand, according to author, government, for the promotion of small

business development, should solve following three main issues: first, to encourage small
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entrepreneurship with purpose to make more unemployed and poorly employed people begin their

own business and make first step in this direction;  second, to educate small entrepreneurs with

purpose to enable them to make right decisions both in managing and professional advance; and

finally, to assist small entrepreneurs in sales for receiving firs income, which will rise up motivation,

will help in finding needed funds for purchasing and improving of means of production.

In the conclusion main results, inference and proposals are given, which can be used by

Georgian representative and executive authorities in working out comprehensive program of small

business development and state support, during its legislative and institutional guaranteeing, as well

as, in activities of educational and scientific organizations while preparing study programs and

scientific reports of corresponding specialization.
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შესავალი

თემის აქტუალობა. უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში დასავლეთის წამყვანი

ქვეყნების ეკონომიკაში მცირე ბიზნესის როლი არსებითად შეიცვალა. ამ სექტორში იწარ-

მოება მშპ-ის უმეტესი ნაწილი, დასაქმებულია მომუშავე მოსახლეობის უმრავლესობა, იქ-

მნება ინოვაციების ნახევარზე მეტი. ასე, მაგალითად, ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული

20,5 მლნ საწარმოდან 99% მიეკუთვნება მცირეს, რომლებშიც მუშაობს დასაქმებულთა 53%.

აშშ-ის მცირე საწარმოებში, რომლებიც შეადგენენ ამერიკული ეკონომიკის საწარმოების

საერთო რაოდენობის დაახლოებით 80%-ს, დასაქმებულია ქვეყნის სამუშაო ძალის 30%.

კანადაში მცირე ბიზნესის 2,6 მლნ საწარმო, ქმნის რა ეროვნული ეკონომიკის გულს, უზ-

რუნველყოფს მოსახლეობის 60%-ის დასაქმებას და აწარმოებს კერძო სექტორის მთლიანი

პროდუქტის 43%-ს. იაპონიაში მცირე საწარმოთა წილად მოდის კომპანიათა საერთო რიც-

ხვის 97%, დასაქმებულთა რიცხოვნობის 80% და რეალიზებული პროდუქციის დაახლო-

ებით 55% (Левина 2008: 10). მცირე მეწარმეობის წამყვანი პოზიციები აღნიშნულ ქვეყნებში,

მნიშვნელოვანწილად, განპირობებულია სახელმწიფოს შესაბამისი პოლიტიკით.

მცირე ბიზნესის მონაწილეობის მასშტაბები საქართველოს ეკონომიკაში ჯერ კიდევ

უმნიშვნელოა. აქ მცირე მეწარმეობის წილი მშპ-ის წარმოებაში უკანასკნელი 30 წლის გან-

მავლობაში საშუალოდ 11%-ს უტოლდება, ხოლო მცირე ბიზნესში დასაქმებულთა ხვედრი-

წილი 10%-ის ფარგლებს არ გასცდენია. ქართული მცირე ბიზნესის არსებული პოტენცია-

ლის სრულ რეალიზაციას შესაძლოა ხელი შეუწყოს განვითარებული ქვეყნების გამოცდი-

ლების, უწინარეს ყოვლისა, ამ სფეროში დასავლეთის სახელმწიფოთა პოლიტიკის მთავარი

მიმართულებების შესწავლამ.

მეწარმეობის, როგორც ადამიანის საქმიანობის სპეციფიკური ფორმის პრობლემებმა

თავისი ასახვა ჰპოვა ისეთი ცნობილი უცხოელი მეცნიერებისა და ეკონომიკური თეორიის

კლასიკოსთა შრომებში, როგორიცაა ჯ.კ. გელბრეითი, პ. დრუკერი, ვ. ზომბარტი, რ. კანტი-

ლიონი, ჯ.მ. კეინზი, ლ. კირცნერი, ა. მარშალი, ფ. ნაითი, ჟ.-ბ. სეი, ა. სმითი, ი. ტიუნენი, გ.

ფორდი, ფ. ჰაიეკი, ი. შუმპეტერი და სხვ.
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მცირე ბიზნესის განვითარებისა და მხარდაჭერის ცალკეული საკითხები თავიანთ

ნაშრომებში განიხილეს თანამედროვე უცხოელმა ავტორებმა: ლ. აბალკინმა, ა. ბაგნასკომ, ა.

ბიზაგემ, ა. ბიუზლეიმ, ა. ბლინოვმა, მ. ბოდუმ, ვ. ბოჩკომ, ე. ბუხვალდმა, ა. გოვორინმა, ა.

დავიმ, გ. დოკუმ, გ. ერშოვამ, ს. ვაჟენინმა, ვ. ვისოკოვმა, რ. ვტერვულგემ, ს. კონტმა, ს. მარი-

ონმა, მ. მარშესნეიმ, პ. მიაგკოვმა, ა. ორლოვმა, პ. პოლოვინკინმა, მ. როჟმა, ო. რომანოვამ, ჩ.

საბელმა, ვ. სავჩენკომ, ნ. ფილიპოვმა, ვ. ფირსოვმა, კ. ფურკადმა და სხვ.

საქართველოსა და საზღვარგარეთის პრაქტიკაში მცირე ბიზნესის ჩასახვისა და განვი-

თარების ცალკეული ორგანიზაციული, ეკონომიკური, სოციალური, სამართლებრივი და

რეგიონული ასპექტები განხილულია რ. ასათიანის, ე. ბარათაშვილის, რ. გველესიანის, მ.

თეთრუაშვილის, ზ. თეთრუაშვილის, ი. მესხიას, ე. მექვაბიშვილის, ნ. ორჯონიკიძის, გ. პაპავას,

თ. როსტიაშვილის, ა. სილაგაძის, ო. ქეშელაშვილის, ლ. ცეცხლაძის, მ ჯიბუტის, ნ. ჩიხლაძის, ს.

ყამარაულის, ნ. ჭითანავას, დასხვა ქართველი მეცნიერ-ეკონომისტებისადაპრაქტიკოსიმკვლე-

ვარებისშრომებში.

ვაღიარებთ რა ადრე ჩატარებული გამოკვლევების ფასეულობას, უნდა აღინიშნოს,

რომ მცირე საწარმოთა საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირებისა და განვითარების ბევრი

საკითხები სრულად არ არის გაშუქებული სამეცნიერო ლიტერატურაში, განსაკუთრებით

ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურაში, რაც განაპირობებს მოცემული პრობლემატიკის კვ-

ლევის აქტუალობას.

კონკრეტულად, საკვლევი თემის აქტუალობა განპირობებულია შემდეგი ძირითადი

გარემოებებით:

ჯერ-ერთი, თანამედროვე ეტაპზე მსოფლიოს წამყვანი ინდუსტრიული ქვეყნების

ეკონომიკაში მცირე ბიზნესის განვითარების მთავარი ტენდენციების მეცნიერული გააზრე-

ბის აუცილებლობით;

მეორე, თანამედროვე წარმოების სისტემაში მცირე ბიზნესის ეფექტიანი მონაწილეო-

ბის ფორმების გამოკვლევისა და წარმოების განვითარების ინტერესებისათვის მცირე ბიზ-

ნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის სრულყოფის მოთხოვნილებით;
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მესამე, მცირე ბიზნესის, როგორც თანამედროვე ქართული ეკონომიკის შედარებით

დამოუკიდებელი სექტორის, ფორმირებისა და განვითარების ინტენსიურად მიმდინარე და

შინაგანად წინააღმდეგობრივი პროცესით;

დაბოლოს, მცირე ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირების ქმედითი მექანიზმების მქო-

ნე ქვეყნების შესაბამისი გამოცდილების ანალიზისა და ქართულ პრაქტიკაში მისი

გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლის აუცილებლობით.

ჩვენი აზრით, სადღეისოდ, მცირე ბიზნესის განვითარებისა და ქვეყნის ეკონომიკური

ზრდის პირობების ფორმირებაში მისი როლის ამაღლების პრობლემების მომცველი სამეც-

ნიერო თემატიკისადმი მიმართვა უაღრესად აქტუალურია.

თემის აქტუალობამ, მისმა სამეცნიერო და პრაქტიკულმა მნიშვნელობამ, ასევე

არასაკმარისად დამუშავებამ და სადისკუსიო ხასიათმა განსაზღვრა კვლევის მიზანი და

ამოცანები, ობიექტი და საგანი, ლოგიკა და აგების სტრუქტურა.

კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადისერტაციო ნაშრომის მიზანია მცირე ბიზნესის

ევოლუციის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლების კვლევის ავტორისეული კონ-

ცეფციის შემუშავება, მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკის

შეფასება და საქართველოში მისი გამოყენების პერსპექტივების განსაზღვრა.

დასმული მიზნის რეალიზაციამ მოითხოვა კვლევის ლოგიკის ამსახველი შემდეგი

ძირითადი ამოცანების გადაწყვეტა:

 ცნებების - „მეწარმეობა“ და „მცირე საწარმო“ - არსის გაანალიზება, ცნების - „მცირე მე-

წარმეობა“ - განმარტების დაზუსტება პოსტინდუსტრიული საზოგადოების პირობებში

მისი როლის შეცვლის გათვალისწინებით;

 მსოფლიო მეურნეობაში მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის პრინციპების და-

ზუსტება და მისი ფორმების კლასიფიცირება;

 მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის თანამედროვე სისტემის გამოკვლევა აშშ-

ში, მისი მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა და სახელმწიფოს მიერ გატარებული პო-

ლიტიკის ქმედითობის შეფასება;

 მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის გამოცდილების გაანალიზება აზია-წყნარი

ოკეანის ეკონომიკური რეგიონის ქვეყნებში;
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 მცირე მეწარმეობის განვითარების ევოლუციის შესწავლა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებ-

ში, მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის პოლიტიკის შეცვლის ტენდენციების გა-

მოვლენის მიზნით;

 მცირე მეწარმეობის ფუნქციონირების თავისებურებების გამოკვლევა საქართველოში,

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის გაძლიერების აუცილებლობის დასაბუთებ-

ის მიზნით;

 მცირე მეწარმეობის განვითარებისა და სტიმულირების სისტემის სრულყოფის რეკო-

მენდაციების კომპლექსის შემუშავება თანამედროვე საქართველოს პირობებისათვის.

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის საგანს, კვლევის მიზნიდან და ამოცანებიდან

გამომდინარე, წარმოადგენს მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის თანამედროვე პრაქ-

ტიკა მეწარმეობის მსოფლიო ცენტრებსა და საქართველოში.

კვლევის ობიექტია მცირემეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის საერთაშორისო გა-

მოცდილების საქართველოში გამოყენებასთან დაკავშირებულ მეცნიერულ პრობლემათა კომ-

პლექსი, მცირე ბიზნესის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პროცესში ჩამოყალიბებულ ეკო-

ნომიკურ და ორგანიზაციულ-მმართველობით ურთიერთობათა ერთობლიობა.

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები და ემპირიული ბაზა. სადოქტო-

რო კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძვლად გამოდის კომპლექსური მიდგომა და დიალექ-

ტიკური პრინციპები, რომლებმაც შესაძლებელი გახადა გამოსაკვლევი პროცესების არსებითი

მახასიათებლების, მათი გამოვლენის ფორმების გამოვლენა, მათთვის დამახასიათებელი

წინააღმდეგობების გამოყოფა და მათი განვითარების ტენდენციების განსაზღვრა. კვლევა

ჩატარდა მეცნიერული შემეცნების საბაზო მეთოდების შეთანაწყობით საყოველთაოდ

აღიარებულ კერძო მეთოდებთან, საკუთრივ ავტორის მიერ გამოყენებულია: ეკონომიკური

ანალიზი და სინთეზი, ისტორიული და ლოგიკური, განზოგადება და აბსტრაქცია, ინდუქცია

და დედუქცია, შედარებითი ანალიზი, გრაფიკული ანალიზი და სტატისტიკური დაჯგუფება,

ანკეტური გამოკითხვა და ინტერვიურება.

კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა შრო-

მები მეწარმეობის სფეროში; სპეციალიზებული ჟურნალების მეცნიერული პუბლიკაციები;

სახელმწიფო, საზოგადოებრივი ეკონომიკური ინსტიტუტების ანალიტიკური ანგარიშები;
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მცირე მეწარმეობის რეგულირებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო საკანონმდებლო და

ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტები; საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული

საკანონმდებლო აქტები და მთავრობის საპროგრამო დოკუმენტები; საერთაშორისო ეკონო-

მიკური ორგანიზაციებისა და სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების რეკომენდაციები;

მცირე ბიზნესის  ფორმირებისა და ფუნქციონირების მსოფლიო პრაქტიკის ამსახველი

ლიტერატურული თუ სხვა სახის წყაროები.

კვლევის ემპირიული ბაზა საკმაოდ მრავალფეროვანია და მოიცავს შემდეგ წყაროებს:

საზღვარგარეთის ქვეყნების სამინისტროებისა და უწყებების, საერთაშორისო ორგანიზაციე-

ბის მასალები; საქართველოს სატატისტიკის ეროვნული სამსახურის და აღმასრულებელი

ხელისუფლების სხვა სტრუქტურების საინფორმაციო-სტატისტიკური და ანალიტიკური მა-

სალები; ქართველი ავტორების მონოგრაფიებსა და სამეცნიერო სტატიებში, სასწავლო ლიტე-

რატურასა და პერიოდულ გამოცემებში გამოქვეყნებული მონაცემები; დისერტანტის მიერ

დამოუკიდებლად ჩატარებული კვლევის შედეგები.

კვლევის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს მცირე ბიზნესის ევოლუციის თეორი-

ულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლების კვლევის ავტორისეული კონცეფციის შემუშავებაში,

მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკის შეფასებასა და საქარ-

თველოში მისი გამოყენების პერსპექტივების განსაზღვრაში.

კონკრეტულად, წარმოდგენილი გამოკვლევა შეიცავს მეცნიერული სიახლისშემდეგ

ელემენტებს:

 მდიდარი ლიტერატურული წყაროების შესწავლისა და კრიტიკული ანალიზის

საფუძველზე დაზუსტებულია ცნება - „მცირე მეწარმეობა“ და მოცემულია მისი შემდეგი

განმარტება:„მცირე მეწარმეობა“ (ანუ მცირე ბიზნესი) წარმოადგენს ბიზნესის

ორგანიზაციის დამოუკიდებელ ფორმას, და გვევლინება საბაზრო კონიუნქტურის

მკვეთრი ცვლილებებისა და მათი ნეგატიური შედეგების „ამორტიზატორის“ როლში,

რომელიც ხელს უწყობს საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას და სამუშაო ძალის

რაციონალურ გამოყენებას, მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებას და

ეკონომიკაში ინოვაციური პროცესების აქტივიზაციას
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 გაანალიზებულია ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემის არსი და შინაარსი მცირე

მეწარმეობის სფეროში, თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში მისი როლის ზრდის

გათვალისწინებით;

 სისტემატიზებული და განზოგადებულია მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის

საყოველთაოდ მიღებული პრინციპები, კლასიფიცირებულია მისი ფორმები მსოფლიო

სამეურნეო პრაქტიკაში, რომლებიც ხელს უწყობენ სახელმწიფოს და მცირე საწარმოთა

ურთიერთქმედების სისტემის ჰარმონიულობას;

 გამოკვლეული დაგაანალიზებულია მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის გა-

მოცდილება მეწარმეობის მსოფლიო ცენტრებში, გამოვლენილია მცირე ბიზნესის სა-

ხელმწიფო მხარდაჭერის პოლიტიკის ცვლილების ტენდენცია აშშ-ში, აზია-წყნარი ოკეა-

ნის რეგიონის ქვეყნებსა და დასავლეთ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში;

 განსაზღვრულია მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის თანამედროვე სისტემის

მთავარი პრიორიტეტები და საკვანძო პრობლემები საქართველოში, შეფასებულია გატა-

რებული პოლიტიკის ქმედითობა მცირე საწარმოთა ხელმძღვანელების ანკეტირებისა და

ინტერვიურების მეშვეობით;

 სამამულო და საზღვარგარეთული პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე

დასაბუთებულია მცირე საწარმოთა სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის სრულყოფის

აუცილებლობა საქართველოში, შემუშავებულია მცირე მეწარმეობის განვითარებისა და

სტიმულირების სისტემის სრულყოფის რეკომენდაციათა კომპლექსი.

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის თეორიული მნიშ-

ვნელობამდგომარეობსიმაში, რომ ავტორის მიერ მიღებული შედეგები შეიძლება საფუძვ-

ლად დაედოს კვლევების შემდგომ გაშლას მცირე ბიზნესის განვითარებისა და სტიმულირე-

ბის პრობლემებზე.

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა განისაზღვრება ავტორისმიერფორმულირებუ-

ლიდებულებების, დასკვნების, წინადადებებისადარეკომენდაციებისსაქართველოშიმცირე

ბიზნესის განვითარებისა და სახელმწიფო მხარდაჭერის კონცეფციისშემუშავებისათვის

მეთოდურ ბაზად გამოყენების შესაძლებლობით.
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გარკვეული პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს სადისერტაციო ნაშრომში ფორმულირე-

ბულ ღონისძიებებსა და რეკომენდაციებს, რომლებიცმიმართულიაქვეყანაშიმცირე ბიზნე-

სის ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად და ეროვნული კონკუ-

რენტუნარიანობის ამაღლების  ინსტრუმენტად აღიარებაზე.

სადისერტაციო კვლევის მეცნიერული შედეგები, განზოგადებები და დასკვნები შე-

საძლოა გამოყენებულ იქნეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლობითი და აღ-

მასრულებელი ორგანოების, ადგილობრივი თვითმმართველობების კანონ- და ნორმაშემოქ-

მედებით საქმიანობაში - მცირე ბიზნესის განვითარებისა და სახელმწიფო მხარდაჭერის

კომპლექსური პროგრამების დამუშავებისას, მისი საკანონმდებლო-სამართლებრივი და

ინსტიტუციური უზრუნველყოფისას, აგრეთვე სასწავლო-საგანმანათლებლო და სამეც-

ნიერო-კვლევითი დაწესებულებების საქმიანობაში - შესაბამისი პროფილის სასწავლო

პროგრამებისა და სამეცნიერო ანგარიშების მომზადებისას.

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაცია. სადისერტაციოკვლევის ძირითადი შედეგები

წარდგენილი და მოხსენებულია: 1.ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენ-

ციაზე „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2012“ (თბილისი: საქართველოს ტექნიკური უნი-

ვერსიტეტი, 9 მარტი, 2012 წელი); 2.მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „გა-

ნათლების თანამედროვე გამოწვევები“ (გორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტე-

ტი, 15-16 ნოემბერი, 2013 წელი); 3.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა

და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის

იუბილესადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე (ქუთაი-

სი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 24-25 მაისი, 2013 წელი); 4.მეშვიდე სა-

ერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარე-

ბა“ (გორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 28-29 ნოემბერი, 2014 წელი).

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია ავტორის მეც-

ნიერულ შრომებში: 1. მცირე ბიზნესის არსი და კლასიფიკაციის კრიტერიუმები. - სამეცნიე-

რო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. - თბილისი,

№ 4 (24), 2012, ტომი I, გვ. 91-101; 2. მცირე ბიზნესის საწარმოთა კლასიფიკაციის რაოდე-

ნობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები. - ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენ-
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ზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. - თბილისი, № 2, 2013, გვ. 47-51; 3.

აგრობიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში.

- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სა-

ერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, 24-25 მაისი,

2013 წელი, ნაწილი I. - ქუთაისი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013, გვ.

431-436; 4. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის მოდელები დასავლეთ ევროპის ქვეყ-

ნებში. - საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოცია-

ლური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. - თბილისი, № 3 (33), 2014, გვ.

104-113; 5. ადვაძე დ., მცირე ბიზნესის განვითარების უცხოური გამოცდილება. მეექვსე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“, 15-16

ნოემბერი, 2013 წელი. - გორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2014, გვ. 219-

224. 6. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ზოგადი კანონზომიერებანი, პრინციპები

და ფორმები. - საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

„სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. - თბილისი, № 3 (33),

2014, გვ. 169-174. 7. ადვაძე დ., მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის გაძლიერების

ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

„ეკონომიკა და ბიზნესი“ - თბილისი N6, 2014, გვ. 75-87.

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა განპირობებულია განსახილვე-

ლი საკითხების ხასიათით, კვლევის ამოცანებითა და მეთოდებით. ნაშრომი მოიცავს

კომპიუტერზენაბეჭდ 184 გვერდს; შედგებაშესავლის, სამითავის, დასკვნისა და გამოყენებუ-

ლი წყაროების და ლიტერატურის სიისაგან.
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თავი1.მცირე ბიზნესის ევოლუციის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები

1.1. მცირე მეწარმეობა, როგორც ბიზნესის გაძღოლის ეფექტიანი ფორმა

მეურნეობრიობის საბაზრო პირობებში

მცირე მეწარმეობის, როგორც ბიზნესის გაძღოლის ერთ-ერთი ფორმის, განხილვამდე

უპრიანია განისაზღვროს მოცემულ საკითხთან დაკავშირებული ძირითადი ტერმინოლო-

გია. ტერმინი „ბიზნესი“ მომდინარეობს ინგლისური „business“-დან, რაც ნიშნავს საქმეს,

ანტრეპრენიორობას, მეწარმეობას(ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი

/საქართველოს მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტის ავთანდილ სილაგაძის საერთო

რედაქციით 2005: 100). პირველად ეკონომიკურ ლიტერატურაში ტერმინი „მეწარმე“

მიმოქცევაში შემოვიდა ფრანგული „entrepreneur“- დან და პირველად მოხსენიებულ იქნა

1723 წელ პარიზში გამოცემულ კომერციის მსოფლიო ლექსიკონში, სადაც მითითებულია,

რომ მასში იგულისხმება ობიექტის წარმოებისა და მშენებლობის ვალდებულების საკუთარ

თავზე ამღები პირი (Блинов, Шапкин 2003: 10).

რიგ ქართულენოვან ეკონომიკურ ლექსიკონებში ტერმინები - „ბიზნესი“ და „მეწარმე-

ობა“ ურთიერთგაიგივებულია და განსაზღვრულია, როგორც ინიციატივიანი, დამოუკიდე-

ბელი, თავისი სახელით, ქონებრივი პასუხისმგებლობით, ფიზიკური და იურიდიული

პირების საქმიანობა, რომლის მიზანია შემოსავლის, მოგების სისტემატური მიღება ქონების

გამოყენებით, საქონლის გაყიდვით, სამუშაოების შესრულებით, მომსახურების გაწევით

(ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი /საქართველოს მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენ-

ტის ავთანდილ სილაგაძის საერთო რედაქციით 2005: 407).

მეწარმეობის კვლევის ერთ-ერთ ფუძემდებლად, ჩვეულებრივ, მიჩნეულია მე-17

საუკუნის ბოლოსა და მე-18 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ცნობილი ფრანგი ეკონომისტი



18

რიჩარდ კანტილიონი. მის მიერ პირველად იქნა წამოყენებული თეზისი საბაზრო

მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის განსხვავების არსებობის თაობაზე, რომელიც ცალკეულ

სუბიექტებს აძლევდა  საქონლის იაფად შეძენისა და ძვირად გაყიდვის საშუალებას. ეს

სუბიექტები მიჩნეულ იქნენ „მეწარმეებად“. რ. კანტილიონი მეწარმეს განიხილავდა

ადამიანად,რომელიც საკუთარი შიშის და რისკის ფასად არამუდმივი შემოსავლის

მისაღებად ახორციელებს წარმოებისა და გაცვლის პროცესებს (LexiqueeconomiqueISous la

redaction de Ahmed Silemet Jean-Marie Albertini 2002: 293). რ. კანტილიონმა ერთმანეთისაგან

განასხვავა მეწარმის, მესაკუთრე-კაპიტალისტისა და მმართველის ფუნქციები (Колесникова

2001: 10 -42).

ა. სმითი მეწარმეს განიხილავდა კაპიტალის მესაკუთრედ, რომელიც საკუთარ თავზე

იღებს მეურნეობრიობის რისკს და ისწრაფვის სამეწარმეო შემოსავლის მიღებისაკენ

(Wtterwulghe 1998: 39).ა. სმითის შეხედულებების მხარდამჭერი, ფრანგი ეკონომისტი ჟ. ბ.

სეი მეწარმის ფუნქციადმიიჩნევდა წარმოების ფაქტორების გაერთიანება-კომბინირებას

შემოსავლის მისაღებად (Say 1972:29). მე-18 საუკუნის გერმანული კლასიკური სკოლის

წარმომადგენლები ი. ტიუნენი და გ. მანჰოლდტი ავითარებდნენ რა რისკის ტარებისიდეას,

მას მიიჩნევდნენ მეწარმის ძირითად ფუნქციად. ი. შუმპეტერი მეწარმის ცნების ქვეშ

გულისხმობდა ნოვატორს, რომელსაც ექნებოდა ეკონომიკაში ცვლილებების შეტანის

უნარი, წარმოებასა და მიმოქცევაში ახალი კომბინაციების გამოყენებისა და სხვადასხვა

ინოვაციების დანერგვის გზით. მეწარმის ნოვატორული ფუნქციებიდან ი.შუმპეტერს

გამოჰყავსისეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენები, როგორიცაა: მოგება, პროცენტი,

ეკონომიკური ციკლი (Шумпетер 1982: 38).

ავსტრიული სკოლის წარმომადგენლებმა ლ. მიზესმა, ფ. ჰაიეკმა და ი. კირცნერმა სა-

თავე დაუდეს მეწარმეობის თეორიისა და პრაქტიკის კვლევის ახალ ტალღას.კერძოდ ი.

კირცნერი სამეწარმეო საქმიანობას განიხილავდა საბაზრო უწონასწორობის პირობებში. მე-

წარმე, ი. კირცნერის აზრით, უწონასწორო საბაზრო სიტუაციაში ფლობს მოგების მიღების

ახალ შესაძლებლობებს, რომელთა გამოყენებასთან შერწყმულია სამეწარმეო საქმიანობის

არსი (Kirzner 1975: 111).
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ცნობილმა ინგლისელმა ეკონომისტმა ჯ. მ. კეინზმა თავის წიგნში- „დასაქმების,

პროცენტისა დაფულის ზოგადი თეორია“ (1936) - თეორიულად დაასაბუთა მიზანმიმარ-

თულ სახელმწიფო ღონისძიებათა აუცილებლობა სრული დასაქმების შენარჩუნებისა და

ეკონომიკური პროცესების სტიქიურობის შეზღუდვისათვის. ჯ. მ. კეინზის ინტერესი

კვლავწარმოების საერთო პრობლემებისადმი, სახელმწიფოსადმი, დასაქმების თეორიისად-

მი არ ნიშნავდა მეწარმის როლის შეუფასებლობას. იგი „მეწარმის“ ცნებას განმარტავდა,

როგორც მეურნეობრიობის თავისებურ სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ტიპს, რომლისთვისაც

დამახასიათებელია არა იმდენად რაციონალური გაანგარიშება ან ნოვატორობა, რამდენადაც

გარკვეულ ფსიქოლოგიურ ფასეულობათა ერთობლიობა, როგორიცაა: მოხმარებისა და

დაგროვებისადმი სწორად მიდგომის უნარი, აქტივობის სულისკვეთება, რისკზე წასვლის

უნარი,მომავლისადმი იმედი. ჯ. მ. კეინსი გამოყოფდა მათრამდენიმე ძირითად ტიპს, რო-

გორიცაა: სიფრთხილე, წინდახედულობა, ანგარიშიანობა, მისწრაფება შემოსავლების ზრ-

დისკენ, სწრაფვა დამოუკიდებლობისაკენ, მეწარმეობის ალღო, სიძუნწის გრძნობა

(КейнсДж. 1978: 26).

გავლენიანმა ამერიკელმა ეკონომისტმა ჯ. კ. გელბრეიტმა თავის წიგნში - „ახალი ინ-

დუსტრიული საზოგადოება“(1967) - წარმოგვიდგინა ეკონომიკური სისტემა ორი შემადგენ-

ლით: „გეგმური სისტემა“, რომელიც მოიცავს მსხვილ კორპორაციებს, და „საბაზრო სის-

ტემა“, რომელიც შედგება წვრილი ფირმებისა დაინდივიდიალური მეწარმეებისაგან.

საბაზრო სისტემის მიმართ ჯ. გელბრეიტის თვალსაზრისმა თავისი ასახვა პოვა მის ნაშრომ-

ში, „ეკონომიკური თეორიები და საზოგადოების მიზნები“, რომელიც იქცა კაპიტალისტურ

ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების ანალიზის სფეროში ავტორის წინა გამოკვლევების

განზოგადებად.ამ ნაშრომში ავტორმა მოგვცა „ტექნოსტრუქტურის“ ცნების ფორმულირება,

რომლისწარმოქმნა დაუკავშირა კორპორაციათა ინსტიტუტის ევოლუციას. ჯ. გელბრეითის

აზრით, „გეგმურ სისტემაში“ბატონობს ტექნოსტრუქტურა, ხოლო „საბაზროსისტემაში“- მის

მიერ შევიწროებული ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფი წვრილი საწარმოები.

ავტორი გეგმური სისტემის ნაკლოვანებას ხედავს იმაში, რომ „მასში 1 ათასი გაბატო-

ნებული მსხვილი კორპორაცია, რომლებზეც მოდის აშშ-ში წარმოებული საქონლისა და

მომსახურების თითქმის ნახევარი, ამუხრუჭებს „საბაზრო სისტემის“ განვითარებას, რომე-
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ლიც მოიცავს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში გაფანტულ დაახლოებით 12 მილიონ

წვრილ ფირმას“ (Гэлбрейт 1979:14). მცირე ფირმებს არ შესწევთ უნარი გავლენა მოახდინონ

საბაზრო ფასების ფორმირებაზე და ასევე სამთავრობო პოლიტიკაზე. ეს ამოცანები

„საბაზრო სისტემაში“ ავტომატურად რეგულირდება კონკურენციის მექანიზმის მეშვეობით

(Пашкус 1998: 12). ჯ. კ. გელბრეითი აღნიშნავს, რომ „საბაზრო სისტემაში“ არ არის

პროფკავშირული ორგანიზაციები, შეინიშნება შრომის ანაზღაურების უფრო დაბალი

დონესამუშაო დღის შედარებით დიდი ხანგრძლივობის პირობებში. მცირე მეწარმე,

კონკურენტულ ბრძოლაშიგაძლებისა და აუცილებელი შემოსავლის მიღების

უზრუნველყოფის მიზნით, ექვემდებარება ე.წ.„თვითექსპლუატაციას“. ჯ. კ. გელბრეითი

მცირე ფირმის საქმიანობის სფეროდ სამართლიანად მიიჩნევს მომსახურებას.

მომსახურების სფეროს მრავალრიცხოვანი საწარმოები წარმოადგენენ მსხვილი ფირმის

ფორმირების თანმდევ პროდუქტს, რომელიც ხელს უწყობს „გეგმური სისტემის“გან-

ვითარებას.

თანამედროვე მენეჯმენტის ერთ-ერთმა წამყვანმა სპეციალისტმა, ამერიკელმა მეც-

ნიერმა პ. დრუკერმა ინოვაციები განსაზღვრა, როგორც მეწარმის ძირითადი ინსტრუმენტი.

„მეწარმეთა ამოცანაში შედის სიახლეთა წყაროების მიზანმიმართული ძიება, ასევე მათი იმ

ნიშნების შეცვლა, რომლებიც მიუთითებენ წარმატების მიღწევის შესაძლებლობაზე“

(Drucker 1985: 44).

ცნობილი ინგლისელი მეცნიერი ა. ხოსკინგი ბიზნესს განსაზღვრავს, როგორც კერძო

პირებისა და ორგანიზაციებისმიერ განხორციელებულ საქმიანობას იმისათვის, რათა

მიიღონ სარგებელი წარმოებიდან ან მომსახურებიდან შემდგომში მათ საქონელზე,

მომსახურებაზე ან ფულზე გაცვლით, რაც ურთიერთხელსაყრელია დაინტერესებული პი-

რებისა და ორგანიზაციებისათვის (Хоскинг 1993: 9).

ცნობილი რუსი იურისტის ა. კამინკას აზრით, წარმოდგენამ მეწარმეობაზე სახე იცვა-

ლა და გართულდა  მეურნეობის განვითარების კვალობაზე. სამეწარმეო ფორმების ისტორი-

ული განვითარების კვალობაზე ჩამოყალიბდა შრომისა და კაპიტალის კომბინაციები,

რომლის დროსაც მოხდა საქმის წარმოების შრომის გადაწყობა სამომსახურო ელემენტად. ამ

„სამომსახურო ელემენტს“ ა.კამინკა მიაკუთვნებს მეწარმეებს. მეორე რუსი მეცნიერი გ.კ. გი-
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ნე, თავის წიგნში „მეწარმე“, მეწარმეობის ცნებას მიაკუთვნებს სამეურნეო ფსიქოლოგიის

სფეროს, ხოლო მეწარმედ მიიჩნევს ინიციატივიან ადამიანს, რომელიც საკუთარი საშუალე-

ბებით რისკავს სასარგებლო სამეურნეო შედეგის  მისაღებად“ (Гине 1992: 22.).ვ.ე. სავჩენკო

თვლის, რომ „მეწარმე არის კვლავწარმოების სუბიექტური(პიროვნული) ფაქტორი,

რომელსაც გააჩნია უნარი ინიციატივის და ინოვაციის საფუძველზე, სრული ეკონომიკური

პასუხისმგებლობის შიშის გარეშე, წავიდეს რისკზე და განსაკუთრებულად შეიერთოს

წარმოების სხვა ფაქტორები ისე, რომ პერსპექტივაში გაჩნდეს დამატებითი შემოსავალი“

(Савченко 1997: 13).ე.გ ანიმიცა და ა.ვ. ზლოკაზოვი მეწარმეობას განსაზღვრავენ, როგორც

„განსაკუთრებული ფსიქოლოგიური თვისებების მქონე ადამიანის საქმიანობას, რომელიც

დამოუკიდებლად აერთიანებს წარმოების ფაქტორებს ახალი პროდუქტის,ბიზნესის,

საწარმოო პროცესის შექმნისა და გაფართოების მიზნით, ან საქმიანობის უფრო

სრულყოფილი ორგანიზაციისათვის, რაც დაკავშირებულია რისკთან, გაურკვევლობასთან

და ხორციელდება ხელსაყრელი სამეურნეო შედეგის მისაღებად, საზოგადოებაში

მიღებული კანონების, ნორმების, ჩვევების, ტრადიციების ფარგლებში“ (Анимица, Злоказов

2002: 16).

ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურაში ცნებებმა - „მეწარმეობა“ და „მეწარმე“ - აქტი-

ურად დაიწყო დამკვიდრება გასული საუკუნის 90-იან წლებში, საბაზრო ეკონომიკურ ურ-

თიერთობებზე პრაქტიკულად გადასვლის შედეგად. პროფესორ ი. მესხიას მიხედვით,

„ბიზნესი არის დამოუკიდებელი, საკუთარი რისკით განხორციელებული საქმიანობა, რომე-

ლიც მიმართულია მოგების სისტემატურ მიღებაზე ქონების გამოყენების, საქონლის

გაყიდვის, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის გზით იმ პირების მიერ, რომ-

ლებიც დარეგისტრირებულნი არიან დადგენილი წესის თანახმად“ (მესხია 2011: 21).

სხვა განმარტებით, „ბიზნესი არის საქმე, საქმიანობა, არის საკუთარი ან ნასესხები სა-

შუალებების ხარჯზე განხორციელებული ინიციატივიანი, დამოუკიდებელი ეკონომიკური

საქმიანობა, დაწყებული რისკისა და ქონებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველზე, რომლის

მთავარი მიზანია მოგების მიღება, საკუთარი საქმიანობის განვითარება, აგრეთვე საქონლის

გასაღება, სამუშაოს შესრულება, მომსახურების გაწევა“ (ყამარაული 2002: 8).
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პროფესორ ო. ქეშელაშვილის მიხედვით, „ბიზნესი არის ცოდნისა და კომერციული

საქმიანობის კონკრეტული სახეობების მთელი სისტემა, რომელიც მიმართულია პიროვ-

ნების მიერ საქონლის გამოშვებაზე (რაიმე მომსახურებაზე და ა.შ.), რომელსაც აქვს მომ-

ხმარებლისათვის სასარგებლო თვისებები, აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს და ეს ყველა-

ფერი მოგების მიღებას უკავშირდება“ (ქეშელაშვილი 1997: 201).

ბიზნეს-ურთიერთობათა სისტემაში (კერძო სექტორში), არცთუ იშვიათად გადამ-

წყვეტ როლს ასრულებს მცირე ბიზნესი (მეწარმეობა), რომელიც განვითარებული ქვეყნების

ეკონომიკის ქვაკუთხედია - მასზე მოდის კერძო სექტორში წარმოებული საქონლისა და

მომსახურების თითქმის ნახევარი და ახალი სამუშაო ადგილების 2/3-დან 3/4-მდე. (ამასთან,

ჯერ-ერთი, მცირე საწარმოები არიან მოქნილი და სწრაფად ეგუებიან ბაზრის ახალ

კონიუნქტურას და ცვლილებებს თვით წარმოებაში; მეორე, მათ შეუძლიათ ოპერატიულად

შექმნან და დანერგონ ახალი ტექნიკა და ტექნოლოგია, რასაც ვერ ახორციელებენ მსხვილი

ფირმები, რადგან პრინციპულად ახალი ტექნიკის გამოშვება წარმოადგენს მნიშვნელოვან

ფაქტორს, რომელიც არღვევს მსხვილ მაშტაბიანი, სერიული წარმოების სტაბილურობას;და

მესამეც, მცირე ფირმებისათვის დამახასიათებელია ინიციატივისა და დინამიზმის

სულისკვეთება. ბოლო გარემოება მნიშვნელოვნად განასხვავებს მსხვილ და მცირე ფირმებს,

რაც გამოიხატება პატარა კოლექტივისათვის დამახასიათებელ განსაკუთრებულ ადამიანურ

ურთიერთობებსა და სპეციფიკურ სოციალურ-ფსიქოლოგიურ კლიმატში, რომელშიც ყველა

გაერთიანებულია დამოუკიდებლობის და გადარჩენის მიზანსწრაფვით).

მცირე საწარმოს მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ ფუნქციას წარმოადგენს ის,

რომ მას შეუძლია დიდ მასშტაბებში „შთანთქოს“ დაუსაქმებელი მუშახელი, რომელიც გამო-

თავისუფლებულია მსხვილი საწარმოებიდან, შეამციროს ან განმუხტოს ეკონომიკური

კრიზისისა თუ ვარდნის პირობებში წარმოქმნილი სოციალური დაძაბულობა. ამდენად, ნე-

ბისმიერი რეფორმისა თუ ეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ სამე-

წარმეო აქტივობის გამოცოცხლება უნდა იყოს, რომლის „ლომის წილი“ მცირე ბიზნესის

განვითარებაზე მოდის.

ტერმინი „მცირე მეწარმეობა“ უკვე ფართოდ დამკვიდრდა სამეცნიერო ლიტერატუ-

რაში. ტრადიციულად, მცირე მეწარმეობის ქვეშ იგულისხმება ბიზნესის ფორმა, რომელიც
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გვევლინება ეკონომიკურად განკერძოებულ სუბიექტთა სახით წარმოდგენილ საბაზრო

ეკონომიკის სტრუქტურაწარმომქმნელ ფაქტორად, რომელიც აყალიბებს სტრუქტურას, წარ-

მოებისა და გაყიდვების მოცულობას, საქონელსა და მომსახურებაზე სამომხმარებლო

მოთხოვნის ზემოქმედებით, და რომლის საბოლოო მიზანსაც წარმოადგენს მოგების, რო-

გორც გაწეული რისკისათვის ჯილდოს, მიღება. მაგალითად, ვ.ს. აფანასიევი მცირე ბიზნე-

სის სფეროს გამოყოფს, როგორც „კონკურენტული საბაზრო მექანიზმის ინტეგრალურ ელე-

მენტს, არსებით სტრუქტურულ ნაწილს, მასობრივ ბაზას“ (Афанасьев 1993: 59). მაგრამ, ჩვე-

ნი აზრით, „მცირე ბიზნესის“ არსებულ განმარტებებში არ არის გამოყოფილი მისთვის დამა-

ხასიათებელი ფუნქციები.

ჩვენ მხარს ვუჭერთ განმარტებას, რომლის თანახმად, „მცირე მეწარმეობა“ (ანუ მცირე

ბიზნესი) წარმოადგენს ბიზნესის ორგანიზაციის დამოუკიდებელ ფორმას, და გვევლინება

საბაზრო კონიუნქტურის მკვეთრი ცვლილებებისა და მათი ნეგატიური შედეგების „ამორ-

ტიზატორის“ როლში, რომელიც ხელს უწყობს საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას და სამუშაო

ძალის რაციონალურ გამოყენებას, მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებას და

ეკონომიკაში ინოვაციური პროცესების აქტივიზაციას. მიკროეკონომიკის ამერიკელი

სპეციალისტების ჯ. სტონერისა და ე. დოლანის აზრით, მცირე საწარმო არის საწარმო,

რომლისთვისაც „დამახასიათებელია დამოუკიდებელი მფლობელობა და სამეურნეო

საქმიანობის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია. მცირე ბიზნესს მიეკუთვნება საწარმო,

რომელიც პასუხობს ქვემოთჩამოთვლილი ნიშან-თვისებებიდან ორს მაინც: 1.

დამოუკიდებელი მართვა; 2. საკუთარი კაპიტალი; 3. მოქმედების ლოკალური რაიონი; 4.

შედარებით მცირე ზომა დარგების მიხედვით“ (Брагина 2001: 88).

მცირე საწარმოები, უპირველეს ყოვლისა, არიან მოქნილნი, სწრაფად ეგუებიან ბაზ-

რის ახალ კონიუნქტურას და საწარმო ცვლილებებს; მეორე მხრივ, მათ შეუძლიათ ოპერატი-

ულად შექმნან და დანერგონ ახალი ტექნიკა და ტექნოლოგია, რასაც სწრაფად ვერ ახო-

რციელებენ მსხვილი ფირმები; მესამეც, მცირე ფირმებისათვის დამახასიათებელია ინიცია-

ტივისა და დინამიზმის სულისკვეთება. ბოლო გარემოება მნიშვნელოვნად განასხვავებს

მსხვილ და მცირე ფირმებს. ეს გამოიხატება განსაკუთრებულ ადამიანურ ურთიერთობებში

და სპეციფიკურ სოციალურ-ფსიქოლოგურ კლიმატში, რომელიც ახასიათებს პატარა კო-
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ლექტივს, სადაც ყველანი გაეთიანებული არიან დამოუკიდებულობის და გადარჩენის მი-

ზანსწრაფვით (Стратегический менеджмент малых и средных предприятии: учебник; пер. С

англ. Ф. Аналоуи, А. Карами2005: 17).

ჩვენი აზრით, მცირე მეწარმეობის როლი განსაკუთრებით გაიზარდა პოსტინდუს-

ტრიულ საზოგადოებაში, რაც გამოიხატა ბიზნესის ამ ფორმის სოციალურ-ეკონომიკური

ფუნქციის ცვლილებებში. ჯერ-ერთი, მცირე საწარმოთა ჩამოყალიბებისა და ლიკვიდაციის

მაღალი დინამიზმი ერთგვარი მაკომპენსირებელი მექანიზმია, რომელიც არბილებას კონი-

უნქტურის მკვეთრი რყევების დამანგრეველ შედეგებს მთლიანად ქვეყნისთვის. მსოფლიო

ბანკის მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველდღიურად შექმნილი მცირე მეწარმეობის სუბიექ-

ტებიდან 1 წლის შემდეგ სიცოცხლისუნარიანობას ინარჩუნებს მათი მხოლოდ 50%, 3 წლის

შემდგომ - 7-8%, ხოლო 5 წლის შემდეგ კი - არაუმეტეს 3%. აშშ-ში ყოველწლიურად იქმნება

600 ათასამდე ახალი მცირე საწარმო, 400 ათასი კი წყვეტს თავის საქმიანობას. დიდ

ბრიტანეთში რეგისტრაციიდან 6 წლის შემდეგ სიცოცხლიუნარიანი რჩება მცირე ფირმათა

მხოლოდ 35%, გერმანიაში კი ყოველწლიურად იქმნება 40 ათასი მცირე საწარმო,

რომელთაგან ყოველწლიურად კოტრდება 20-25 ათასი (Смирнов 1999: 16). მცირე ბიზნესის

განვითარების დონის მიხედვით, ხშირად მსჯელობენ მუდმივად ცვლად საბაზრო

სიტუაციასთან მოცემული ქვეყნის ეკონომიკის შეგუებულობის უნარზე. ეს აიხსნება იმით,

რომ მცირე საწარმოთა მართვის მარტივი სისტემა ფაქტობრივად არ უშვებს ბიუროკრატიას

და სწორედ ეს იწვევს საბაზრო მანევრირების ზრდას.

მეორე მხრივ, საბაზრო ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპი მოწმობს სა-

ზოგადოების ფართო მასების (მათ შორის, მოსწავლეების, ინვალიდების, პენსიონერების,

იძულებით გადაადგილებული  პირების - მცირე ბიზნესში დასაქმებულთა 46-დან 78%-

მდე) ჩართულობას მცირე ფირმების საქმიანობაში. მცირე ბიზნესის განვითარება ხელს უწ-

ყობს საშუალო ფენის ფორმირებას საზოგადოებაში, რომელიც მსოფლიო სამეურნეო პრაქ-

ტიკაში შეადგენს ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 50%-ს (Лапуста, ... 2007: 13.).

მცირე საწარმოებში შექმნილი დამატებითი სამუშაო ადგილები წარმოადგენს მზარდი

უმუშევრობის გადაჭრის ერთ-ერთ გზას.შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკვლევებით ირკვევა, რომ
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ეკონომიკური ზრდა არ ქმნის ახალი სამუშაო ადგილების ოპტიმალურ რაოდენობას. მე-20

საუკუნის 90-იან წლებში სამუშაო ადგილების ზრდა შეინიშნებოდა ზრდადი ეკონომიკის

1მქონე 50 ქვეყნიდან მხოლოდ 7-ში. მცირე ბიზნესი სოციალურად ორიენტირებული

საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში ქმნის ახალი სამუშაო ადგილების 70-80%-ს. აშშ-ში

1983-2003 წლებში 4,1 მლნ ახალი სამუშაო ადგილი შექმნილი იქნა მცირე საწარმოების მიერ

და უზრუნველყო ქვეყანაში სამუშაო ადგილების 65%-იანი ზრდა და შეამცირა უმუშევართა

რაოდენობა 3,5%-ით. საფრანგეთში 1993-2003 წლებში შექმნილ იქნა 1,5 მლნ სამუშაო

ადგილი და ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობა შემცირდა 2,5 ჯერ, ხოლო პირების რაოდე-

ნობა, რომლებსაც არჰქონდათ სამუშაო ერთ წელზე მეტხანს, შემცირდა 39-დან 31%-

დე.მცირე ბიზნესი გერმანიაში ასევე არსებით როლს თამაშობსშრომის ბაზარზე, კერძოდ,

1983-2003 წლებში ახალი სამუშაო ადგილების 80% მოდიოდა მცირე საწარმოებზე,

რომლებშიც დასაქმებული იყო20 კაცამდე. დიდ ბრიტანეთში მცირე ბიზნესის წილად

მოდიოდა ახალი სამუშაო ადგილების 48%(Скопова 2004: 16-17).

დაბოლოს, მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარება პირდაპირ კავშირშია მცი-

რე ბიზნესის განვითარებასთან. გერმანიაში, აშშ-ში, საფრანგეთში, იაპონიაში მცირე საწარ-

მოთა 40-დან 82%-მდე დაკავებულია ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით. ევროკავშირში

მცირე საწარმოები მოიცავენ მთელი ინვესტიციების 40%-ს და დარეგისტრირებული პატენ-

ტების 50%-ს. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში აშშ-ში სიახლეთა 50%-ზე მეტი გენე-

რირებულ იქნა მცირე ბიზნესში. სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩადებულ ერთ დო-

ლარზე გაანგარიშებით, აშშ-ის მცირე საწარმოები ახორციელებენ 24-ჯერ მეტ გამოგონებებს,

ვიდრე მსხვილი კომპანიები. მცირე ბიზნესის სფეროში ერთ მომუშავეზე დანერგილი

ტექნოლოგიური პროექტების რაოდენობა 2-ჯერ აღემატება მსხვილ კომპანიების ანალო-

გიურ მაჩვენებელს. გერმანიაში მცირე ბიზნესს შეგვიძლია კანონზომიერად ვუწოდოთ

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის კატალიზატორი,სადაც მცირე საწარმოებზე მოდის

მთელი ინვესტიციების 40% და დარეგისტრირებული პატენტების 50%-ზე მეტი (Рубе 2000:

73).

სოციალურ-ეკონომიკური ფუნქციების შეცვლით მცირე მეწარმეობა განვითარებუ-

ლი ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობის ეროვნულ კანონმდებლობაში დამკვიდრდა
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ბიზნესის დამოუკიდებელი ფორმის სახით. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, იმ განსხვავე-

ბული მაჩვენებლების საერთო რაოდენობა, რომელთა მიხედვითაც საწარმო შეიძლება ჩაით-

ვალოს მცირე ბიზნესის სუბიექტად, ორმოცდაათს აღემატება (Лапуста, ... 2007: 5). ამასთან,

ზემოხსენებულ კატეგორიას მისაკუთვნებელი საწარმოების ზოგიერთი კრიტერიუმი

ქვეყნების მიხედვითაც განსხვავდება. ასე, მაგალითად: კაპიტალის სიდიდე და გაყიდვების

მოცულობა ძირითად კრიტერიუმებს წარმოადგენენ დიდ ბრიტანეთსა და იტალიაში,

სამართლებრივი სტატუსი - საფრანგეთში, საკუთრების ფორმა - უნგრეთში, ბაზარზე

არამონოპოლიური მდგომარეობა - აშშ-ში, დამოკიდებული ან დამოუკიდებელი

მდგომარეობა მსხვილ საწარმოო სტრუქტურაში - იაპონიაში და ა.შ. (Левина 2008: 9).

მსოფლიოს მაშტაბით საწარმოს „მცირე საწარმოდ“ მიკუთვნებისათვის ყველაზე ხში-

რად შემდეგ კრიტერიუმებს იყენებენ: 1. პერსონალის რაოდენობა; 2. ბრუნვის მოცულობა; 3.

აქტივების სიდიდე; 4. საწესდებო კაპიტალის სიდიდე; 5. საკუთრების სტრუქტურა (მცირე

საწარმოს დამოუკიდებლობა).

მცირე ბიზნესის სუბიექტების განსასაზღვრისათვის სამეცნიერო ლიტერატურაში

განარჩევენ რაოდენობრივ, ხარისხობრივ და კომბინირებულ მიდგომებს. მიგვაჩნია, რომ

უკეთესია რაოდენობრივი მაჩვენებლების გამოყენება მათი გაზომვის ხასიათიდან გამომდი-

ნარე და სწორედ ისინი გამოიყენება ყველაზე ხშირად პრაქტიკაში.

მცირე მეწარმეობის განმარტების მიმართ მიდგომები სხვადასხვა ქვეყნებში, ეკონო-

მიკის განვითარების ობიექტური პირობებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია შერჩეული

იქნეს მიზნის შესაბამისად. მაგალითად, მცირე საწარმოთა განსაზღვრის რაოდენობრივ კრი-

ტერიუმებზე დამყარებულ მიდგომებს შორის შესაძლებელია დავასახელოთ ორი - ფორმა-

ლური და დეკრეტული. პირველი მიდგომა გამოიყენება სტატისტიკური მიზნით  მცირე

ბიზნესის განსაზღვრებისას. მეორე მიდგომა, ჩვეულებრივ, გამოიყენება მცირე ბიზნესის

მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამების შერჩევისას (დეკრეტული მიდგომის გამოყენებისას

სახელმწიფო ითვალისწინებს მთელ რიგ ფინანსურ, საკრედიტო, საგადასახადო შეღავათებს იმ

საწარმოთათვის, რომლებიც შესაძლებელია მივაკუთვნოთ მცირე საწარმოებს საკანონმდებლო

აქტებითა და სხვა სახელმწიფო დოკუმენტებით მიღებული განსაზღვრების მიხედვით).

მოცემული მიდგომის კრიტერიუმები და მაჩვენებლები არსებითად განსხვავდება იმ
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მაჩვენებლებისაგან, რომლებიც გამოიყენება სტატისტიკური დაკვირვებისას. მაგალითის

სახით შესაძლებელია მოვიყვანოთ მცირე საწარმოების მხარდაჭერის პროგრამა, რომელსაც

ახორციელებს აშშ-ის მცირე ბიზნესის ადმინისტრაცია (US Small Business Administration/SBA).

მთლიანობაში, საწარმოთა ამა თუ იმ სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაში ჩართვის

კრიტერიუმები უკავშირდება სტანდარტულ სამრეწველო კლასიფიკაციას, რომელიც

მოიცავს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგთა საწარმოების რაოდენობრივ კრიტერიუმებს. ამ

პროგრამებში საწარმოების მონაწილეობისათვის შერჩეულია ორი რაოდენობრივი

კრიტერიუმი - დასაქმებულთა რიცხოვნობა და წლიური შემოსავალი (ცხრილი1).

ცხრილი1. მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის (SBA) კრიტერიუმები სახელმწიფო

მხარდაჭერის პროგრამებში საწარმოთა მონაწილეობისათვის

კრიტერიუმები ეკონომიკური
საქმიანობის

სფერო

საწარმოთა პარამეტრების საზღვრები
პროგრამაში მონაწილეობისათვის

შერჩეული კრიტერიუმის მიხედვით

კრიტეტიუმების მიხედვით კრიტერიუმე

საწარმოში
დასაქმებულთა

რიცხოვნობა, კაცი
საბითუმო

ვაჭრობა

100-ზე  ნაკლები

წარმოება 500-დან1500-მდე(მრეწველობის დარგებიდან
გამომდინარე)

ნედლეულის
მოპოვება

500-ზე ნაკლები

მომსახურების
სფერო

500-დან1500-მდე

წლიური შემოსავალი,
მლნ აშშდოლარი

საცალო ვაჭრობა 5-დან 20-მდე

მშენებლობა 7 -დან 17-მდე

ტრანსპორტი 1-დან 25-მდე
ნედლეულის

მოპოვება
5-ზე მეტი

სოფლის

მეურნეობა

0,5-დან 9-მდე

მომსახურების

სფერო

3,5- დან 21,5-მდე

(Блинов ... 2003: 106).
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მცირე მეწარმეობის განსაზღვრის რაოდენობრივ კრიტერიუმებზე დაფუძნებული ორი-

ვე ეს მიდგომა მოსახერხებელია გამოსაყენებლად, ატარებენ მარეგლამენტირებელ ხასიათს და

არ მოდიან წინააღმდეგობაში ერთმანეთთან. ამ მიდგომების ძირითად ნაკლოვანებას წარმოად-

გენს ის, რომ მათ არ გააჩნიათ თეორიული ბაზა, ხშირად ეფუძნებიან პოლიტიკოსთა და

ანალიტიკოსთა სუბიექტურ შეხედულებებს. ამიტომ ამ კრიტერიუმების გამოყენება შედარე-

ბით ანალიზში პირობითი და გაძნელებულია.

მცირე მეწარმეობის განსაზღვრის  ხარისხობრივ კრიტერიუმებზე დაფუძნებული მიდ-

გომა ითვალისწინებს მცირე საწარმოთა, როგორც საბაზრო ეკონომიკის დამოუკიდებელი

სტრუქტურული რგოლის, ფუნქციონირების მახასიათებელი თავისებურებების გამოვლენას.

ასეთი მიდგომის მიმდევრად მიგვაჩნია ვანჰორნი. სტრატეგიული დაგეგმარების ანალიზი-

სას, მან მცირე ფირმებისათვის დამახასიათებელი 5 ნიშანი გამოყო: 1. წარმოებული პრო-

დუქციის შედარებით მცირე რიცხვი (ტექნოლოგიები, მომსახურება, ნოუ-ჰაუ); 2. შედარე-

ბით შეზღუდული რესურსები და სიმძლავრეები (ადამიანური რესურსები, კაპიტალი და

ა.შ.); 3. მენეჯმენტის უსისტემობა, სასწავლო და სატრენინგო პროგრამების მიმართ არაფორ-

მალური დამოკიდებულება; 4. ხელმძღვანელი თანამდებობები და აქციათა საკონტროლო

პაკეტი დამაარსებლის და/ან მისი ნათესავების ხელშია; 5. გაცილებით ნაკლებადაა განვითა-

რებული მართვის, ადმინისტრაციული პროცედურებისა და ტექნოლოგიების სისტემები,

რაც აუცილებელია ორგანიზაციის სტრატეგიული მდგომარეობის კონტროლისა და

შეფასებისათვის. საკუთარი პრაქტიკული მოღვაწეობისა და გამოცდილების საფუძველზე

ვანჰორნმა შემოგვთავაზა საშუალოდ ჩაგვეთვალა ისეთი ფირმები, სადაც პერსონალის რიც-

ხოვნობა 50-დან 500 კაცამდეა და ბრუნვა 1-33 მლნ ფუნტის ფარგლებშია, ხოლო სხვა ორგა-

ნიზაციები უფრო მოკრძალებული მაჩვენებლებით, ჩაგვეთვალა მცირე საწარმოებად

(Колесникова 2001: 54).

ხარისხობრივი მიდგომის სხვა მაგალითს წარმოადგენს ხ. ველუს მიერ, ორგანიზაციის

განვითარების პროცესების კვლევის საფუძველზე, შემუშავებული მეთოდიკა. მან მოახდინა

სხვადასხვა ზომის საწარმოებისათვის ნიშანდობლივი რიგი მახასიათებლების იდენტიფიცი-

რება. ამ კვლევაში გაკეთებულია დასკვნა იმის შესახებ, რომ ბრიტანული საშუალო ზომის

კომპანიები წარმოდგენილია ისეთი ფირმებით, სადაც დასაქმებულთა რიცხვი 25-დან 500 კა-
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ცამდე მერყეობს (Колесникова 2001: 53).

მცირე საწარმოების განსაზღვრის ხარისხობრივი კრიტერიუმების სისტემები, პირ-

ველ რიგში, თეორიული კვლევებისათვის გამოიყენება. პრაქტიკაში ასევე გამოიყენება რაო-

დენობრივი და ხარისხობრივი მიდგომის გაერთიანებით მიღებული-კომბინირებული

მიდგომა. ასეთი მიდგომის საუკეთესო მაგალითად შეიძლება გამოდგეს მ. უოტრენის ხელ-

მძღვანელობით 1966 წელს ჩატარებული ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის მცირე

სამრეწველო საწარმოთა ანალიზი. მოცემული ანალიზის ფარგლებში გამოყოფილია მცირე სამ-

რეწველო საწარმოებისათვის ნიშანდობლივი ხუთი მახასიათებელი: საწარმოს ხელმძღვანელი

შემადგენლობის დაბალი სპეციალიზაცია; ურთიერთობა ფირმის ხელმძღვანელობასა და

პერსონალს, კლიენტებს, მომწოდებლებს, მესაკუთრეებს შორის; ძლიერი პოზიციის არ

არსებობა სავაჭრო მოლაპარაკებების წარმოებისას; ფუნქციონირების რეგიონული ხასიათი,

საქონელსა და მომსახურებაზე ადგილობრივ მოთხოვნაზე ორიენტაცია, ხელმძღვანელობის და

ფირმის მესაკუთრეების განსაკუთრებით მჭიდრო დამოკიდებულება ადგილობრივი ხელი-

სუფლების ორგანოებზე, რესურსებისა და გასაღების ადგილობრივ ბაზრებზე; საკუთარი

ფინანსური რესურსების ფორმირების შეუძლებლობა, სავალუტო და საფონდო ბაზრების მეშ-

ვეობით, საკრედიტო რესურსებისადმი ძნელად ხელმისაწვდომობა.

კომბინირებული მიდგომის მახასიათებელ მაგალითს წარმოადგენს ე. ხიტას მთავრო-

ბის მიერ, მცირე ბიზნესის სექტორში სიტუაციის შესწავლისა და შესაბამისი რეკომენდაციების

შემუშავებისათვის, პროფესორ ჟ.ე. ბოლტონის (დიდი ბრიტანეთი) ხელმძღვანელობით

ჩამოყალიბებული კომისიის მიერ 1971 წელს შემოთავაზებული მცირე საწარმოს განსაზღვრება.

აქ შემოთავაზებულია მცირე ფირმის „ეკონომიკური“ და „სტატისტიკური“ განსაზღვრება.

ეკონომიკური განსაზღვრების თანახმად, მცირე საწარმოებს მიეკუთვნება ფირმები,

რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ ხარისხობრივ კრიტერიუმებს: 1. საბაზრო სივრცეში

ორგანიზაციის მცირე ხვედრითი წილი მისი საქმიანობის სფეროს მიხედვით; 2. მცირე

ფირმას არ შეუძლია ფასებზე გავლენის მოხდენა; 3. ფირმის მართვა ხორციელდება ხელ-

მძღვანელის (ან თანამფლობელების) მიერ და არა მართვის ფორმალიზებული სტრუქტუ-

რის საშუალებით; 4. საწარმო დამოუკიდებელია იმ თვალსაზრისით, რომ არ წარმოადგენს

რომელიმე მსხვილი კომპანიის შემადგენელ ნაწილს (ბოლტონის (დიდიბრიტანეთი)
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კომიტეტის მოხსენება 1971). ბოლტონის კომიტეტის სტატისტიკური განსაზღვრება

გამოიყენება მცირე ბიზნესის საწარმოების წვლილის წარმოსაჩენად მშპ-ში, დასაქმების

პრობლემის გადაწყვეტაში, საექსპორტო საქმიანობაში და ა.შ.

კომბინირებული მიდგომა ბოლო წლებში საკმაოდ პოპულარული გახდა აშშ-ში. აღ-

ნიშნული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მკვლევარები გამოყოფენ სამი ტიპის ფირმებს: 1.

„საშინაო“- დაახლოებით 30-40 დაქირავებული მუშაკი, წლიური შემოსავალი 2 მლნ დოლა-

რამდე. ასეთი საწარმოები ხასიათდებიან ზრდის ზომიერი ტემპებითა და შეზღუდული

მიზნებითა და საშუალებებით; 2. „ინოვაციური“- ფუძნდება სამეცნიერო გამოგონებების, აღ-

მოჩენებისა და სხვა ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტების საფუძველზე, ასევე ვარაუდობს

5-10 წელიწადში წლიური შემოსავლის გაზრდას 2-10 მლნ დოლარამდე და პერსონალისას -

40-დან 400 კაცამდე; 3. „პერსპექტიული“- წინამორბედებისაგან განსხვავდება ზრდის

მაღალი ტემპებით, შეუძლია 10-15 წლის შემდეგ წლიური შემოსავალი გაზარდოს 20-დან 30

მლნ დოლარამდე, პერსონალი კი 500 კაცამდე. (საწარმოთა განვითარების ამა თუ იმ ეტაპის

დასახასიათებლად ბოლო პერიოდში მეცნიერები ხშირად იყენებენ „სპეციალიზაციის

კოეფიციენტს“, რომელიც უდრის საწარმოს წლიური შემოსავლის მიმართებას წარ-

მოებისათვის და ძირითადი სახეობის პროდუქციის გასაღებისათვის გაწეულ

დანახარჯებთან).

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების უმრავლესობაში მცირე საწარ-

მოთა განმარტებისას ეროვნულ კანონმდებლობაში ყველაზე მეტად გავრცელებულ კრიტერი-

უმს წარმოადგენს პერსონალის რიცხოვნობა, ხშირად, დარგობრივი კუთვნილებიდან გამომ-

დინარე, აქტივების სიდიდე და წლიური საქონელბრუნვა (ცხრილი 2).

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ თეორიული ანალიზისას მცირე ბიზნესის სფეროს,

ჩვეულებრივ, აკავშირებენ საშუალო ბიზნესის სფეროსთან, რამდენადაც მათი ფორმირების,

განვითარების საფუძვლებს, ასევე მთელი რიგი მახასიათებლების თავისებურებებს გააჩნიათ

მნიშვნელოვანი მსგავსება. მცირე ბიზნესს ამ ქვეყნებში მიაკუთვნებენ საწარმოებს 500 კაცამდე

დასაქმებულთა რიცხოვნობით, მათ შორის, 20 კაცამდე დასაქმებულთა რიცხოვნობით - ეს

არის რეწვის მეურნეობები, 20-დან 100 კაცამდე - მცირე, ხოლო 100-დან 500 კაცამდე - საშუალო

საწარმოები (Баженов, ... 1999: 6; Piriou 1999: 86) (ცხრილი 3).
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ცხრილი 2. მცირე ბიზნესის ოფიციალურად დადგენილი კრიტერიუმი განვითარებულ
ქვეყნებში

ქვეყანა მცირე საწარმოს ოფიციალური განმარტება

ერთი კრიტერიუმის გამოყენება:მომუშავეთა საშუალო სიობრივი რიცხოვნობა,კაცი

დ. ბრიტანეთი 25-დან100-მდე

გერმანია 20-დან100-მდე

საბერძნეთი 50-მდე

დანია 5-დან 100-მდე

ესპანეთი 200-მდე

იტალია 20 -დან 100-მდე

აშშ 20 -დან500-მდე

საფრანგეთი 10 -დან 100-მდე

ორიდა მეტი კრიტერიუმის გამოყენება: მომუშავეთა საშუალო სიობრივი რიცხოვნობა,
აქტივების

მოცულობადა სხვ.

ავსტრალია

მსუბუქ მრეწველობაში:  100 კაცამდე
მომახურების სფეროში: არაუმეტეს  20  კაცისა

სოფლის მეურნეობაში: აქტივების ღირებულება 20-დან 400ათას
ავსტრალიურ დოლარამდე

ევროკავშირი მცირე საწარმო: 10-დან 50 კაცამდე
საქონელბრუნვა 7 მლნ ევრომდე  წელიწადში,

აქტივების ღირებულება 5 მლნ ევრომდე
ბელგია მცირე საწარმო: 50-დან 100 კაცამდე

წლიური საქონელბრუნვა(დღგ-ს გარეშე) 4,5 მლნ ევროდან,
აქტივებისსაერთო ღირებულება 2,1მლნ ევროდან

იაპონია მრეწველობა და ტრანსპორტი: 300 კაცამდე (აქტივების ღირებულება 100
მლნ იენამდე)

საბითუმო ვაჭრობის სფერო: 50 კაცამდე(აქტივებისღირებულება 30
მილიონ იენამდე)

საცალო ვაჭრობისა და მომსახურების სფერო: 50 კაცამდე(აქტივების
ღირებულება10 მლნ იენამდე)

(РМЕ et mondialisation I Rapport de synthese 1997:143-145).
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ცხრილი 3. საწარმოთა კლასიფიკაცია დასაქმებულთა რიცხოვნობის მიხედვით
სხვადასხვა ქვეყნებში

ქვეყანა დასაქმებულთა ზღვრულად დასაშვებირიცხვი
(კაცი)

დასაქმებულთა
მინიმალურად დასაშვები

რიცხოვნობა მსხვილ
საწარმოებში(კაცი)ინდივიდიალური

და მიკრო-
საწარმოები

მცირე
საწარმოები

საშუალო
საწარმოები

გერმანია 19 99 499 500

დიდი

ბრიტანეთი

24 99 200 200-ის ზევით

აშშ 19 99 1000 1000-ის ზევით

საფრანგეთი 10 50 500 500-ის ზევით

იაპონია 49 99 499 500
ეთგო-ს

კლასიფიკაცი
ა

19 99 499 500

ევროპული
კომისიის

კლასიფიკაცია

10 50 250 250-ის ზევით

(Савченко 1995: 45-51; Pierre-Andre Julien, Economica1994: 26; Wtterwulghe 1998: 28).

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების საერთაშორისო ორგანიზაცია,

რომელშიც განვითარებული ქვეყნები შედიან, 19 კაცამდე დასაქმებულ საწარმოს განსაზ-

ღვრავს როგორც „საკმაოდ მცირეს“, 99 კაცამდე დასაქმებულს - როგორც „მცირეს“, ხოლო

100-დან 499კაცამდე, - როგორც „მსხვილს“ (Лапуста, ... 2007: 51).

ცხრილიდან ჩანს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში დასაქმებულთა მნიშვნელოვნად

განსხვავებულ ზღვრულად დასაშვებ რიცხვს გამოიყენებენ. ეს განპირობებულია ქვეყნის

ეკონომიკის სპეციფიკით, მისი მოსახლეობის რაოდენობით და ზოგადად სამეურნეო

საქმოანობაში და კონკრეტულად ბიზნეს აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის

რაოდენობით. აქ აგრეთვე გათვალისწინებულია ის კონკრეტული ეკონომიკური მიზნები,

რისი მიღწევისკენაც სახელმწიფო ისწრაფვის ამ კუთხით კრიტერიუმების შემოღებით.

ევროპული თანამეგობრობის ქვეყნების ეკონომიკების საგრძნობი ინტეგრაციის პი-

რობებში მართებულია განვიხილოთ მცირე საწარმოთა განმარტებისადმი ევროკავშირის

წევრი-ქვეყნებისათვის გამოყენებული მიდგომა. 1996 წელს ევროპის ეკონომიკური კომისი-
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ის რეკომენდაციის ფარგლებში ყველა წევრი-ქვეყნისათვის შეთავაზებულ იქნა ახალი მიდ-

გომა მცირე და საშუალო საწარმოთა განმარტებისადმი. საწარმოში მომუშავეთა რიცხოვნობა

წარმოადგენდა სავალდებულო რაოდენობრივ კრიტერიუმს, მისი შესაძლო კომბინირების

პირობებში კრიტერიუმთან, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა გვემსჯელა ეკონომიკური

სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობაზე(საქონელბრუნვა ან წლიური ბალანსი). შემოთავაზე-

ბული კლასიფიკაციის თანახმად, „მიკრო-ფირმებად“ ითვლებოდა საწარმოები არანაკლებ

10 კაცის დასაქმებულთა საერთო რიცხოვნობით. ხოლო „მცირე საწარმოებს“

მიეკუთვნებოდა კომპანიები, რომელთა მაქსიმალური საერთო წლიური საქონელბრუნვა

შეადგენდა 7 მლნ ევროს, წლიურ ბალანსში გაცხადებული 5 მლნ ევროს პირობებში. „საშუა-

ლოს“ მიეკუთვნებოდა საწარმოები 40 მლნ ევრომდე საერთო საქონელბრუნვით, არაუმეტეს

27 მლნ ევროს წლიური ბალანსის პირობებში (Bertsch 1997: 4).

დღეისათვის ევროკომისია მიკრო-, მცირე- და საშუალო საწარმოებს განსაზღვრავს

2005 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი კრიტერიუმების მიხედვით (ცხრილი 4).

ცხრილი 4. მიკრო-, მცირე-დასაშუალოსაწარმოებისკლასიფიკაცია
ევროკომისიისკრიტერიუმების მიხედვით

კრიტერიუმი მიკრო მცირე საშუალო

დასაქმებულთა
მაქსიმალური

რაოდენობა
9 49 249

მაქსიმალური
წლიური ბრუნვა

2 000 000 ევრო 10 000 000 ევრო

50 000 000 ევრო

ბალანსის
მაქსიმალური თანხა

43 000 000 ევრო
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დამოუკიდებლობა კაპიტალის ან ხმის უფლების მქონე აქციების არაუმეტეს 25% ერთ
ან რამდენიმე კომპანიას ეკუთვნის, რომლებიც არ წარმოადგენენ
მცირე და საშუალო საწარმოს (განსაზღვრულშემთხვევებში,
თუდამოუკიდებლობისზღვარი 25%-ზემეტია, საწარმო მაინც
ავტონომიურად ითვლება და მცირე და საშუალო საწარმოთა
შემდეგ განსაზღვრებებს შეესაბამება: 1. სახელმწიფო და საინ-
ვესტიციო კორპორაციები; 2. ვენჩურული კომპანიები, ფიზიკური
პირები, იმ პირობით, თუ ინვესტიციების საერთო მოცულობა არ
აღემატება 1,25 მლნ აშშ დოლარს; 3. უნივერსიტეტები ან კერძო
არაკომერციული კვლევითი ცენტრები; 4. ინსტიტუციონალური
ინვესტორები, განვითარების რეგიონული ფონდების ჩათვლით; 5.
ადგილობრივი ავტონომიური ხელისუფლება 10 მლნ-ზე ნაკლები
წლიური ბიუჯეტით და 5 ათასზე ნაკლები მოსახლეობით).

(Гурьянов 2011: С4).

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში მცირე მეწარმეობის წარმატე-

ბული ფუნქციონირების ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს, ის რომ მსხვილი ბიზნესი ვერ

უპირისპირდება მცირეს. მოქმედებს მსხვილი და მცირე საწარმოების კოოპერაციის პრინცი-

პი, რომელიც ეფუძნება ურთიერთშემავსებელ საწარმოო თანამშრომლობას. მაგალითად,

მცირე ბიზნესი იაპონიაში მჭიდროდ გადაჯაჭვულია მსხვილ კაპიტალთან, სამუშაოთა სუ-

ბორდინირების ფართოდ განვითარებული სისტემის წყალობით. მაკომპლექტებელი ნაკე-

თობების წილი იაპონიის წამყვანი კომპანიების („ტოიოტა“ და „ნისანი“) მიერ გამოშვებული

მსუბუქი ავტომობილების საერთო ღირებულებაში 70%-ს აღემატება. გერმანიაში მცირე

სუბმოიჯარე ფირმების წილად მოდის წარმოების საერთო მოცულობის 45% - სატრანსპორ-

ტო მანქანათმშენებლობაში, 70-80% - სამშენებლო მრეწველობაში, 25%-ზე მეტი - მთლიანად

გადამამუშავებელ მრეწველობაში (Муравьев, ... 1999: 28).თავისი წმინდა შემოსავლის

გასადიდებლად მსხვილმა საწარმოებმა მუდმივად უნდა გააფართოვონ საკუთარი

წარმოების მაშტაბები.  მცირე საწარმოები ფუნქციონირებენ საკუთარი საქმიანობის

ეფექტიანობის ხარჯზე, ანუ ინარჩუნებენ რა საკუთარი წარმოების მაშტაბებს, ისინი

იძულებულნი არიან მუდმივად გაზარდონ სხვაობა ამონაგებსა და დანახარჯებს შორის

პროდუქციის ერთეულზე. მცირე ბიზნესის საწარმოები არა მარტო ქმნიან დამატებით

მოთხოვნას მოწყობილობებზე, ნედლეულსა და მასალებზე, არამედ ასევე, როგორც მათი
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განვითარების შედეგი, მოსახლეობას უჩნდება დამატებითი შემოსავლები და, შესაბამისად,

ჩნდება დამატებითი მოთხოვნა სამომხმარებლო საქონელსა და მომსახურებაზე.

უპირატესობებთან ერთად, მცირე მეწარმეობას გააჩნია რიგი ნაკლოვანებებიც, რაც

დაკავშირებულია საკუთარი კაპიტალის მოკრძალებულ მოცულობასთან და შედარებით

დაბალ შემოსავლიანობასთან; დამატებითი რესურსების მოზიდვის შეზღუდულ შესაძლებ-

ლობებთან; მენეჯერისა და მესაკუთრის ფუნქციების შეთავსებასთან, რასაც მივყავართ თვი-

თექსპლუატაციისა და ზეგანაკვეთურიმუშაობისაკენ. მცირე საწარმოების ფინანსური

მდგომარეობა განსაკუთრებით დაუცველია ინფლაციის პირობებში, რადგან, მსხვილი საწა-

რმოებისაგან განსხვავებით, მათ აქვთ საკუთარი ხარჯების ზრდის მომხმარებლებზე გადა-

ტანის შეზღუდული შესაძლებლობები. მსხვილ კომპანიებთან შედარებით, მეურნეობრიო-

ბის ნაკლებ ხელსაყრელი პირობები განაპირობებს მცირე ბიზნესის ნაკლებ მდგრადობას და

კონკურენტუნარიანობას, ამიტომ იგი საჭიროებს მხარდაჭერას სახელმწიფოს მხრიდან.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შესაძლებელია გავაკეთოდ დასკვნა,რომ მცირე

მეწარმეობა ობიექტურად არსებობს და ვითარდება, როგორც თანამედროვე საბაზრო ეკო-

ნომიკის შედარებით დამოუკიდებელი სექტორი, ასრულებს მნიშვნელოვან სოციალურ-

ეკონომიკურ როლს, უზრუნველყოფს სოციალურ და პოლიტიკურ სტაბილურობას,

არბილებს სტრუქტურულ ცვლილებათა შედეგებს, სწრაფად ადაპტირდება ბაზრის შეც-

ვლილი მოთხოვნილებების შესაბამისად, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მეცნიერულ-ტექ-

ნიკური პროგრესის განვითარებაში. დიდწილად, ეკონომიკის ამ სექტორის განვითარების

დინამიკა განისაზღვრება სახელმწიფოს (მისი სხვადასხვა სახელისუფლებო სტრუქტუ-

რების სახით) და მცირე ბიზნესის ურთიერთობების ხასიათით.

1.2. სახელმწიფოსა და მცირე ბიზნესის ურთიერთქმედება მსოფლიო

ეკონომიკურ პრაქტიკაში

საბაზრო ეკონომიკას, მისი მრავალი დადებითი თვისების მიუხედავად, ყოველთვის

არ შესწევს უნარი ავტომატურად დაარეგულიროს ეკონომიკური, სოციალური და სხვა
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პროცესები, მათ შორის, მცირე ბიზნესის სფეროში. ამიტომ სამეწარმეო საქმიანობაზე

ზემოქმედებაში ფუნდამენტური როლი ეკუთვნის სახელმწიფოს.

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე უმრავლეს ქვეყნებში, სადაც უკანასკნე-

ლი 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა სამეწარმეო და სახელისუფლებო სტრუქტურე-

ბის ურთიერთქმედების საკმაოდ ეფექტიანი მრავალდონიანი მექანიზმი, მცირე ბიზნესის

განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა განიხილება, როგორც სახელმწიფოს

საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფერო. მცირე ბიზნესის წარმომადგენელთა

თვალსაზრისით, სახელმწიფომ უნდა შექმნას აუცილებელი პირობები, რომლის დროსაც

იგი შეძლებს საკუთარი მიზნების (საკუთრებისა და თავისი  პირადი უფლებების დაცვის,

რისკების მინიმიზების, ინვესტიციებისა და მოგების ეფექტიანობის მაქსიმიზების და სხვ.)

მიღწევის მაღალეფექტიანობას. სახელმწიფოს პოზიციიდან, მცირე მეწარმეობა მოწოდებუ-

ლია უზრუნველყოს ისეთი მიზნების რეალიზაცია, როგორიცაა საბაზრო ინფრასტრუქტუ-

რის გაფართოება, კონკურენციის განვითარება, საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლება,

უმუშევრობის დონის შემცირება, ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცება. სახელმწიფოსა

და მცირე ბიზნესის ინტერესებისა და მიზნების თანხვედრისას შესაძლებელია ეფექტიანი

სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება მოცემულ სფეროში. ამით განისაზღვრება სახელმწიფოს

სტრატეგია და ტაქტიკა მცირე ბიზნესთან მიმართებაში.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა გავერკვეთ საბაზრო

პირობებში სახელმწიფოსა და მცირე მეწარმეობის ურთიერთქმედების მეთოდოლოგიის

საკითხში. ჩვენი აზრით, ეს არის იმ პრინციპების, ფორმების, მეთოდებისა და

ინსტრუმენტების სისტემა, რომელთა დახმარებითაც სახელმწიფო ხელისუფლების

ორგანოები ახდენენ გარკვეულ ზეგავლენას მცირე ბიზნესის სფეროზე და იძლევიან მოსა-

ლოდნელი შედეგის მიღების საშუალებას, ამოსავალი მიზნისაგან დამოკიდებულებით.

ჩვენი აზრით, ასეთი ურთიერთქმედების ძირითად მიზანს წარმოადგენს ღონისძიებათა

კომპლექსური (პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური) სისტემის

ფორმირება და რეალიზაცია, რომელიც შეძლებდა მცირე მეწარმეობის სფეროს ეფექტური

განვითარებისა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფას.
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სახელმწიფოს ურთიერთობა მცირე ბიზნესთან აისახება მცირე საწარმოთა განვითა-

რების ერთიან სახელმწიფო პოლიტიკაში. მცირე ბიზნესის მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკა-

ში ჩვენ მოვიაზრებთ მიზნის, ამოცანებისა და პრინციპების დასახვას, სხვადასხვა მექანიზ-

მებისა და სპეციალიზებული სახელმწიფო ინსტიტუტების შექმნას, ამ სფეროს რეგული-

რებასა და მხარდაჭერაზე მიმართული ღონისძიებების შემდგომი რეალიზაციისათვის.

აღნიშნული პოლიტიკის რეალიზაცია ხორციელდება მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რე-

გულირების მეშვეობით. რაში მდგომარეობს მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების

არსი?

მცირე საწარმოების ჩამოყალიბებისა და განვითარებისთვის სახელმწიფო ხელისუფ-

ლების მხრიდან სამეწარმეო გარემოს ფუნქციონირების სამართლებრივი და პოლიტიკური,

ეკონომიკური და სოციალური, კონკურენტული და სხვა პირობების უზრუნველყოფის მექა-

ნიზმი წარმოადგენს მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირებას. როგორც მსოფლიო

პრაქტიკა ადასტურებს, სრულფასოვანი მცირე მეწარმეობა ფორმირდება მისი სახელმწიფო

რეგულირების დახვეწილი მექანიზმის გამოყენებით. რიგი ავტორების აზრით

(Высоков1999: 37; Экономика предпринимательства. Курс лекций 1999:63; Ярин 2002: 70),

კრიზისის დაძლევისა და მცირე მეწარმეობის სფეროს აღმავლობის შემდგომ, სახელმწიფო

რეგულირების ინტენსივობა ქვეითდება, მაგრამ მატულობს მისი ხარისხი. ეკონომიკური

აღმავლობისა და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პირობებში მიიღწევა მეწარმეობის

თავისუფლების მაღალი ხარისხი, რომლის დროსაც სახელმწიფო და მცირე ბიზნესი

ურთიერთქმედებენ პარტნიორობის საფუძველზე.

ფუძემდებლურ პრინციპს, რომელსაც ეფუძნება მცირე საწარმოთა საქმიანობის სა-

ხელმწიფო რეგულირების მექანიზმი, წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ მცირე მეწარმეობის

როლის გააზრება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. სახელმწიფოს მიერ მცირე ბიზნესის,

როგორც საბაზრო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი რგოლის, როლის მეცნიერული გაგება ხსნის

განსაკუთრებულ ყურადღებას აღნიშნული სფეროს განვითარების პრობლემების მიმართ და

განაპირობებს ეკონომიკური პასუხისმგებლობის აღქმას ხელისუფლების ორგანოების

მხრიდან სახელმწიფო რეგულირების ეფექტიანობაზე. აღნიშნული თეზისის

სამართლიანობის დადასტურება შესაძლებელია უკუ მსჯელობითაც. ასე, მაგალითად, მე-20
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საუკუნის 60-იან წლებში დასავლეთის ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკისათვის და-

მახასიათებელი იყო მცირე ბიზნესის, როგორც საბაზრო ეკონომიკის განვითარების მნიშ-

ვნელოვანი ფაქტორის, როლის შეუფასებლობა. ითვლებოდა, რომ მცირე მეწარმეობა წარ-

მოადგენს ეკონომიკური განვითარების ერთგვარ წინამდებარე განვლილ საფეხურს და

ამიტომ უარყოფილ უნდა იქნეს საერთოდ, ან რეორგანიზებულ უნდა იქნეს შედარებით

მსხვილ სტრუქტურებში.

დასავლეთში მე-20 საუკუნის 70-იანდა 80-იანწლებში დაწყებულმა სამეწარმეო ბუმმა

და სავლელი პოლიტიკოსები და მკვლევარები აიძულა უარი ეთქვათ მცირე ბიზნესის

სფეროს მიმართ ჩამოყალიბებულ უწინდელ შეხედულებებზე. 1969-1978 წლებში დასავლეთ

ევროპაში ჩამოყალიბდა 3351 ათასი, ხოლო 1979-1988 წლებში - კიდევ 6175 ათასი მცირე

სამეწარმეო სუბიექტი (Афанасьев 1993: 63). ამჟამად მარტო საფრანგეთში

დარეგისტრირებულია დაახლოებით 3 მლნ მცირე საწარმო, რომელთაგან 1,5 მლნ მუშაობს

მომსახურების სფეროში, 780 ათასი - ვაჭრობაში, 350 ათასი - მშენებლობაში, 303 ათასი -

მრეწველობაში. ყოველწლიურად ქვეყანაში იხსნება დაახლოებით 250 ათასი მცირე საწარმო,

ხოლო კოტრდება 50 ათასი. ამასთან, საფრანგეთში შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილების

40-50% მოდის სწორედ მცირე საწარმოებზე. 3 მლნ მცირე საწარმოდან დაახლოებით 1.5 მლნ

ეკუთვნის ინდივიდუალურ ან საოჯახო ბიზნესს, რომელიც საქმიანობას ეწევა

დაქირავებული პერსონალის გარეშე, ხოლო 1200 საწარმოში 10 კაცამდეა დასაქმებული

(Калинин 2011: 4). მცირე საწარმოებმა წამყვანი როლის თამაში დაიწყეს ეკონომიკის ისეთ

პროგრესულ სფეროებში, როგორიცაა: ელექტრონიკა, ბიოტექნოლოგია, ინფორმაციული

მომსახურება, საცალო ვაჭრობა და სხვ. ყოველივე ეს ნათლად მიანიშნებს, რომ მცირე

ბიზნესმა შეიძინა ხარისხობრივად ახალი როლი, იქცა რა მეცნიერულ-ტექნიკური რე-

ვოლუციის რეალიზაციის თანამედროვე ეტაპის ერთ-ერთ ფორმად (Блинов, ... 2003: 96).

სახელმწიფო რეგულირების საერთო და მნიშვნელოვან პრინციპს წარმოადგენს რაცი-

ონალური პროტექციონიზმის განხორციელება მცირე ბიზნესთან მიმართებაში. ფართო

გაგებით, პროტექციონიზმის ქვეშ მსოფლიო ეკონომიკაში განიხილება უცხოური კონკუ-

რენციისაგან ეროვნული ბაზრების დაცვასა და იმპორტიორების პირდაპირი და არაპირდა-
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პირი გზით შეზღუდვაზე მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკა (Ahmed Silemet Jean-Marie

Albertini 2002: 552).

რამდენადაც ვიხილავთ რაციონალური პროტექციონიზმის პრინციპს მცირე ბიზნეს-

თან მიმართებაში, მიზანშეწონილია ზუსტი განსაზღვრება მივცეთ მოცემულ კატეგორიას.

ჩვენი აზრით, მცირე ბიზნესში რაციონალური პროტექციონიზმი წარმოადგენს პროტექციი-

სა და შიდა თუ გარე ბაზრებზე მცირე მეწარმეთა დასაცავად მიმართულ სახელმწიფო

პოლიტიკის ღონისძიებათა სისტემას, მათი ინტერესების დაცვისა და ფუნქციონირების

კონკურენტული პირობების გამოთანაბრების მიზნით.

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირებისას პროტექციონიზმის პრინციპი, რომე-

ლიც ხშირად საკამათოა ქართულ და უცხოურ ლიტერატურაში, ჯერ კიდევ რეალიზდება

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების პრაქტიკაში, რომელიც საშუალებას

იძლევა გამოთანაბრდეს მცირე საწარმოების მეურნეობრიობის პირობები მსხვილ ფირმებ-

თან მიმართებაში და, შესაძლებლობის მიხედვით, მიღწეულ იქნეს მათი თანაბარი კონკუ-

რენტული ბრძოლა. მსოფლიო პრაქტიკაში რაციონალური პროტექციონიზმი წარმატებით

გამოიყენება, მაგალითად, სოფლის მეურნეობასა და წამყვან საგარეო-ეკონომიკურ საქმია-

ნობაში ფუნქციონირებადი მცირე საწარმოების მიმართ, საგარეო ბაზრებზე მათი კონკურენ-

ტული უპირატესობების ასამაღლებლად. უფრო დაწვრილებით, მოცემული პრინციპის გა-

მოყენება მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სისტემაში განხილული იქნება

ქვემოთ.

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერისა და რეგულირების საფუძვლების ფორ-

მირებისას, აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნეს ქვეყნის სახელმწიფო და პოლიტიკური

მოწყობის თავისებურებები, ეროვნული ტრადიციების სპეციფიკა, ცალკეულ ტერიტორიულ

წარმონაქმნთა განვითარების თავისებურებანი, საბიუჯეტო სისტემის მდგომარეობა და

ასევე ქვეყნის ეროვნული პრიორიტეტები სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირი-

თად მიმართულებათა შერჩევისას. მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სისტე-

მის ფორმირების ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს მისი საბაზო ელემენტების განსაზღვრა.

მათი ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია 1-ელ ნახაზზე.
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სახელმწიფო რეგულირების სისტემის ფორმირების პირველად ელემენტს წარმოად-

გენს მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფა. მცირე მეწარმეობის რეგულირების სამართ-

ლებრივი საფუძვლების ფორმირება განვითარებულ ქვეყნებში სხვადასხვა დროით პერიო-

დებში დაიწყო. მაგალითად, აშშ-ში აღნიშნული პროცესი დაიწყო შედარებით ადრე, ვიდრე

სხვა ქვეყნებში; 1953 წელს უკვე აშშ-ს მიღებული იქნა ფედერალური კანონი„აშშ-ის მცირე

ბიზნესის შესახებ“, რომლის თანახმადაც მცირე საწარმოდ ითვლებოდა ფირმა, რომელსაც

ჰყავდა ერთი ან რამოდენიმე მფლობელი, დასაქმებულთა რაოდენობა არ აღემატებოდა

500კაცს, ხოლო აქტივების სიდიდე კი - 5 მლნ აშშ დოლარს(Анимица, ... 2002: 36).იტალიაში

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირების და მხარდაჭერის საკანონმდებლო

საფუძვლების ფორმირებას საფუძველი ჩაეყარა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან. ასე,

მაგალითად, 1965 წელს საბატინის №1329 კანონის თანახმად, მცირე საწარმოებს, რომლებიც

შეიძენდნენ ან გაყიდდნენ ჩარხებსა და მოწყობილობებს 3,4 ათასი ფრანგული ფრანკი

თანხის მოცულობით, ყიდვა-გაყიდვაზე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, უფლება

ჰქონდათ შეღავათიან დისკონტზე ვექსილებით ოპერაციების წარმოებისა 15,3 ათასი

ფრანგული ფრანკის თანხის მოცულობით წელიწადში(Baleyolier 2001: 13).
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ნახაზი 1. მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სისტემის
ფუძემდებლური ელემენტები

სამართლებრივი
უზრუნველყოფა

სამეცნიერო
უზრუნველყოფა

ინფრასტრუქტურუ
ლი

უზრუნველყოფა

სახელმწიფო
რეგულირების

სისტემა

საკადრო
უზრუნველყო

ფა

მცირე საწარმოთა
საგარეო

ეკონომიკური
საქმიანობის
რეგულირება

ფინანსური
უზრუნველყო

ფა

სახელმწიფო
რეგულირების

სისტემაში
ჩართული

ორგანიზაციების,
ინსტიტუტების
ფუნქციებისა და
უფლებამოსილებ

ათა გამიჯვნა

სახელმწიფო
რეგულირების

განხორციელებაზე
ეკონომიკური

კონტროლის სისტემა

სახელმწიფო რეგულირების სისტემის შემდეგ ელემენტს წარმოადგენს მეწარმეობის

ფინანსური უზრუნველყოფა. მცირე ბიზნესის ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა

ხორციელდება საფინანსო-საკრედიტო, საგადასახადო, სადაზღვევო, საამორტიზაციო პო-

ლიტიკის და სხვა ღონისძიებების გატარებით.

ჩვეს მიერ ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლამ დაგვანახა, რომ ყველა

ამ სახელმწიფოში საგადასახადო პოლიტიკა მცირე ბიზნესის სფეროში ატარებს შემამსუბუ-



42

ქებელ და მასტიმულირებელ ხასიათს. ასე, მაგალითად, გერმანიაში 1985 წელს მიღებულ

იქნა კანონი „გადასახადების შემცირების შესახებ“, რომელიც ითვალისწინებდა საგადა-

სახადო ტვირთის შემცირებას მცირე ბიზნესისათვის. 1986-1990 წლების საგადასახადო

რეფორმის მსვლელობაში გაიზარდა განსაკუთრებული საამორტიზაციო ანარიცხების ნორ-

მები (10-დან 20%-მდე) და ამორტიზაციის ვადები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის,

რომლის შედეგად შემოღებულ იქნა გადასახადის გაანგარიშების ახალი ხაზოვან-პროგრე-

სული მეთოდი. 1990 წელს საშემოსავლო გადასახადის ზღვრული განაკვეთი შემცირდა

53%-მდე, ხოლო მინიმალური - 19%-მდე. 1990 წლის 1 იანვრიდან მცირე საწარმოები გათა-

ვისუფლდნენ ბრუნვის გადასახადისაგან, რომელიც არ აღემატებოდა 25 ათას მარკას (უწინ

ეს ზღვარი შეადგენდა 20 ათას მარკას) (Муравьев, ... 1999: 50). დიდ ბრიტანეთში გასული

საუკუნის 80-იან წლებში მიღებულ იქნა მთელი რიგი ზომები მცირე საწარმოთა

პოზიციების გასამყარებლად. შენობებსა და მოწყობილობებში პირველი 50 ათასი ფუნტი

სტერლინგის ინვესტიციდან გადასახადისაგან გათავისუფლებასთან ერთად, სახელმწიფომ

გაზარდა მცირე საწარმოთა შემოსავლის ნორმატივი, რომელიც არ იბეგრებოდა

კორპორაციული გადასახადით (განაკვეთი შეადგენდა 35%-ს) 200-დან 250ათას ფუნტ

სტერლინგამდე, შემოიღო მცირე საწარმოს ქონების მემკვიდრეობით გადაცემისას გადა-

სახადისაგან გათავისუფლება (Сорокина 1998: 102).

იაპონიაში სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება სპეციალური ორგა-

ნიზაციების (მცირე საწარმოთა დაფინანსების კორპორაციის, ეროვნული ფინანსური კორ-

პორაციის, ვაჭრობისა და მრეწველობის ცენტრალური კოოპერაციული ბანკის და სხვ.)

მეშვეობით. საფრანგეთში 1980 წლის 22 დეკემბრიდან ფუნქციონირებს სპეციალური ბანკი

„მცირე ბიზნესის კრედიტით აღჭურვა“ [„Credit d’Equipement  des  PME“ (CEPME)]. მისი მთა-

ვარი ამოცანაა- სახელმწიფოს ხელში ფინანსურ შესაძლებლობათა კონცენტრაცია მცირე და

საშუალო სიდიდის საწარმოების მიერ მოწყობილობათა შესყიდვის საშუალო- და გრძელ-

ვადიანი შეღავათიანი დაკრედიტების მიზნით. 1991 წლისათვის საფრანგეთში უკვე

არსებობდა CEPME-ს 42 რეგიონული სააგენტო, რომლის მომსახურებითაც სარგებლობდა

200 ათასი მცირე და საშუალო საწარმო (Bizaguet 1991: 91,93).
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დიდბრიტანეთში გასული საუკუნის 90-იან წლებში ინგლისის ბანკის მიერ კონტრო-

ლირებადმა კორპორაციამ- „სამრეწველო და სავაჭრო საწარმოების დაფინანსება“ - 3,9 ათას

მცირე საწარმოზე (მცირე ფირმათა მთლიანი რაოდენობის 20%) გასცა კრედიტები, გააკეთა

რა მათ საქმიანობაში 500მლნ ფუნტ სტერლინგზე მეტი ინვესტირება. პარალელურად,

ქვეყანაში მოქმედებს კრედიტების გარანტირების სახელმწიფო პროგრამა, რომლის

შესაბამისადაც სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი სახსრების 70-80% დანიშნულია ბანკების

მიერ მცირე ბიზნესისათვის გაცემულ კრედიტებზე გარანტიისათვის. ამასთან, კონკრეტულ

საბანკო გარანტიებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა 50 მლნ

ფუნტი სტერლინგი. გარდა ამისა, დიდ ბრიტანეთში პრაქტიკულად ყველა ბანკი იყენებს

მცირე ბიზნესის დაკრედიტების საკუთარ სისტემას. მაგალითად,Barklays Bank-მა შეიმუშავა

ბიზნესის შექმნისა და გაფრთოვების ორი პროგრამა. პირველი პროგრამის შესაბამისად,

მცირე საწარმოთათვის კრედიტის მოცულობა მერყეობს 5-დან 100 ათას ფუნტ სტერლინ-

გამდე და გაიცემა 5-წლიანი ვადით, ხოლო წლიური (15-17%) პროცენტი ამოიღება არა გა-

მოყოფილი კრედიტის თანხიდან, არამედ ფირმის წლიური ბრუნვიდან. მეორე პროგრამის

თანახმად, მოწყობილობების, საწარმოს შენობა-ნაგებობების შესაძენად და ა.შ. შესაძენად

გაცემული კრედიტის სიდიდემ შესაძლებელია მიაღწიოს 500ათას ფუნტ სტერლინგს, 2-დან

20 წლამდე დაფარვის ვადით. საკრედიტო პროცენტი დგინდება ინგლისის ბანკის მოქმედი

საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისად, ან განისაზღვრება თვით ბანკის მიერ (Сорокина 1998:

102).

გერმანიაში 1948 წელს შეიქმნა საკრედიტო დაწესებულება რეაბილიტაციისათვის,

რომლის ძირითად ფუნქციად იქცა ბიზნესის ფინანსური მხარდაჭერა (Блинов, ... 2003:129).

მოცემული დაწესებულება დაკავებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა დაკრედიტებითა

და რეფინანსირებით. იგი ასევე აფინანსებს საზღვარგარეთ (უპირველეს ყოვლისა,

ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებსა და განვითარებად ქვეყნებში) არსებულ მცირე ბიზნესის

საინვესტიციო პროექტებს.

აუცილებელია გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის ფარგლებში არსე-

ბობს იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენის გამოცდილება, რომლებსაც არ

შესწევთ უნარი დამოუკიდებლად გამოყონ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრები მცირე ბიზ-
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ნესის განვითარებაზე. ასე, მაგალითად,გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასწყისში პორ-

ტუგალიას გაეწია პირდაპირი დახმარება ევროკავშირის სპეციალური სტრუქტურების

[კერძოდ, საწარმოო ინვესტიციის ფონდი (SIN EDIP), მცირე საინვესტიციო პროექტებისა

(PPI) და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში ინოვაციების წახალისების სისტემა, წა-

ხალისების რეგიონული სისტემა (SIBR)] მეშვეობით. სახსრების მიღებამ ხელი შეუწყო

ფინანსური დეფიციტისა და ტექნოლოგიური გარღვევის დაძლევას პორტუგალიის მცირე

საწარმოებში (Муравьев, ... 1999: 50).

მცირე ბიზნესის დაკრედიტება და დაფინანსება წარმოადგენს განვითარებულ ქვეყ-

ნებში მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირებისა  და მხარდაჭერის პოლიტიკის განუ-

ყოფელ ნაწილს (ცხრილი 5).

მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სისტემაში მნიშვნელოვან როლს

თამაშობს მისი ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა. მცირე ბიზნესის წარმატებული

განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა განვითარებული ინფრასტრუქტურის

არსებობა. მცირე მეწარმეობის ინფრასტრუქტურაში ვგულისხმობთ, სახელმწიფო,

არასახელმწიფო (საზოგადოებრივი, კომერციული, არაკომერციული) სტრუქტურების

ერთობლიობას, რომლებიც ახორციელებენ ორგანიზაციის საქმიანობის რეგულირებას,

ასევე ეწევიან კონსალტინგურ, ფინანსურ, საგანმანათლებლო და სხვ. მომსახურებებს,

რომლებიც აუცილებელია მცირე ბიზნესის განვითარებისათვის და, მცირე საწარმოებს

უზრუნველყოფენ საქონლისა და მომსახურების წარმოების ხელსაყრელი პირობებით.

ცხრილი 5. მცირე ბიზნესისადმი საფინანსო-საკრედიტო მხარდაჭერის ძირითადი მაჩვენებლები

მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანაში

მაჩვენებლები
ქვეყანა

აშშ კანადა იაპონია გერმანია საფრან-
გეთი

იტალია დიდი
ბრიტანეთი

ინ-
დოე-

თი
მცირე საწარმოებისადმი წლიური ფინანსური მხარდაჭერის მოცულობა (მლრდ დოლარი)

ინფრასტრუქ-
ტურული

მხარდაჭერა

0,8 0,45 1,64 1,8 1,5 5,05 1,37 0,35

კრედიტები 21,6 22,8 39,9+2480
(კერძო
კრედიტე-
ბი)

61,9 9,2 15,2 6,3 -
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გარანტიები 1,67 3,36 - - 4,7 - 6,3 0,53
უფლებამოსილისაფინანსო-საკრედიტოორგანიზაციები

სახეობები უფლე-
ბამო-
სილი
კერძო

ბანკები
და

საინ-
ვესტი-

ციო
კომპა-
ნიები

ბანკები
(66%),
საკრე-
დიტო
კავშირ

ები
(20%),

სახელ-
მწიფო
ფონდე
ბი (8%)
და სხვა

(6%)

საკრედიტო
და საგარან-

ტიო
განყოფი-
ლებები,

ვენჩურული
ფონდები,

საინვესტი-
ციო

კომპანიები

მცირე
საწარმოების

მხარდამ-
ჭერი ბანკი,

ინვესტი-
ციების და
განვითა-

რების
საზოგა-
დოება

მცირე
საწარმოე-

ბის
განვითა-

რების
ბანკი,

საკრედი-
ტო -

საფინანსო
ორგანი-
ზაციები

ფონდები,
საკრედი-

ტო
ცენტრები,
საინვეს-

ტიციო და
სადაზღვე-

ვო
კომპანიე-

ბი

საკრედიტო-
საფინანსო
ორგანიზა-

ციები,
განლაგებუ-
ლი ქვეყნის
ტერიტორი-

აზე

-

მცირე
საწარმოების

წილი ქვეყნის
მშპ-ში, %

52 43 51,6 57 49,8 55 52 6,9

მცირე
საწარმოების

წილი
დასაქმებაში,

%

47 69,5 69,3 56,6 71 55,5 4,5

(Мицкий 2007:59).

განვიხილოთ მცირე ბიზნესის ინფრასტრუქტურის ძირითადი ელემენტები, რომლე-

ბიც ჩამოყალიბდა მთელ რიგ განვითარებულ ქვეყნებში. მაგალითად, აშშ-ში მცირე მეწარმე-

ობის მხარდაჭერის პოლიტიკის შემუშავებასა და კოორდინაციას ახორციელებს ფედერა-

ლური უწყება- SBA, რომელიც შეიქმნა 1953 წელს. აღნიშული უწყების კომპეტენციაში შე-

დის მეწარმეთა ინფორმაციული უზრუნველყოფა, დამწყებ ბიზნესმენთა სწავლება და კონ-

სულტირება, მცირე ბიზნესის ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, სახელმწიფო დაკ-

ვეთების მიღებაში დახმარება. აშშ-ის მცირე ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირების საქმეში

ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კონგრესის კომიტეტი მცირე ბიზნესის საკითხებში.

იაპონიაში ჯერ კიდევ 1948 წელს მთავრობასთან შეიქმნა მცირე და საშუალო ბიზნესის

სამმართველო, რომელიც შევიდა საგარეო ვაჭრობისა და მრეწველობის სამინისტროს შე-

მადგენლობაში. სამინისტროს უფლებებით ქვეყანაში ასევე მოქმედებს კომისია სამართლი-

ანი გარიგებების საკითხებში, რომელიც აკონტროლებს ანტიმონოპოლიური კანონმდებ-

ლობის შესრულებას, მცირე მეწარმეთა ინტერესების შესაბამისად.
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დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესის საქმეებით, როგორც წე-

სი, დაკავებულია ეკონომიკის, მრეწველობის და ვაჭრობის სამინისტრო. გერმანიასა და ნი-

დერლანდებში, მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტროსთან შექმნილია მცირე და საშუალო

ბიზნესის განყოფილებები. საფრანგეთში ეკონომიკის, ფინანსებისა და მრეწველობის სა-

მინისტროსთან ფუნქციონირებს სპეციალიზებული განყოფილება. დიდ ბრიტანეთში ვაჭ-

რობისა და მრეწველობის სამინისტროსთან ფუნქციონირებს მცირე ფირმების სამსახური,მე-

წარმეებისათვის კოსულტაციების გამწევი წარმომადგენლობების ფართო ქსელით ადგი-

ლებზე. ყველა ეს სტრუქტურები,როგორც წესი, ასრულებენ მაკორდინირებელ ფუნქციებს.

ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყნების მცირე ბიზნესის ინფრასტრუქტურის

სისტემაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მეწარმეთა არასამთავრობო გაერთიანებები, რომ-

ლებიც წარმოადგენენ და იცავენ საკუთარი წევრების ინტერესებს. აღნიშნული სტრუქტუ-

რების ორგანიზება ხორციელდება თვითმმართველობის პრინციპების სფუძველზე. ფართო

გაგებით, მეწარმეთა ყველა გაერთიანება შესაძლებელია დავყოთ სამ ჯგუფად: სავაჭრო და

სავაჭრო-სამრეწველო პალატები; დარგობრივი ასოციაციები და მრეწველთა, მოვაჭრეთა და

სხვათა ორგანიზაციები; პროფესიული კავშირები, ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა

გაერთიანებები. მცირე და საშუალო ბიზნესის კორპორაციულ ინტერესებს შედარებით

ყოველმხრივ და ეფექტიანად წარმოადგენენ სავაჭრო-სამრეწველო პალატები, მეწარმეთა

ასოციაციები და კავშირები კი, არცთუ ისე იშვიათად, გვევლინებიან მათ კოლექტიურ

წევრებად. ასე მაგალითად, იაპონიაში ითვლიან 500-მდე სავაჭრო-სამრეწველო პალატას,

საფრანგეთში- 183-ს, გერმანიაში-83-ს (Сергеев, ... 2002: 25).

სახელმწიფო რეგულირების დროს აუცილებელია მცირე მეწარმეობის მეცნიერული

უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემის შექმნა. ნებისმიერ სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს

მეწარმეობის მეცნიერული უზრუნველყოფის გრძელვადიანი სტრატეგია და, იგი ამ ბაზაზე

დაყრდნობით უნდა აშენებდეს საკუთარ ინოვაციურ პოლიტიკას (Савченко 1997: 192).

ასეთი კონცეფცია თანმიმდევრულად უნდა იქნეს სტრუქტურირებული სახელმწიფო

რეგულირების დონეების მიხედვით (მაკრო-, მეზო-, და მიკრო- დონეებად), ასევე

განსაზღვრული უნდა იქნეს ინოვაციური პროცესის მეცნიერული უზრუნველყოფის

ფაზები: ფუნდამენტური მეცნიერება, გამოყენებითი კვლევა და საცდელ-საკონსტრუქტორო
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სამუშაოები, ინოვაციების ათვისება და გავრცელება. განხორციელებულ ფუნდამენტურ და

გამოყენებით კვლევებს აქვთ დიდი მნიშვნელობა მცირე მეწარმეობის მიმდინარე და

პერსპექტიული განვითარების აქტუალური პრობლემების განსაზღვრისას და მათი

გადაჭრის რეკომენდაციების შემუშავებისას (Материалы международной научно -

практической конференции 2003: 4). ასე, მაგალითად, აშშ-ში ფუნდამენტური კვლევების

განვითარება მიეკუთვნება უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ მიზნებს. ამას აქვს უშუალო შეხება

მცირე ბიზნესთან, რამდენადაც აშშ-ის ეკონომიკაში დასაქმებულთა 70% მუშაობს მცირე

საწარმოებში (იქვე, გვ. 5).

გერმანიაში ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარებას ექცევა განსაკუთრე-

ბული ყურადღება. ჯერ კიდევ 1978 წელს ფედერალურმა მთავრობამ დაამტკიცა„მეცნიე-

რულ-ტექნიკური პოლიტიკის ზოგადი კონცეფცია მცირე და საშუალო ფირმებისათვის“,

რომელშიც განსაზღვრულ იქნა მცირე ბიზნესისათვის ტექნიკური დახმარების ფორმები და

მექანიზმები. გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასწყისი აღინიშნა შესატყვისი ინფრა-

სტრუქტურის შექმნით, რომლის შემადგენელ ელემენტს წარმოადგენდა ტექნოლოგიური

პარკები, კვლევითი ინსტიტუტები და სატრანსპორტო ქსელი. მრეწველობისა და ვაჭრობის

ფედერალურ პალატასთან ასევე შეიქმნა საკონსულტაციო პუნქტები და ტექნოლოგიური

ტრანსფერის მასტიმულირებელი კომისია, რომელთა ძირითად ფუნქციებად იქცა ქვეყნის

16 უმაღლესი სასწავლებლის საქმიანობის დაგეგმვა და მცირე საწარმოებისათვის

დახმარების გაწევა (Рубе В.А. 2000: 72). 1989 წელს ქ. ბონის მთავრობამ შეიმუშავა მცირე

ბიზნესში სამეცნიერო კვლევების სტიმულირების კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს

ინფორმაციული და საკონსულტაციო მომსახურების შეთავაზებას ახალი ტექნოლოგიების

სფეროებში, პროფესიული სწავლების გარდაქმნას, კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებას.

ასეთი პოლიტიკის შედეგია ის, რომ მცირე და საშუალო საწარმოები გერმანიაში

ახორციელებენ აღმოჩენათა და გამოგონებათა მნიშვნელოვან ნაწილს. გარდა ამისა, კერძო

ფირმების წილი სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების

დაფინანსებაში შეადგენს 63%-ს, საიდანაც 17% მოდის მცირე და საშუალო ბიზნესზე (იქვე,

გვ. 73).
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მცირე ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირების სისტემის ერთ-ერთ ფუძემდებლურ

ელემენტად გვევლინება მისი საკადრო უზრუნველყოფა. ამ ელემენტმა განსაკუთრებული

მნიშვნელობა შეიძინა საზღვარგარეთის ქვეყნებში უმუშევრობის მასობრივი ზრდის პირო-

ბებში. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, ევროკავშირის ქვეყნებში ირიც-

ხება 35 მლნ-ზე მეტი უმუშევარი (Л.И. Абалкин 1997: 215). უმუშევრობის პრობლემის

დაძლევის და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით დანიაში, მაგალითად, საკუთარი

საქმის დაწყების მსურველ უმუშევარს, სასტარტო 3,5 წლის განმავლობაში უნარჩუნდება

უმუშევრობის დახმარების ნახევარი. იდენტური სისტემა მუშაობს დიდი ბრიტანეთში,

სადაც საკუთარი ბიზნესის წამომწყებ უმუშევარს, უმუშევრობის შემწეობასთან ერთად,

დამატებით აქვს ყოველკვირეულად 40 ფუნტი სტერლინგის სუფსიდიის მიღებისუფლება.

1989-1990 წლებში ასეთი სახის სუფსიდია მიიღო 1 მლნ ადამიანმა (Муравьев, ... 1999: 48).

აშშ-ში სამეწარმეო სტრუქტურების კადრებით უზრუნველყოფის საქმეში მნიშვნელო-

ვან როლს თამაშობს მცირე ბიზნესის განვითარების ცენტრები, რომელთა ფორმირების

პროცესი დაიწყო გასული საუკუნის 70-იანი წლების შუა პერიოდიდან უნივერსიტეტებთან.

90-იან წლებში აშშ-ში ფუნქციონირებდა 60-ზე მეტი ასეთი ცენტრი-თითოეულ შტატში

არანაკლებ ერთისა. აღნიშნული ცენტრების სახესხვაობას წარმოადგენენ „ინკუბატორული“

ცენტრები, რომლებიც ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. 1984-1990 წლებში მცირე ბიზნესის

განვითარების „ინკუბატორების“ რიცხვი 55-დან 380 ერთეულამდე გაიზარდა (Анимица

1996: 37).

დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, გააჩნიათ რა პირდაპირი დაინტერესება მცირე საწარ-

მოთა რიცხოვნობის გადიდებასა და საქმიანობის სფეროს გაფართოებაში,იღებენ და რეალი-

ზაციას უკეთებენ დამწყებ მეწარმეთა წახალისების სხვადასხვა პროგრამებს. გერმანიაში

მცირე და საშუალო საწარმოები,არც თუ იშვიათად, თვითონ თამაშობენ პრაქტიკულ როლს

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებაში. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მთელი

ახალგაზრდობის 80% კვალიფიკაციას იღებს მცირე ბიზნესის საწარმოებში, ხოლო უმაღ-

ლესი სკოლის კურსდამთავრებულთა 65-70% შრომითი საქმიანობის დაწყებას ამჯობინებს

მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოებში (Рубе 2000: 72). დიდ ბრიტანეთში 1983 წლიდან

ფუნქციონირებს სახელმწიფო პროგრამა „ახალგაზრდა მეწარმეები“, რომლის ფარგლებშიც
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ხორციელდება იურიდიული, საკონსულტაციო და ფინანსური დახმარების გაწევა დამწყებ

მეწარმეთათვის. აქ,ბიზნესში ინოვაციურ მიმართულებათა წახალისების მიზნით, შექმნი-

ლია ინოვაციურ-ტექნოლოგიური პარკები და „ინკუბატორები“ (Муравьев, ... 1999: 48).

სამეწარმეო საქმიანობის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით აუცილებელია

მცირე ბიზნესის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ქვესისტე-

მის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. აღნიშნული რეგულირების მიზნები განისაზღვრება

რაციონალური პროტექციონიზმის პრინციპით (Савченко 1997: 202). მცირე საწარმოთა

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირებაში რაციონალური

პროტექციონიზმის პრინციპის რეალიზაცია ითვალისწინებს: საგარეო ეკონომიკურ

საქმიანობაში მცირე საწარმოთა ინტერესების დაცვას; საგარეო ეკონომიკური სამეწარმეო

საქმიანობის ეფექტიანი ინფრასტრუქტურის შექმნაში მხარდაჭერის აღმოჩენას; მცირე

საწარმოთა ინტერესების დაცვას უცხოელი იპორტიორებისაგან ქვეყნის შიდა ბაზარზე;

მეცნიერებატევადი პროდუქციის ექსპორტზე მომუშავე მცირე ფირმების თანადგომას

კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაში; სამეწარმეო ტიპის ტრანსეროვნული

კორპორაციების შექმნის სტიმულირებას და სხვ. მცირე საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური

საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების კონტექსტში საუკეთესო მაგალითია აშშ-ის

გამოცდილება. აშშ-ის ფედერალური მთავრობის მიერ შემუშავებული და რეალიზებულია

მცირე საწარმოთა საექსპორტო საქმიანობის მხარდაჭერის 150-მდე პროგრამა, რომლებიც

ითვალისწინებენ ექსპორტის სტიმულირების ღონისძიებებს, საექსპორტო ოპერაციების

დაფინანსებას, უცხოელ პარტნიორებთან კონტაქტების დამყარებაში დახმარების გაწევის

სამსახურების შექმნას, საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას და სხვ (РМЕ et

mondialisationRapport de synthese 1997:l16).

სახელმწიფო რეგულირების და მხარდაჭერის მოქმედ სისტემაში ჩართული, ასევე

სახელმწიფო რეგულირებაზე კონტროლის განმხორციელებელი ინსტიტუტებისა და ორგა-

ნიზაციების ფუნქციათა და უფლებამოსილებათა გამიჯვნა წარმოადგენს მცირე მეწარმეო-

ბის სახელმწიფო რეგულირების სისტემის განუყოფელ ნაწილს. მცირე ბიზნესის სახელმწი-

ფო რეგულირების სისტემის სრულფასოვანი ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად დამოკიდე-

ბულია სახელმწიფოზე, რომელიც გვევლინება კოორდინატორის, კონტროლიორის, შუამავ-
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ლის და გარანტის როლში, ასრულებს რა ამ დროს ორ ძირითად ფუნქციას- მართვას და

უზრუნველყოფას.

მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სისტემა ასევე აუცილებელია განვი-

ხილოთ ვერტიკალის მიხედვით. მოცემულ შემთხვევაში, ჩვეულებრივ, გამოყოფენ სამ დო-

ნეს: რეგულირების ფედერალურ სისტემას, რეგიონულ სისტემას და ადგილობრივი თვით-

მმართველობის სისტემას. თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი დონე ითვალისწინებს შემ-

დეგი სამი ბლოკის არსებობას:

 კონცეპტუალურ-თეორიული, რომელიც მოიცავს გეგმებს და კონცეფციებს, პროგრამებს,

ნორმატიულ-საკანონმდებლო აქტებს, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება მეწარ-

მეობის სახელმწიფო მხარდაჭერა;

 ორგანიზაციული, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, შესაბა-

მისი უფლებამოსილებებით აღჭურვილი სახელმწიფო და ნახევრადსახელმწიფო ორგა-

ნიზაციების, ასევე საზოგადოებრივი სტრუქტურების ფუნქციონირების სისტემას, რომ-

ლებიც აყალიბებენ მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ ინფრასტრუქტურას;

 ფუნქციონალური, რომელიც აერთიანებს ძირითად მიმართულებებს სახელმწიფო მხარ-

დაჭერისა და მისი შეფასების ეფექტიანობის ღონისძიებათა სისტემის რეალიზაციის

სფეროში.

სახელმწიფოს და მცირე ბიზნესის ურთიერთქმედების თანამედროვე საზღვარგარე-

თული პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ მის მამოძრავებელ ძალად გვევლინება მცირე მეწარმეო-

ბის სახელმწიფო მხარდაჭერა. სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემა წარმოადგენს მცირე მე-

წარმეობის სახელმწიფო რეგულირების ცენტრალურ რგოლს, რომელიც, თავის მხრივ, მოი-

ცავს ბიზნესის განვითარებისათვის პირობებისა და სტიმულების შეგნებულ შექმნას, ასევე

მასში შეღავათიანი პირობებით მატერიალური და ფინანსური რესურსების დაბანდებას.

უპირველესი მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფის პრინცი-

პებს, მისი სუბიექტების, ფორმებისა და წარდგენის პროცედურების განსაზღვრის კრიტერი-

უმებს. მოცემული საკითხები ცალკე განხილვას მოითხოვს.
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1.3. მცირე  ბიზნესის  სახელმწიფო მხარდაჭერის ზოგადი კანონზომიერებანი,

პრინციპები და ფორმები

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის განხორციელების მნიშვნელობა და აუცი-

ლებლობა დამტკიცებულია მცირე საწარმოთა სიცოცხლისუნარიანობის მსოფლიო გამოც-

დილებითა და პრაქტიკით. სახელმწიფო მხარდაჭერის რეალიზაცია ქმნის პირობებს, რომ-

ლის დროსაც მცირე საწარმოები განიმტკიცებენ საკუთარ პოზიციებს ეკონომიკაში, იწყებენ

დამოუკიდებელ განვითარებას და ახდენენ გავლენას როგორც მთლიანად ქვეყნის, ასევე

მისი ცალკეული რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე.

მხარდაჭერის უზრუნველყოფის მეთოდებისა და კრიტერიუმების შერჩევისას აუცი-

ლებელია საწარმოთა მხარდაჭერა ეფექტიან კონკურენტულ გარემოში მკვეთრად გავმიჯ-

ნოთ ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევისაგან, რომელიც მკვეთრად ამახინჯებს ეკონომიკის

საბაზრო პრინციპებს და მეწარმეებს უთანაბრო პირობებში აყენებს. ამასთან დაკავშირებით,

პირველხარისხოვან მნიშვნელობას იძენს სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფის

პრინციპების, მხარდაჭერის მსურველ სუბიექტთა დადგენის კრიტერიუმების, ასევე

საწარმოთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფის პროცესის ზუსტი მართვის

პროცედურების განსაზღვრა. სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფის პრინციპების

განსაზღვრისა და შემუშავებისას აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ცნებები

„სახელმწიფომხარდაჭერა“ და „სახელმწიფო დახმარება“, როგორც ეს მიღებულია

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში.

სახელმწიფო მხარდაჭერა მოიცავს ღონისძიებათა კომპლექსს, რომელიც მიმართუ-

ლია მთლიანად ეკონომიკის განვითარებაზე, ცალკე აღებულ ფირმათა პრივილეგიის გარე-

შე. იგი შეეხება მხოლოდ ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც არ ეწინააღმდეგებიან კონკურენ-

ციის ნორმებს. სახელმწიფო დახმარება, თავის მხრივ, ხასიათდება სახელმწიფო რესურსე-

ბის გამოყენებით იმ ცალკეულ საწარმოთა მხარდასაჭერად, რომლებსაც გააჩნიათ განსა-

კუთრებული მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკაში.

თუ განვიხილავთსახელმწიფო მხარდაჭერას,სახელდობრ, მცირე ბიზნესის სფეროში,

მაშინ თვალნათლივ დავინახავთ, რომ მოცემული მხარდაჭერით შემოთავაზებული
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ღონისძიებათა კომპლექსი და პრივილეგიები გათვლილია განსაზღვრული კატეგორიაზე -

მცირე საწარმოებზე. ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ მხარს ვუჭერთ იმ ავტორების აზრს,

რომლებიც სახელმწიფო მხარდაჭერას განიხილავენ, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების

ორგანოების მიერ გატარებულ ღონისძიებათა სისტემას, რომელთა რეალიზაციის საბოლოო

მიზანს და შედეგს წარმოადგენს უფროხელსაყრელი პირობებისშექმნა ცალკეული

ჯგუფებისა თუ კოლექტივების საქმიანობისათვის (იხ. მაგალითად: Pedon 1994:.5; Piriou

1999: 6).

ევროკავშირის ქვეყნებსა და კანადაში, ნორმატიული დოკუმენტების, სამეცნიერეო

ლიტერატურის და პერიოდული გამოცემების ანალიზის საფუძველზე, შეიძლება დავასკვ-

ნათ, რომ „სახელმწიფო დახმარებაში“ ქვეშ იგულისხმება ეკონომიკური სისტემის ცალკეუ-

ლი სუბიექტების და ჯგუფების, მათ შორის, მცირე მეწარმეობის მიმართ გაწეული ფინან-

სურ-საკრედიტო (მატერიალური) მხარდაჭერა (იხ. მაგალითად: Construireune Europe

entrepreneuriale 2000: 147; Duguet 2000: 22; Contrat de plan entre l'Etat et la Rdgion Rhone-Alpes

pourlaperiodede 2000 a 20062000:186; Guide sur la fonction de Г evaluation de programme 1981:

100). სახელმწიფო დახმარება წარმოადგენს სახელმწიფო მხარდაჭერის ფართო და

მრავალმხრივი სისტემის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს, რომელიც უზრუნველყოფს მის

ფინანსურ მხარეს.

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში მეწარმეობის სახელმწიფო

მხარდაჭერის გამოცდილების გაანალიზებისას უნდა ავღნიშნოთ, რომ ევროპის ეკონომი-

კური თანამეგობრობის ფორმირების საბაზო ხელშეკრულებაში (რომი, 1957წ., განყოფილე-

ბა - „კონკურენციის წესების შესახებ“)სახელმწიფო დახმარების პრინციპი ჩამოყალიბებუ-

ლია შემდეგირედაქციით: „წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცალკეული

შემთხვევების გამოკლებით, სახელმწიფოს მიერ დოტაციის სახით ან სახელმწიფო

რესურსების ხარჯზე გაწეული დახმარების ნებისმიერი ფორმა, რომელიც ცალკეული სა-

წარმოებისათვის ან ცალკეული სახის საქონლის წარმოებისათვის ხელსაყრელი პირობების

შექმნით, არღვევს ან ემუქრება კონკურენციის დარღვევას, განხილული იქნება როგორც შე-

უთავსებელი საერთო ბაზრისადმი“ (იხ. მაგალითად: Авдашева, ... 2001: 87-124; Договор об

учреждении ЕЭС// Документы Европейского Союза 1994; Pedon 1994:18).
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ამრიგად, საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც

ეფუძნება კონკურენტულ გარემოში საწარმოთა საქმიანობის თანაბარ პირობებს, დაცული

უნდა იქნეს. კერძოდ, ევროკავშირის ქვეყნებში საწარმოთა სახელმწიფო დახმარების

რეგულირების კონცეფცია ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: სახელმწიფო დახმარების დასაშ-

ვებობა მცირე და საშუალო საწარმოთათვის; გამჭვირვალობის დაცვა საწარმოთათვის სა-

ხელმწიფო დახმარების გაწევისას; სახელმწიფო რესურსების არაეფექტიანი გამოყენებისად-

მი შეუთავსებლობა სახელმწიფო დახმარების გაწევისას; სახელმწიფო დახმარების იმ ცალ-

კეულ სახეობათა დაკანონება, რომლებიც არ არღვევენ კონკურენტულ გარემოს.მსოფლიო

პრაქტიკით მიღებული, მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის ფორმირების

პრინციპები ასახულია მე-2 ნახაზზე.განვიხილოთ ისინი ცალ-ცალკე.

ნახაზი 2. მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პრინციპები

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერა

სამეწარმეო სფეროში
სახელმწიფოს ჩარევის
ზღვრული შეზღუდვა

დიფერენცირებული,
მიზანმიმართული

მიდგომა
მხარდაჭერის ფორმების

შერჩევისას

სახელმწიფო
მხარდაჭერის

გარანტირებულობა და
მოტივირებული
მიმართულობა

სახელმწიფო
მხარდაჭერის

თანაბარი
ხელმისაწვდომობა

თითოეული
სუბიექტისათვის

პროგრამულ-
მიზნობრივი მიდგომა

მხარდაჭერის
მიმართულებების და

ღონისძიებების
განსაზღვრისადმი

მცირე ბიზნესის
მხარდამჭერი

ფუნქციების განაწილება
სახელმწიფო

ხელისუფლების ყველა
დონეზე

სამეწარმეო სფეროში სახელმწიფოს ჩარევის ზღვრული შეზღუდვა წარმოადგენს მცი-

რე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ პრინციპს. მოცემულ

შემთხვევაში იგულისხმება ის გარემოება, რომ სახელმწიფო მხარდაჭერა უნდა განხორ-

ციელდეს იმ ფორმების გამოყენებით, რომლებიც არ გამორიცხავენ თვითრეგულირების

მექანიზმების გავლენას და არ ართულებენ სხვა მეწარმე სუბიექტების საქმიანობას. მთლი-
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ანად, ეკონომიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, საშუალოვადიან და გრძელვადიან

პერსპექტივაში სახელმწიფოს არ აქვს უფლება შეაფერხოს საბაზრო პირობების ბუნებრივი

ცვლილებები. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ არაეფექტიანი საწარმოები და დარგები, რომელ-

თაც არ შესწევთ მათთან ადაპტირების უნარი, უნდა გავიდნენ ბაზრიდან. სახელმწიფოს

ასევეარ აქვს მცირე ბიზნესის კონკურენციისაგან დაცვის უფლება საბაზრო ეკონომიკის პი-

რობებში. დაწოლა კეთდება საბაზრო მექანიზმების გამოყენებაზე.

მიღებულიზომები,უწინარეს ყოვლისა, მიმართულია პრობლემის გადაჭრაზე, რომლებიც

ჩნდება მცირე ბიზნესის საწარმოთა არა ეფექტიანი საქმიანობით, არამედ მათი მცირე

ზომებით მსხვილ ბიზნესთან შედარებით.

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირების

მეორე მნიშვნელოვანი პრინციპი დაკავშირებულია პროგრამულ-მიზნობრივ მიდგომასთან,

რომლის დროსაც აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მცირე ბიზნესის

განვითარებაზე ორიენტირებულ მიზნობრივ პროგრამებს. პროგრამები შესაძლებელია

შემუშავდეს და რეალიზდეს ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე,  ურთიერთშევსებადობის

და თანმიმდევრულობის პრინციპიდან გამომდინარე, რომლებიც შესაძლებელია ატარებდეს

როგორც საერთო,ასევე კერძო ხასიათს. ასეთ პროგრამებს საფუძვლად უნდა დაედოს მცირე

მეწარმეობის განვითარების მეცნიერულად დასაბუთებული კონცეფცია, რომელიც

შეესატყვისიება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პირობებს.

აღნიშნული პრინციპის პრაქტიკული რეალიზაცია განვიხილოთ განვითარებული

ქვეყნების მაგალითზე. უწინარეც ყოვლისა, უნდა ავღნიშნოთ, რომ განვითარებულ ქვეყნებ-

ში მცირე ბიზნესის განვითარების და მხარდაჭერის მიზნობრივმა პროგრამებმა ფართო

აღიარება ჰპოვეს ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან .

უნდა აღინიშნოს ევროკავშირის როლის გაძლიერება მცირე ბიზნესის განვითარებისა

და მხარდაჭერის სხვადასხვა მიზნობრივი პროგრამების რეალიზაციის საქმეში როგორც მის

წევრ, ასევე მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებში. ერთიანი ბაზრის შექმნის გზაზე ერთ-

ერთი პირველი ნაბიჯად იქცა ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესის

მხარდაჭერის სტრუქტურული პროგრამა, რომელიც მომზადდა ევროპის ეკონომიკური

კომისიის მიერ 1986 წლის ნოემბერში, რომელიც ყოველწლიურად შეივსება და
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გადაიხედება (Bizaguet 1991: 114). 2000-იან წლებში შესამჩნევი გახდა საერთო ევროპული

პროგრამების ხვედრითი წილის ზრდა მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსურ მხარდაჭე-

რაში.

მოცემულ პროგრამებში აქცენტი კეთდება ევროპის ქვეყნების მცირე ბიზნესში თანა-

მედროვე ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითა-

რებაზე, პროფესიული სწავლების გაუმჯობესებასა და კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება-

ზე (Construireune Europe entrepreneuriale 2000: 10-14). XXI-ე საუკუნის დასაწყისიდან

პროგრამულ-მიზნობრივმა მიდგომამ მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის მიმართულებისა და

ღონისძიებების განსაზღვრისადმი ფართო გავრცელება მოიპოვა პრაქტიკულად ყველა

ქვეყანაში და გახდა საერთოდ აღიარებული.

მცირე ბიზნესის მხარდამჭერი ფუნქციების განაწილების პრინციპს სახელმწიფო ხე-

ლისუფლების ყველა დონეზეგანსაკუთრებული პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს სახელმწი-

ფო მხარდაჭერის სისტემაში. დეცენტრალიზებული ხასიათის მატარებელი სახელმწიფო

მხარდაჭერის განხორციელება, გვაძლევს მაღალი ეფექტიანობის მიღწევის საშუალებას. ასე,

მაგალითად, გერმანიაში მცირე საწარმოთა საქმიანობასთან მიმართებით გადაწყვეტილე-

ბები მიიღება ფედერაციის, მიწების, საქალაქო, საოლქო და სათემო დონეზე, საფრანგეთში-

ფედერაციის, რეგიონებისა და კომუნების დონეზე, იტალიაში- საერთო ეროვნულის

გვერდით, ეკონომიკური რაიონების დონეზე.

ხელისუფლების ეროვნულ დონეზე, როგორც წესი,ხდება სახელმწიფო მხარდაჭერის

ზოგადი პრინციპების, მიზნების,ამოცანებისა და პრიორიტეტული მიმართულებების

განსაზღვრა, პროგრამებისა და კონცეპტუალური საფუძვლების, მათი რეალიზაციის ტექნო-

ლოგიებისა და დაფინანსების წყაროების ფორმირება. რეგიონულ და მუნიციპალურ დო-

ნეზე მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერას აქვს მისამართიანი, მიზანმიმართული

ხასიათი, რაც იძლევა მისი შინაგანი პოტენციალის ამოქმედების საშუალებას. სახელმწიფო

ხელისუფლების ორგანოების უფლებამოსილებათა გადანაწილებისას მცირე მეწარმეობის

მხარდაჭერის რიგი ფუნქციები, როგორც წესი, შესაძლებელია გადაცემულ იქნეს საჯარო-სა-

მართლებრივ ინსტიტუტებზე, კერძოდ, სპეციალიზებულ საფინანსო-საკრედიტო დაწესე-

ბულებებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე. ასეთებს, მაგალითად, გერმანიაში განე-
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კუთვნება საკრედიტო დაწესებულება აღდგენისათვის (Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW)),

ხელოსანთა და სავაჭრო-სამრეწველო პალატები.

ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში, ამპროცესში მზარდ როლ თამაშობს ევროპის ეკონო-

მიკური კომისია, რომელიც ახორციელებს საერთაშორისო დონეზე მცირე ბიზნესის მხარ-

დაჭერის პოლიტიკის კოორდინაციას. აღნიშნული პოლიტიკის კონკრეტული ღონისძიე-

ბები, ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე რეალიზებისას ზუსტად უნდა იყოს დაბალან-

სებული და კოორდინირებული. მოცემულ კონტექსტში უკვე არსებობს ნეგატიური გამოც-

დილება, როცა 2000-იანი წლების დასაწყისში ესპანეთში წარმოიშვა პრობლემები სხვა-

დასხვა დონის სახელისუფლებლო ორგანოების ფუნქციებისა და მოქმედებების კოორდინა-

ციასთან დაკავშირებით. ეს განსაკუთრებით მწვავედ გამოიკვეთა ქვეყანაში მცირე სა-

წარმოთა მხარდამჭერი ევროკავშირის ფონდების შექმნის შემდეგ, რომელთა უდიდესი ნა-

წილი ამოქმედდა რეგიონულ დონეზე, ესპანეთის მთავრობასთან კოორდინაციის გარეშე

(Сергеев, ... 2002: 26).

სახელმწიფო მხარდაჭერის გარანტირებულობა მდგომარეობსსახელმწიფო რეგული-

რების ყველა ქვესისტემის მხრიდან საკანონმდებლო, საფინანსო, ტექნიკურ-ტექნოლო-

გიური და სხვა პირობების უზრუნველყოფაში, მეწარმეობის ეფექტიანი სახელმწიფო მხარ-

დაჭერისათვის. ეკონომიკური, ფინანსური, მატერიალური და სხვა სტიმულების სისტემა,

რომელიც უზრუნველყოფს მცირე მეწარმეობის სუბიექტების ცალკეული კატეგორიების

აუცილებელ მხარდაჭერას, ფორმირდება ნორმატიული აქტების საფუძველზე.

სახელმწიფო მხარდაჭერის მოტივაციური მიმართულობა მდგომარეობს მასტიმული-

რებელი ღონისძიებების შემუშავებაში, რომლებიც მიმართულია მცირე ფირმების განვი-

თარებაზე წარმოების, ინოვაციური და სარისკო საქმიანობის სფეროში, ახალი სამუშაო

ადგილების შექმნაზე,მცირე ბიზნესის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებიდან

გამომდინარე. მაგალითად, მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერა გერ-

მანიაში მოიცავს 500-ზე მეტფედერალურ და რეგიონულპროგრამას. მცირე საწარმოთა

კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად, სამეცნიერო-ტექნიკურ სფეროში განსაკუთრე-

ბული ყურადღება ექცევა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მაგალითად, გერ-

მანიაში ტექნოპარკების აქტიური შექმნა დაიწყო 1983 წლიდან, 1994 წლისათვისმათმა
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რიცხვმა შეადგინა 123, 2000-იანი წლების დასაწყისისათვის ქვეყანაში უკვე ფუნქციონირებ-

და 160 ტექნოპარკი (Блинов, ... 2003: 284).

დიფერენცირებული, მიზანმიმართული მიდგომა მეწარმეობის მხარდაჭერის რეგუ-

ლირებისადმი ითვალისწინებს მხარდაჭერის დიფერენცირებასსამეწარმეო სტრუქტურების

საკუთრების ფორმისა და საქმიანობის სფეროს, მათი ფუნქციონირების ეფექტიანობისა და

რეგიონების ეკონომიკური განვითარების დონის მიხედვით.ასე, მაგალითად, დიდ ბრი-

ტანეთში 1988 წელს მიღებულ იქნა პროგრამა „მოქმედება ქალაქებისათვის“, რომლის

მიზანსაც წარმოადგენდა ძველი სამრეწველო ცენტრების აღორძინება და სოციალური კლი-

მატის გაჯანსაღება გარეუბნებში. პროგრამა ითვალისწინებდა თავისუფალი სამეწარ-

მეოზონების შექმნას კრიზისულ წერტილებში. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა

სპეციალური ფონდი მცირე ბიზნესის სუბსიდირებისათვის, რომლის ფუნქციონირების

პირველ თვეებში 19 ათასმა მცირე საწარმომ 16 ზონიდან მიიღო შეღავათიანი სესხი 650 მლნ

ფუნტი სტერლინგის მთლიანი თანხით (Муравьев, ... 1999: 51).

თითოეული მეწარმესუბიექტისათვის სახელმწიფო მხარდაჭერის თანაბარი ხელმი-

საწვდომობის პრინციპი, წარმოადგენს უდავოს მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის

(დახმარების) მიღების საქმეში. მოცემულ შემთხვევაში შესაძლებელია მოვიყვანოთ

გერმანიაში მცირე საწარმოების შეღავათიანი დაკრედიტების მაგალითი, რომელიც

ხორციელდება ყველა სუბიექტისათვის ერთიანი წესებით, ანუ ამ დროს გაითვალისწინება

მხოლოდ მათი კრედიტუნარიანობა. განაცხადები კრედიტების მისაღებად მიეწოდება

გერმანულ კომერციულ ბანკებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან კრედიტების გაცემით და

კლიენტებთან მუშაობით.

ახლა განვიხილოთ მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის ფორმები. საზ-

ღვარგარეთულ პრაქტიკაში არსებობს მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის ფორ-

მების სხვადასხვაგვარი კლასიფიკაცია, რომელიც ძირითადად განპირობებულია სხვადას-

ხვა ქვეყნების მიერ მცირე ბიზნესის რეგულირების კონკრეტული მექანიზმების და ინ-

სტრუმენტების შერჩევის არაერთგვაროვნებით. საკუთარი ფორმების მრავალფეროვნები

სმიუხედავად, სახელმწიფო მხარდაჭერას სხვადასხვა ქვეყნებში გააჩნია საერთო ნიშნები.

თავდაპირველად სახელმწიფო მხარდაჭერა შესაძლებელია ატარებდეს მატერიალურ (ფი-
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ნანსურ) ან არამატერიალურ ხასიათს. პირველ შემთხვევაში მხედველობაში მიიღება მცირე

მეწარმე სუბიექტებისათვის სახელმწიფო დახმარების გაწევა. აქ მოიაზრება სხვადასხვა სა-

ხის სუბსიდიები, შეღავათიანი კრედიტები, სესხები. არამატერიალური ხასიათის მხარდა-

ჭერა ყველაზე ხშირად გამოიყენება მცირე ბიზნესის განვითარების ინფორმაციულ-საკონ-

სულტაციო და ორგანიზაციული დახმარებისას. მიცემული შეღავათების ხასიათის მიხედ-

ვით, სახელმწიფო ფინანსური დახმარება არსებობს პირდაპირი და არაპირდაპირი, დაბრუ-

ნებად ან არადაბრუნებად საწყისებზე. მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის ყველაზე მეტად გავ-

რცელებული ფორმები, რომლებიც აყალიბებენ მის სტრუქტურას და შეთავაზებული შეღა-

ვათების ხასიათს, განზოგადებული სახით წარმოდგენილია მე-3 ნახაზზე.

მნიშვნელოვანია შევნიშნოთ, რომ თუ სახელმწიფო უპირატესობას ანიჭებს ბენეფიცი-

არების მხრიდან კომპენსაციის მოთხოვნას, მაშინ საქმე გვაქვს არა ფინანსურ მხარდაჭერას-

თან, არამედ სტიმულირებასთან. მცირე საწარმოთათვის გაწეულ პირდაპირ დახმარებას

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია განვითარებულ ქვეყნებში გამოყენებული

ეკონომიკური ბერკეტების არსენალში. პირდაპირი დახმარების მაგალითს წარმოადგენს

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხაზით სუბსიდიების გაცემა და შეღავათიანი დაკრედიტება. სუბ-

სიდიის ქვეშ, როგორც წესი, იგულისხმება სახელმწიფო ან სხვა სტრუქტურების მიერ გან-

საზღვრული ეკონომიკური სუბიექტისათვის ან სუბიექტთა ერთობლიობისათვის (რეგიო-

ნი, დარგი და სხვ.) სოციალური და ეკონომიკური მიზნებით გამოყოფილი თანხა. ფინან-

სური დახმარების ამ ფორმას ასევე უწოდებენ დახმარებას ან დაუბრუნებელ სესხს. სუბსი-

დია წარმოადგენს ფინანსური დახმარების წმინდა ფორმას, ხოლო მისი ყველა სხვა ფორმა

შესაძლებელია გამოხატული იყოს სუბსიდიის ექვივალენტში (Блинов, ... 2003: 12).

მიზნობრივმა სახელმწიფო სუბსიდიებმა ფართო გამოყენება ჰპოვა ევროკავშირის

ქვეყნებში მე-20 საუკუნის 60-80-იან წლებში. ეთგო-ის მონაცემებით, ევროპის ქვეყნებში გა-

მოყოფილი სუბსიდიების საერთო მოცულობამ (მათ შორის, მცირე ბიზნესის მხარდაჭერი-

სათვის) შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2,7% (Pedon 1994: 6).
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ნახაზი 3. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ხასიათი და ფორმები

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა
(ფინანსური დახმარება და

ეკონომიკური სტიმულირება)

არამატერიალური ხასიათის
მხარდაჭერა

პირდაპირი
დახმარება

არაპირდაპირი
დახმარება

კონსულტირება ინფორმაციული
მხარდაჭერა

ორგანიზაციული
ხელშეწყობა

საერთო
წვდომის
უზრუნ-
ველყოფა

ინდივიდუ-
ალური

მომსახურე-
ბანი

გამოფენა-
გაყიდვების

ჩატარება

კადრების
კვალიფიკა-
ციის დონის

ამაღლება

დოტაციები

შეღავათიანი
დაბეგვრა

საამორტი-
ზაციო

ანარიცხე-
ბის

შეღავათიანი
წესი

კომერციული
რისკების
დაფარვა

სუბსიდიები,
პრემიები

გარანტიები
და

თავდებობა

შეღავათიანი
დაკრედიტება

სესხები

შეღავათიანი დაკრედიტებისათვის გამოყოფილი ფინანსური სახსრები წარმოადგენს

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ყველაზე მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს. გერმა-

ნიაში, მაგალითად, სახელმწიფო მხარდაჭერის ფარგლებში, დოტაციები შეღავათიან დაკრე-

დიტებაზე შეადგენს კრედიტის მთლიანი თანხის 3-10%-ს. შეღავათიანი კრედიტებისსხვა
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სახეებთან ერთად, შესაძლებელია დავასახელოთ სახელმწიფოს მიერ  აკრედიტებული

სპეციალიზებული ბანკებისსაკრედიტო გარანტიები და საინვესტიციო კომპანიათა წილობ-

რივი მონაწილეობა მცირე საწარმოთა კაპიტალში.

არაპირდაპირი დახმარება, ჩვეულებრივ,გულისხმობს საგადასახადო შეღავათების

შემოღებას, მაგალითად, გათავისუფლებას საშემოსავლო გადასახადის გადახდისაგან, ამორ-

ტიზაციის განსაკუთრებული ნორმების დაწესებას (მაგალითად, წარმოებაში არსებული

ინვესტიციებისათვის და ა.შ.). საბიუჯეტო თანხების უკმარისობის შემთხვევაში სახელ-

მწიფო, როგორც წესი,ცდილობს არაპირდაპირი გზით გაუწიოს დახმარება მცირე მეწარ-

მეებს, კერძოდ:მისცეს შეღავათები გადასახადების გადახდისას, გაუწიოს დახმარება შეღავა-

თიანი კრედიტებისა და საბიუჯეტოდოტაციების მიღებაში.

საგულისხმოა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში, მიუხედავად ეკონომიკური პოლიტი-

კის მიზნობრივი მიმართულების სხვადასხვაობისა, მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდა-

ჭერის სფეროში აქტიურად გამოიყენება ყველა საერთოდ აღიარებული ფორმები.აღნიშნუ-

ლის დასამტკიცებლად, მოვიყვანთ რამოდენიმე მაგალითს ჩვენს მიერ გამოყოფილი მიმარ-

თულებებიდან.

ევროკავშირის გამოცდილება მოწმობს, რომ მისი წევრი-ქვეყნების პოლიტიკის ერთ-

ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას მცირე ბიზნესის განვითარებაში მიეკუთვნება ახალი

მცირე საწარმოების გახსნა. ამ მიზნის მისაღწევად ყველაზე ხშირად გამოიყენება ფინანსური

დახმარება, რომელიც გაეწევა საკუთარი საქმის დაწყების სურვილის მქონე პირებს. ასე,

მაგალითად, გერმანიაში სუბსიდიების მოცულობა იმ პირებისადმი, რომლებსაც სურვილი

აქვთ დაიწყონ თავისი საქმე,ყოველწლიურად შეადგენს 2 მლრდ ევროს. დამწყებ მეწარმეებს

ეძლევათ შეღავათიანი კრედიტები 10 წლიანი დაფარვის ვადით, რომლის მიხედვითაც

პროცენტების გადახდა შეადგენს პირველ წელს - 2%-ს, მეორე წელს -4%-ს, მესამე წელს- 6%-

ს (Блинов, ...2003: 25).

მცირე საწარმოთა შექმნის სტიმულირებისათვის ფართოდ გამოიყენება საგადასახა-

დო შეღავათები. გერმანიაში მათი რაოდენობა აღწევს 180-ს. საფრანგეთში ახალი მცირე სა-

წარმოები თავისუფლდებიან გადასახადებისაგან სამი წლის ვადით, ხოლო მომდვნო ორი

წლის განმავლობაში ისინი იხდიან საგადასახადო თანხის 50%-ს. მცირე საწარმოს გახსნის
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სურვილის მქონე უმუშევარი პირები პირველი წლის განმავლობაში თავისუფლდებიან ბიუ-

ჯეტში სოციალური გადასახადების გადახდისაგან (Dokou, ... 2000:38).

ევროკავშირის ქვეყნებში მცირე საწარმოების მიერფართოდ გამოიყენება მიზნობრივი

სახელმწიფო სუბსიდიებიახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. მაგალითად, ბელგიაში

მეწარმეს სამუშაო ადგილის შესაქმნელად ერთჯერადი დახმარების სახით ეძლევა სუბ-

სიდია 12,5 ათასი აშშ დოლარის მოცულობით (Р.Брюк, ... 2001:65). საფრანგეთში გამოიყოფა

პრემია მე-5 დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნისათვის 3 წლის განმავლობაში 1,5 ათასი

ევროს ოდენობით ერთ ვაკანსიაზე (Dokou, ...2000: 38).

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას

წარმოადგენს ინვესტირება ძირითად კაპიტალში. ამ მიმართულებით, საინტერესოა ბელ-

გიის გამოცდილება, სადაც სასტუმრო და რესტორნების ბიზნესში ჩაბმულ მეწარმეებს

გამოეყოფათ ერთჯერადი სუბსიდიები შენობების რესტავრაციისა და რეკონსტრუქციისათ-

ვის. სუბსიდიები გაიცემა სამუშაოების დამთავრების შემდეგ, მთლიანი ხარჯების 15%-ის

ფარგლებში. ამასთან, სუბსიდიები გამოიყოფა იმ შემთხვევაში, თუ

სარეკონსტრუქციოხარჯები აღემატება 125 ათას აშშ დოლარს, ამავე დროს, აღნიშნული

თანხის 50% მაინც უნდა შეადგენდეს მეწარმის საკუთარ სახსრებს (Брюк, ... 2001: 67).

ძირითად კაპიტალში ინვესტირების სხვა ფორმებთან ერთად,ბელგიაში გამოიყენება მცირე

ფირმებზე სახელმწიფო დოტაციების გაცემა საწარმოო შენობა-ნაგებობების შესაძენად,

ახალი საწარმოების ჩამოსაყალიბებლად, პატენტების შესაძენად. დოტაციების მოცულობა

შეადგენს მეწარმის მიერ დახარჯული თანხის მოცულობის 3-დან 20%-მდე (Брюк, ... 2001:

68).

მცირე ბიზნესის განვითარება პრობლემურ ზონებში წარმოადგენს ევროკავშირის

წევრ-სახელმწიფოთა პოლიტიკის განუყოფელ შემადგენელ ნაწილს. ამ შემთხვევაში საინ-

ტერესოა გერმანიის გამოცდილება, სადაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში განსაკუთრებუ-

ლი ყურადღება ეთმობოდა მცირე მეწარმეობის განვითარებას ახალ აღმოსავლეთ მიწებზე,

რომლებიც წარმოიშვა ორი გერმანიის გაერთიანების შედეგად. 1990 წლის ივლისიდან 5

ახალ მიწაზე შეიმჩნეოდა მცირე ბიზნესის სუბიექტთა რიცხოვნობის მკვეთრი ზრდა. ოთხი
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წლის (1990-1994წწ.) განმავლობაში ახლად შექმნილ მცირე და საშუალო  საწარმოთა

რიცხვმა გერმანიაში 900 ათას ერთეულს მიაღწია (Рубе 2000: 73).

ამ გაგებით, საფრანგეთში მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის

საკითხში შეიძლება გამოიყოს რიგი ნიუანსები. ბოლო მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში

ქვეყანაში შეიქმნა მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირების სერიოზული სახელმწიფო

სისტემა. ახალი მცირე საწარმოები ორი წელი თავისუფლდებიან სააქციო საზოგადოებების

და ადგილობრივი გადასახადებისგან. მათთვის მცირდება საშემოსავლო გადასახადი და

გადასახადი მოგების ინვესტირებადი ნაწილისაგან. სახელმწიფო განსაკუთრებით ლმობიე-

რად ეპყრობა, ვინც საკუთარი ბიზნესის გახსნა ეკონომიკურად დეპრესიულ რეგიონებში

განიზრახა. ასეთ მეწარმეებზე ვრცელდება შეღავათები ან საერთოდ თავისუფლდებიან სო-

ციალური უზრუნველყოფის ფონდებში შესატანი გადასახადებისაგან (ჯანდაცვა, უმუშე-

ვართათვის განკუთვნილი დახმარებები, საპენსიო ფონდები, ფონდები მრავალშვილიანე-

ბისათვის). (Калинин  2011: .5).

მცირე საწარმოთა თანადგომას საგარეო ბაზარზე გასვლისათვის ერთ-ერთი წამყვანი

ადგილი უჭირავს საზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიკურ პოლიტიკაში. ამ მიმართულე-

ბით, სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითად ფორმად გვევლინება საკრედიტოგარანტიის

სუბსიდიები, საექსპორტო ოპერაციების დაზღვევა, საინფორმაციო-საკონსულტაციო მხარ-

დაჭერა. მაგალითად, იტალიაში, 1997 წლის №227 ოსოლას კანონის (Loi „Ossola“) თანახმად,

მცირე ექსპორტიორ საწარმოებს აქვთ უფლება მიიღონ საექსპორტო გარიგების თანხის

მოცულობის 85% 18 თვის საგარანტიო ვადით, ასევე 80% ევროკავშირის საზღვრებს გარეთ

საგარეო სავაჭრო ოპერაციების განხორციელებისათვის გამოყოფილი კრედიტების

დასაფარად (PME et mondialisationI Rapport de synthese 1997: 152). კრედიტების გარანტირება

არის არა მარტო კრედიტორთა დაცვა დანაკარგებისაგან, არამედ  მცირე ბიზნესში

მოზიდულ სახელმწიფო საკრედიტო სახსრებზე კრედიტორთა რისკის გაზიარებაც.

საზღვარგარეთის ქვეყნების მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემაში

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ბიზნესის ინოვაციურ მიმართულებათა სტიმულირებას.ევ-

როკავშირის ქვეყნებში არსებული მცირე საწარმოები 20 წლის მანძილზე არიან სამეცნიერო-

კვლევითი პროგრამის აქტიური მონაწილენი სპეციალური განყოფილებით -„მცირე და
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საშუალო საწარმოების მონაწილეობა ინოვაციებში“, რომელიც ითვალისწინებს ფინანსური

დახმარების გაწევას ინოვაციური საწარმოების შესაქმნელად და მათ მონაწილეობის უზ-

რუნველყოფას სხვადასხვა სიახლეთა შემუშავებასა და გამოყენებაში. სხვა ევროპულ პროგ-

რამას განეკუთვნება „Eureka“, რომლის რეალიზება ხორციელდება 1985 წლიდან და, რომე-

ლიც მიმართულია ინოვაციური პროექტების რეალიზებაზე. 2005 წელს აღნიშნული პროგ-

რამის ფარგლებში ამოქმედებულ იქნა მონაწილე მცირე და საშუალო საწარმოთა მთლიანი

რაოდენობის 85%.

პროგრესული ტექნოლოგიების დანერგვა, სიახლეთა ათვისება მცირე ინოვაციურ სა-

წარმოებში დასაქმებულთაგან მოითხოვს კვალიფიკაციის მაღალ დონეს და ასევე ინოვაცი-

ურ ბიზნესში მაღალკვალიფუციური კადრების ჩართვას. ღონისძიებების თავმოყრა ევროპის

კომისიის სპეციალურ პროგრამებში(პროგრამები „Leonardo da  VINCHI“, „Socrate“) მი-

მართულია ინოვაციური ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო ცენტრების მხარდაჭერაზე,

უმაღლესი სასწავლებისა და მცირე საწარმოების მონაწილეობით თანამედროვე სასწავლო

პროგრამების დანერგვის წახალისებაზე.იმ მცირე ფირმების მხარდაჭერისათვის, რომლებ-

შიც დასაქმებულია 10 კაცამდე და ეწევიან სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, გათვალისწი-

ნებულია საგადასახადო შეღავათები თითოეული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოსათვის

1200 აშშ დოლარის მოცულობით წელიწადში (Брюк, ... 2001: 18,33).

ინოვაციური მეწარმეობის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მხარდაჭერა ევროკავში-

რის ქვეყნებში მიიღწევა ინოვაციური სამეწარმეო ცენტრების ერთიანი ქსელის ფუნქციონი-

რებით, რომელიც საშუალებას იძლევა კონსულტაცია გაეწიოთ მეწარმეებს ერთიანი საინ-

ფორმაციო ბანკის მონაცემებით, შერჩეული ინოვაციური პროექტებისათვის გამოყენებულ

იქნეს შესაფერისი მეთოდიკები და მოთხოვნები,ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული ინოვაცი-

ური ბიზნესის მხარდაჭერისევროპული პროგრამების ფარგლებში განაწილებული ფინან-

სური რესურსები.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემისფორმირება

და ფუნქციონირება უნდა განხორციელდეს შემდეგი მიმართულებებით: საწარმოებისათვის

სახელმწიფო მხარდაჭერისა და დახმარების უზრუნველყოფის ზუსტი კრიტერიუმების და

პროცედურების განსაზღვრა; გაწეული დახმარებების მიზნობრივი ხასიათის გაძლიერება;
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დახმარებების ხასიათის შესაბამისობამთლიანად ქვეყნის ან ეროვნული ეკონომიკის

ცალკეული პრიორიტეტული დარგის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიულ მი-

მართულებებთან; კონკურენტული პროცედურების დანერგვა საბიუჯეტო სახსრების განა-

წილების სფეროში, განსაკუთრებით სახელმწიფო ინვესტირების სფეროებში; მეწარმეთათ-

ვის დახმარებების გაწევისას გამჭვირვალობის პრინციპის დანერგვა; დახმარების პროგ-

რამათა მონიტორინგი და რეალიზებულ პროგრამათა კორექტირება და კონტროლი მი-

ღებული შედეგების მიხედვით.
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თავი 2. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის თავისებურებანი

მეწარმეობის მსოფლიო ცენტრებში

2.1. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემა ამერიკის შეერთებულ

შტატებში

დასავლეთის სპეციალისტები მცირე ბიზნესის განვითარებაში გამოყოფენ ორ მო-

დელს: ანგლო-საქსონურს (ამერიკულს) და კონტინენტალურს (ევროპულს). მათი ტიპოლო-

გია საკმაოდ კარგადაა დამუშავებული, ამიტომ აქ აღვნიშნავთ ამ მოდელების ანალიზისათ-

ვის მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვან მახასიათებლებს.

აშშ-ის კანონმდებლობის თანახმად, მცირე და საშუალო ბიზნესის კატეგორიას განე-

კუთვნებიან სამეურნეო სუბიექტები, რომლებშიც დასაქმებულია არაუმეტეს 500 კაცისა.

ყველა მცირე და საშუალო საწარმო აშშ-ში იყოფა 3 კატეგორიად:

 მიკროსაწარმოები - ფირმები, სადაც თანამშრომლების რაოდენობა არ აღემატება 20

კაცს;

 მცირე საწარმოები - 20-დან 100 კაცამდე;

 საშუალო საწარმოები - 100-დან 499 კაცამდე

(გარდა ამისა, ცალკე შეიძლება გამოიყოს საწარმოები, სადაც გამოიყენება

დაქირავებული მუშახელი და საწარმოები, სადაც ფირმის მეპატრონეს არ ესაჭიროება

პერსონალის დაქირავება).

მცირე და საშუალო ბიზნესმა აშშ-ში განვითარება ჯერ კიდევ დიდი დეპრესიის

ეპოქაში დაიწყო, ამიტომ მისი დონე სტაბილურად მაღალი რჩება. დღეისათვის აშშ-ში 7

მლნ საწარმოა, სადაც პერსონალის რაოდენობა 500 კაცს არ აღემატება. აქედან 6 მილიონ სა-

წარმოში 20-მდე კაცია დასაქმებული. გარდა ამისა, მოქმედებს 18,3 მლნ ინდივიდუალური

არასასოფლო-სამეურნეო საწარმო (Калинин 2011: 3-12).
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აშშ-ში ყოველწლიურად რეგისტრირდება 600 ათასი მცირე საწარმო, 500 ათასი კი

კოტრდება. ეს არავის აკვირვებს, რადგან მცირე და საშუალო საწარმოების მეპატრონეები

მოქნილად რეაგირებენ მოთხოვნის დინამიკაზე. ხვდებიან რა, რომ სხვა სფეროში და სხვა

ადგილზე მათი საქმეები უკეთ წავა, მცირე და საშუალო საწარმოების მეპატრონეებს ძველი

ბიზნესის დატოვება და ახლის წამოწყება ურჩევნიათ. ამერიკელები ამ მხრივ საკმაოდ

ადაპტირებული არიან და სწრაფად გადაწყობა შეუძლიათ. თუნდაც მათი ბიზნესი კრახით

დამთავრდეს, ენთუზიაზმს არ კარგავენ და ძველი ბიზნესის დასასრულს ახლის დასაწყი-

სად აღიქვამენ. სავარაუდოა, რომ ამ ფსიქოლოგიურ ფენომენში იმალება მთელი ამერიკუ-

ლი ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობის საიდუმლო (В.Я. Горфинкеля, ... 2009: 42).

მცირე მეწარმეობა აშშ-ში სხვადასხვა სფეროში ფუნქციონირებს: მატერიალურ წარ-

მოებაში, ვაჭრობაში, საფინანსო სექტორში, სოციალური მომსახურების სექტორსა და ინოვა-

ციის სფეროში. მცირე საწარმოების რიცხვი აშშ-ში განუწყვეტლივ იზრდება. ასე, მაგალი-

თად, 1980 წლიდან 2006 წლამდე მათი რაოდენობა 13 მლნ-დან 26 მლნ-მდე გაიზარდა.

დღეისათვის აშშ-ს სამუშაო ადგილების 2/3 შექმნილია მცირე და საშუალო ბიზნესის კატე-

გორიას მიკუთვნებული კომპანიებისა და სტრუქტურების მიერ (Калинин 2011: 3-12).

მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო მეწარმეობის წვლილი მეცნიერების განვითარე-

ბისა და ახალი პროდუქციის ათვისებაში: აშშ-ში გამოგონებათა ძირითადი ნაწილი სწორედ

მცირე და საშუალო სპეციალიზებული ფირმების წილად მოდის. თვითმფრინავების,

ვერტმფრენების, კონდიციონერების, პერსონალური კომპიუტერების და სხვა პროდუქციის

წარმოება თავდაპირველად მცირე და საშუალო საწარმოებში დაიწყო.

არანაკლებ მნიშვნელოვანია აშშ-ში მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერა. მცირე

ბიზნესის ხელშეწყობის ფილოსოფია და პრინციპი ქვეყანაში, რომელიც ტრადიციულად

ითვლება „კაპიტალიზმის დასაყრდენად“, არახალია. იგი გაცილებით ადრე, დიდი დეპ-

რესიისა და მეორე მსოფლიო ომის დროს ფორმირდა.

ფედერალური პროგრამები, რომლებიც ზოგიერთ ქვეყანაში ახლა მუშავდება, აშშ-ში

1932 წლიდან მოქმედებს. დიდი დეპრესიის შემდეგ სახელმწიფომ დაიწყო მცირე და საშუა-

ლო საწარმოების სუბსიდირება, რომლებიც ომით დაზარალდნენ. ამ პერიოდში სწორედ
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მცირე ბიზნესი უზრუნველყოფდა აშშ-ში სამუშაო ადგილების შექმნას და ინარჩუნებდა

უაღრეს სოციალურ მნიშვნელობას (Виталисова 2005 года).

1942 წელს მიიღეს კანონი „მცირე ბიზნესის შესახებ“. 1953 წელს აშშ-ში შეიქმნა ფე-

დერალური სააგენტო - მცირე ბიზნესის საქმეთა ადმინისტრაცია (SBA), რომელიც დღესაც

იცავს მცირე ბიზნესის ინტერესებს სამთავრობო დონეზე. ეს ორგანიზაცია ფინანსურ და სა-

კონსულტაციო მხარდაჭერას უწევს მეწარმეებს, ეხმარება სახელმწიფო დაკვეთების მიღე-

ბასა და მსხვილ მეწარმეებთან კონტრაქტების გაფორმებაში. სააგენტოს ფილიალები გან-

თავსებულია ყველა დიდ ქალაქში. ამგვარად, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის

პოლიტიკა ყველა შტატზე ვრცელდება. SBA-ს ძირითად მიზნებს შეადგენს:

 მცირე და საშუალო ბიზნესის უშუალო სუბსიდირება და კრედიტირება საკუთარი

საბიუჯეტო სახსრების ხარჯზე;

 დახმარება კრედიტის მიღებაში და გარანტიების წარდგენა კრედიტებზე ბიზნესი-

სათვის;

 ბიზნესის ტექნიკური და საინფორმაციო მხარდაჭერა;

 ფედერალური მთავრობის უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს კონკურენციული გარე-

მოს შენარჩუნება და განვითარება, რომელიც საწარმოო დანახარჯების შემცირების

გზით სურვილს აღუძრავს მეწარმეებს გადავიდნენ უფრო ეფექტიანი ტექნოლოგიე-

ბის გამოყენებაზე.

ყველაზე მნიშვნელოვანია ორი პროგრამა, რომელსაც SBA ახორციელებს: 1. მცირე

ბიზნესისადმი მხარდაჭერის პროგრამა საგანგებო გარემოებათა (სტიქიური უბედურებები,

სოციალური უწესრიგობანი, ტერორისტული აქტები) შემთხვევებისათვის; 2. მცირე ბიზნე-

სის მიერ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების არენდისა და დაზღვევის სახელ-

მწიფო გარანტირების პროგრამა.

აშშ-ში მცირე ბიზნესზე ვრცელდება სპეციალური საგადასახადო შეღავათები. ასე-

თია, მაგალითად, „პირველი წლის ბონუსი“, როცა გადასახადი გადაიხდება დასაბეგრი თან-

ხის მხოლოდ ნახევარზე. ფედერალური გადასახადების აბსოლუტური და შეფარდებითი

ოდენობების შემცირება ხელს უწყობს მცირე ბიზნესის განვითარებას, სტიმულს იძლევა
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საშუალო საწარმოების გასახსნელად, აძლიერებს მათ პოზიციებს ამერიკის ეკონომიკაში,და

მაშასადამე, ზრდის ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობას.

ასევე ხორციელდება მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის სპეციალური სამთავრობო პროგ-

რამა ეროვნული უმცირესობებისათვის, რასაც საფუძვლად უდევს კანონი „თანაბარი

შესაძლებლობების შესახებ“ და კანონი „საზოგადოებრივი სამუშაოებისა და ეკონომიკური

განვითარების შესახებ“. 2007 წლისათვის 3 მლნ-ზე მეტი მცირე საწარმო ეროვნული უმცი-

რესობების წარმომადგენლებს ეკუთვნოდა.

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერა მსოფლიო ფინანსური კრიზისის პირობებ-

შიც ხორციელდება. ასე, მაგალითად, 2010 წლის სექტემბერში აშშ-ის პრეზიდენტმა ბარაკ

ობამამ ხელი მოაწერა კანონს „მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერის შესახებ“.

დოკუმენტი გულისხმობს ადგილობრივი ბანკების დაფინანსების გაზრდას ბიზნესის დაკ-

რედიტების პროცესის გააქტიურებისათვის, აგრეთვე საპროცენტო განაკვეთების შემცირე-

ბას კრედიტებზე მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის და კერძო მეწარმეებისათვის. იგი

ასევე ითვალისწინებს საგადასახადო კრედიტების გაცემის პრაქტიკის გაფართოებას და მე-

წარმეთა ზოგიერთი ჯგუფის ნაწილობრივ გათავისუფლებას მოგების გადასახადისაგან.

როგორც ზემოთ მოტანილი ანალიზი ცხადყოფს, მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა აშშ-ში

საკმაოდ მაღალ დონეზეა, რაც, თავის მხრივ, ხელსაყრელ კლიმატს ქმნის ქვეყანაში მცირე

მეწარმეობის განსავითარებლად. და საერთოდ, მცირე ბიზნესის ამერიკული მოდელი

ხასიათდება სახელმწიფოსაგან შედარებით დიდი დამოუკიდებლობით(ანუ მეწარმეობის

თვითრეგულაციის და მხარდაჭერის სტრუქტურები, მაგალითად, სამრეწველო-სავაჭრო

პალატები, როგორც წესი, დამოუკიდებელნი არიან სახელმწიფო ინსტიტუტებისაგან, მათში

წევრობა ნებაყოფლობითია, რაც არ გამორიცხავს მეწარმეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო

სტრუქტურების არსებობას და სპეციალური სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებას),პრაგმა-

ტულობით, ინოვაციებზე ორიენტირებულობით და წარმოების მეცნიერებატევადობით.

საგულისხმოა, რომ თუ საფრანგეთში სახელმწიფო მხარს უჭერს და უზრუნველყოფს

მცირე საწარმოებისათვის სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციების მიერ გაცემული სესხების

65%-მდე გარანტიების გაცემას,ახლად შექმნილი საწარმოებისათვის საგადასახადო

შეღავათების მინიჭებას, ინვესტიციების ზრდის სტიმულირებას მცირე და საშუალო
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საწარმოებისათვის, აშშ-ში უპირატესობას ანიჭებენ დახმარების გაწევას არა ყველასათვის,

არამედ ძირითადად ინოვაციური საწარმოებისათვის. კერძოდ, ფედერალური ხელისუფ-

ლება აფინანსებს მცირე და საშუალო საწარმოების სამეცნიერო-კვლევით და ორგანიზაცი-

ულ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების ხარჯების 35%-ს. შტატების და ადგილობრივ თვით-

მმართველობათა დონეზე მოქმედებს სპეციალური პროგრამები ინოვაციური მცირე და

საშუალო ბიზნესის  საწარმოების  კონკრეტული საჭიროებების მხარდასაჭერად (Минервин

1993: 37).

გარდა ამისა, სახელმწიფო აფინანსებს ვენჩურულ ბიზნესს, სახელმწიფოს თანამონა-

წილეობით შექმნილი მცირე ბიზნესის საინვესტიციო კომპანიების მეშვეობით, რომლებიც

სარგებლობენ საგადასახადო და ფინანსური შეღავათებით და სახელმწიფო გარანტიებით

კრედიტებზე (75%-მდე) მცირე საწარმოებისათვის. ეს იძლევა ხელშესახებ შედეგებს: თუ

გერმანიაში ინოვაციური მცირე ბიზნესი შეადგენს მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილს, აშშ-ში

ყოველწლიურად  ჩამოყალიბებული ახალი 800 ათასი საწარმოდან 75 ათასი წარმოადგენს

მაღალტექნოლოგიურს და ინოვაციურს.

კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით, ინოვაცია - ეს უფრო ფართო ცნებაა, ვიდ-

რე უბრალოდ ტექნოლოგიური სიახლე. ამიტომ ყველაზე გავრცელებულს წარმოადგენს

ბიზნესში ინოვაციის ი. შუმპეტერისეული განმარტება, რომლის თანახმად, „ინოვაცია - ახა-

ლი კომბინაციების დანერგვის არამუდმივი პროცესია ხუთ შემთხვევაში:

 ბაზარზე ახალი საქონლის (ანუ საქონლისა, რომელიც უცნობია მომხმარებლისათვის, ან

ახალი სახის პროდუქტს წარმოადგენს) შეტანა;

 პროდუქციის წარმოების ახალი მეთოდის (ანუ მეთოდისა, რომელიც პრაქტიკულად

ჯერ კიდევ არ გამოიყენება მრეწველობის მოცემულ დარგში) დანერგვა;

 ახალი ბაზრის აღმოჩენა, რომელზეც მოცემულ ქვეყანაში მრეწველობის მოცემული

დარგი  ჯერ კიდევ არ იქნა წარმოდგენილი (ამასთან ერთად, მნიშვნელობა არ აქვს იმას,

არსებობდა თუ არა ეს ბაზარი ადრე);

 ნედლეულის ან ნახევარფაბრიკატების ახალი წყაროს დაუფლება;

 ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვა“ (Шумпетер 1982: 54).
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რამდენადაც ფირმების რაოდენობა, რომლებსაც შესწევთ უნარი ტექნიკური თვალ-

საზრისით იყვნენ  ინოვაციურები, არ არის ბევრი, მცირე და საშუალო საწარმოების უმრავ-

ლესობა მნიშვნელოვან აქცენტს აკეთებს ტერმინ „ინოვაციის“ უფრო ფართო გაგებაზე.

თანამედროვე ინოვაციური მეწარმეობა, საქმიანობის სფეროს მიუხედავად, დაკავ-

შირებულია ამა თუ იმ იდეის ან მისი რეალიზაციის გზების ორიგინალურობასთან. რო-

გორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ყველაზე დიდი კომერციული წარმატება გააჩნია არა აბსოლუ-

ტურად ახალ საქონელს ან მომსახურებას, არამედ ბაზარზე უკვე არსებული პროდუქციის

მიწოდებას ახალი ხარისხით ან ახალი სახით.  რიგი ეკონომისტების შეხედულებით, ეს თა-

ვისებურება გარკვეული მოსაზრებით ხსნის მაღალტექნოლოგიური იაპონური მრეწველო-

ბის ზრდის ტემპების ჩამორჩენას ევროპულ და ამერიკულ ანალოგებთან შედარებით. კერ-

ძოდ: იაპონელები, მიაღწიეს რა არნახულ წარმატებებს ტექნოლოგიებში, შეეჯახნენ იდეების

დეფიციტს ამ სიახლეთა გამოყენებაში და აღმოჩნდნენ დასავლეთიდან მომდინარე სიახ-

ლეთა და ნოვაციათა  ტენდენციების გავლენის ქვეშ.

ინოვაციური მცირე ბიზნესი სამეურნეო მექანიზმში ასრულებს მკვეთრად მოხაზულ

ფუნქციებს ეკონომიკის კონკრეტულ სფეროებში და თვით სიახლის შექმნის პროცესში (მა-

გალითად, ექსპერიმენტირება, სიახლეთა თავდაპირველი კომერციული ათვისება, რთული

პროდუქციის ცალკეული კომპონენტების დამზადება და ა.შ.). მცირე ინოვაციური საწარმო-

ების დაფინანსების სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ პროექტში ჩადებულ იდეებს, რო-

გორც წესი, არ გაუვლიათ კომერციული აპრობაცია და მათი რეალიზაცია დაკავშირებულია

რისკთან. სარისკო საწარმოთა გავრცელების ძირითად სფეროებს განეკუთვნება: ელექ-

ტრონიკა, ინფორმატიკა, კავშირგაბმულობის ახალი საშუალებები, ბიოინჟინერია, ქიმია. მა-

ღალი რისკის მატარებელი საწარმოები ასრულებენ დამაკავშირებელ როლს ფუნდამენტურ

და გამოყენებით კვლევებსა, ერთი მხრივ, და მასობრივ  წარმოებას შორის, მეორე მხრივ. 20-

ე საუკუნის მნიშვნელოვან გამოგონებათა ნახევარზე მეტი მოდის ინდივიდუალურ

გამომგონებლებსა და მცირე საწარმოებზე. სპეციალისტთა შეფასებებით, მცირე და სა-

შუალო საწარმოებზე მოდის მთელი სიახლეების 10-20%. ამავე დროს, მათ ხვედრითი წილი

სიახლეებზე  დანახარჯებში  შეადგენს 4-5%-ს.
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ამასთან დაკავშირებით, SBA კოორდინაციას უწევს ისეთ მნიშვნელოვან ინოვაციურ

პროგრამებს, როგორიცაა; 1. მცირე ბიზნესის ინოვაციური კვლევების პროგრამა [Small Busi-

ness Innovation Research (SBIR)] და; 2. მცირე ბიზნესის ტექნოლოგიების გადაცემის პროგრა-

მა[Small Business Technology Transfer (SBTT)].

პროგრამა SBIR ანხორციელებს მცირე ბიზნესის იმ საწარმოთა დაფინანსებას, რომლე-

ბიც დაკავებულნი არიან ახალი პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების შემუშავებით კონ-

კურსის საფუძველზე და მათთან ხელშეკრულებების გაფორმებისა და გრანტების გაცემის

მეშვეობით. 2010 წლისათვის კვლევითმა ფონდმა, საიდანაც სახსრები გამოიყენება კონტ-

რაქტებისა და გრანტებისათვის, 1 მლრდ დოლარს გადაამეტა. გრანტების ერთი მესამედი

მიიღეს ფირმებმა 10-ზე ნაკლები დასაქმებულით (NIH Small Business Innovation Research and

Small Business Technology Transfer Grants, Fiscal Years 2002-2011).

პროგრამაSBTT ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს მცირე საწარმოებს, რომლებიც მუშაო-

ბენ არამომგებიანი სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციების მხარდაჭერის პირობებში. ამას-

თან, სამეცნერო კვლევაში სამეცნიერო ორგანიზაციისწილად უნდა მოდიოდეს არა უმცირეს

30%-ისა, ხოლო საწარმოსი - 40%. ასე, მაგალითად, 2010 წელს ამ პროგრამის ფონდმა

შეადგინა 100 მლნ დოლარზე მეტი (NIH Small Business Innovation Research and Small Business

Technology Transfer Grants, Fiscal Years 2002-2011).

როგორც მე-6 ცხრილიდან ჩანს, 2002-დან 2012 წლამდე SBIR და SBTT პროგრამების

ფარგლებში გრანტების მისაღებად წარდგენილი განაცხადებების რაოდენობამერყეობდა

4300-ზე ოდნავ მეტი ერთეულიდან 6000-ზე ოდნავ ცოტა ერთეულამდე. იმავდროულად, გა-

ცემული პრიზების რაოდენობა ყოველწლიურად მცირდებოდა, მხოლოდ 2012 წელს იყო

მცირეოდენი ზრდა. ამრიგად, ეფექტიანობის მაჩვენებელი, რომელიც გაიანგარიშება გრან-

ტების მიმღები განაცხადების პროცენტული შეფარდებით ყველა განხილულ განაცხადთან,

წლიდან წლამდე მერყეობდა, უკანასკნელ პერიოდში დაეცა და 2012 წელს დავიდა 18,7%-

მდე, რაც 30%-ით ჩამორჩება 2003 წლის დონეს.

საგულისხმოა, რომ მცირე ინოვაციურ საწარმოთა, როგორც მეცნიერულ-ტექნიკური

პროგრესის დამაჩქარებლის, მნიშვნელობა და მათთვის ფულადი რესურსების ტრადიციულ

წყაროებზე ხელმიუწვდომლობა წინა პლანზე წამოწევს ვენჩურულ დაფინანსებას და
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ბაზარზე აქციათა პირველადი მიწოდების საშუალებით დაფინანსებას. ამასთან, ევროპი-

სათვის ტრადიციული საკრედიტო დაწესებულებები, როგორიცაა, მაგალითად, ბანკები,

აშშ-ში პრაქტიკულად არ მონაწილეობენ ვენჩურულ დაკრედიტებაში შემდეგი მიზეზების

გამო:

ცხრილი 6. მცირე ბიზნესის ინოვაციური კვლევებისა და მცირე ბიზნესის ტექნოლოგიების
გადაცემის პროგრამების სტატისტიკა

წლები განაცხადების
რაოდენობა

გამარჯვებულთა
რაოდენობა

წარმატებულობის
კოეფიციენტი

ინვესტიციების
საერთო

მოცულობა
2003 5551 1488 26,8% $327 651 122
2004 6798 1596 23,5% $369 778 690
2005 6139 1307 21,3% $329 290 432
2006 5493 1269 23,1% $351 560 384
2007 4663 1142 24,5% $304 546 579
2008 4356 1242 28,5% $341 059 957
2009 4529 1108 24,5% $339 594 601
2010 6 338 1 079 17,0% $334 370 963
2011 6 415 902 14,1% $311 127 665
2012 5 847 1 095 18,7% $366 812 604

(NIH Small Business Innovation Research and Small Business Technology Transfer Grants, Fiscal
Years 2002-2011).

 დიდი ანალიტიკური და ორგანიზაციული სამუშაოს ჩატარების აუცილებლობა მანამ,

სანამ პროექტი დაიწყებდეს დამოუკიდებელ სისოცხლეს (ფუნქციონირებას);

 ახალი პროექტების, მათ შორის ე.წ. start-up პროექტების (მათი უმრავლესობა განეკუთ-

ვნება სფეროში უახლეს ტექნოლოგიებს) დიდი რაოდენობით არსებობა;

 მაღალი საწყისი დანახარჯები;

 პროექტის ჩავარდნის მაღალი ალბათობა;

 მსესხებელის კრედიტუნარიანობის შემოწმებაზე გაწეული მაღალი ხარჯები;

 გირაოს და უზრუნველყოფის ხშირი არარსებობა;

 გამოსყიდვის საკმაოდ დიდი ვადები;
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 ახალი პროდუქტებისათვის ზღვარის დადგენის სიძნელე;

 ამერიკულ ბაზარზე არსებული მძლავრი კონკურენცია.

ამასთან ერთად, ვენჩურულ დაფინანსებას აქვს მეტად მნიშვნელოვანი სტიმული:

კომპანიის აქციათა ღირებულების გაზრდით მიღებული მოგება. კრედიტორი გათვლას

აკეთებს იმაზე, რომ ეს უკანასკნელი სწრაფად მიაღწევს ახალი ორიგინალური პროდუქციის

სერიული წარმოების სტადიას, რაც მას მოუტანს გაზრდილ მოგებას. ამ შემთხვევაში

ფინანსისტი, რომელიც კრედიტს აძლევს ახალ საწარმოს აქციების სანაცვლოდ, შეძლებს

შემდგომ მაღალი მოგების მიღებას აქციებში დაბანდებული საკუთარი კაპიტალიდან,

ბაზარზე საწარმოს აქციების მაღალ ფასში რეალიზების გზით. მიუხედავად იმისა, რომ

მრავალი ვენჩურული ფირმა განიცდის წარუმატებლობას (და, შესაბამისად, იძულებული

ხდება მის მიერ გადაცემული სახსრები ჩამოწეროს ზარალში), წარმატებული პროექტები-

დან მიღებული მოგება გარკვეულად ამართლებს რისკს.

გარდა ამისა, ამა თუ იმ მცირე საწარმოს ვენჩურული დაფინანსების უკან დგას

მსხვილი კორპორაცია, რომელიც დაინტერესებულია იმ საწარმოთა საქმიანობით, რომ-

ლებიც საკუთარ თავზე იღებენ პრინციპულად ახალი ტექნოლოგიების საკონსტრუქტორო,

ტექნოლოგიურ და საპროექტო  დამუშავებას, მათს საცდელ და სამრეწველო ათვისებას - ამ

დროს მცირე მეწარმის სარისკო საქმიანობა გვევლინება თავისებურ საპილოტე პროექტად,

რომლის დროსაც ხორციელდება ახალი იდეის აპრობაცია.

„სარისკო“ ინოვაციური კომპანიის შექმნა მოითხოვს სამი პირობის არსებობას: სიახ-

ლის იდეა (პროდუქციის ახალი ხარისხი, ტექნოლოგია ან მომსახურება); მეწარმე, რომელიც

მზად არის ამ იდეის საფუძველზე შექმნას საწარმო; კაპიტალი, რომელიც სპეციალიზდება

მცირე საწარმოთა დაფინანსებაზე.

საბანკო და სამრეწველო კაპიტალისაგან განსხვავებით, ვენჩურული კაპიტალი გუ-

ლისხმობს: „მოწონებულ“ რისკს, ანუ კაპიტალის ჩამდები წინასწარ უთანხმდება დასაფინან-

სებელი ფირმის წარმომადგენლებს წარუმატებლობის შემთხვევაში საკუთარი კაპიტალის

შესაძლო დანაკარგის შესაძლებლობაზე, ხოლო წარმატების შემთხვევაში სანაცვლოდ მო-

გების მაღალ ნორმაზე; ვენჩურული კაპიტალის მფლობელნი, სხვა ინვესტორებისაგან გან-

სხვავებით, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საკუთარი ინვესტიციების გარანტიებით
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ანუ მასთან დაკავშირებული აქტივების (უძრავი ქონება, ფასიანი ქაღალდები, საბანკო

დეპოზიტები და ა.შ.) უზრუნვეყოფით, ინტერესდებიან არამატერიალური აქტივებით

(ცოდნა, გამოცდილება, მეწარმეობის უნარი და სხვა), სწორედ ამ აქტივების შეფასებაში

მდგომარეობს რისკი, რომელსაც თავის თავზე იღებს ვენჩურული ინვესტორი; კაპიტალის

გრძელვადიანი ინვესტირება.

წარმოების პერსპექტიულობაში დარწმუნება შესაძლებელია მხოლოდ 3-5 წლის შემ-

დეგ, ხოლო მოგების მიღების დაწყება - 5-10 წლის შემდეგ, სახსრები გაიცემა უპროცენტოდ,

დაუბრუნებადობის საფუძველზე. ვენჩურული ფირმის სარგებლობაში გადაცემული ყველა

სახსრები არ ექვემდებარება ამოღებას მასსა და საფინანსო ორგანიზაციას შორის დადებული

ხელშეკრულების მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში. დაბანდებული სახსრების უკან

დაბრუნება და მოგების რეალიზება ხორციელდება „გასვლის სტრატეგიის“

განხორციელების მომენტში, ანუ ვენჩურული კომპანიის მიერ საკუთარი საქმიანობის და-

საწყისში ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით. მოგების სიდიდე განისაზღვრება აქციების

საკურსო ღირებულებასა და დაბანდებული სახსრების თანხას შორის სხვაობით. მონაწი-

ლეთა წილების ოდენობა განსაზღვრულია ხელშეკრულებით და შესაძლებელია იყოს სხვა-

დასხვა.

შესაბამისად, სარისკო კაპიტალის განთავსება ხდება არა კრედიტის სახით, არამედ

საპაიო შენატანის სახით მცირე ფირმის საწესდებო კაპიტალში. არსობრივად, ვენჩურული

საფინანსო ინსტიტუტი ხდება ფირმა-ნოვატორის  თანამფლობელი. ახლად დაფუძნებული

ფირმები, როგორც წესი, სარგებლობენ პარტნიორობის იურიდიული სტატუსით, კაპიტა-

ლის მეანაბრენი კი ხდებიან მისი პარტნიორები შეზღუდული (ანაბრის სიდიდით)  პასუ-

ხისმგებლობით.

ვენჩურული დაფინანსება შესაძლებელია განხორციელდეს იურიდიული და ფიზი-

კური პირების მიერ, როგორც სოციალური ინსტიტუტების (ვენჩურული ფონდების) მეშვე-

ობით, ასევე პირდაპირ, შუამავლების გარეშე.

პირდაპირ ვენჩურულ დაფინანსებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ არაფორმა-

ლური ინდივიდიალური ინვესტორები, ე.წ. „ბიზნეს-ანგელოზები“. ამ ინვესტორთა

დაახლოებით ერთი მესამედი ფლობს კაპიტალს 1-დან 2,5 მლნ დოლარამდე, ხოლო ერთ
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მეოთხედზე მეტი კი - 2,5 მლნ-ზე ზევით. ტიპიური „ანგელოზი“ წარმოადგენს კომპანიის

მართველობის აქტიურ წევრს და, რაც უფრო დიდია მისი წილი, მით უფრო მაღალია

მართველ ორგანოში ყოფნის ალბათობა. მაგრამ, დაბანდებულ კაპიტალთან ერთად,

არანაკლებ მნიშვნელოვანია საქმიანი გამოცდილება, კონტაქტები და დარგის ცოდნა.

ინდივიდიალური ინვესტორებისათვის მეტად მიმზიდველია ფირმები, რომლებიც

ბიზნესში მოღვაწეობენ დაახლოებით 5 წელი, თუმცა ტიპური კომპანიის ასაკი შეადგენს 2

წელს. ჩვეულებრივ, ინდივიდიალური ინვესტორი ჩადებული კაპიტალიდან 30-40%

შემოსავლის მიღებას გეგმავს ხუთი წლის შემდეგ.

კერძო სექტორი მცირე საინოვაციო საწარმოებში აბანდებს უდიდეს თანხებს:  აშშ-ს

ვენჩურული ფონდების კაპიტალდაბანდებების ყოველწლიური მოცულობა შეფასებულია 3-

4 მლრდ დოლარით. 1977 წლიდან 1997 წლის ჩათვლით აშშ-ის ყველა ვენჩურული

ფონდების ერთობლივი სახსრები გაიზარდა 3,5-დან 36 მლრდ დოლარამდე. 2002 წელს

ვენჩურულმა ფონდებმა დააფინანსა 1057 საწარმოს დაფუძნება და განვითა-

რება.(შედარებისათვის: ვენჩურული ფონდების მიერ აკუმულირებული კაპიტალის

რეკორდულმა მაჩვენებელმა ევროპის ფირმებისათვის შეადგინა 6,6 მლრდ ევრო).

აშშ-ში ვენჩურული დაფინანსება სტიმულირდება მცირე ბიზნესის საინვესტიციო

კომპანიის (HAMS) და მცირე მეწარმეთათვის განკუთვნილი მცირე ბიზნესის საინვესტიციო

კომპანიის (HRMEMII) მეშვეობით - ორივე ეს კომპანია კერძო ფირმებს განეკუთვნება,

იძლევიან ვენჩურულ კაპიტალს, აქვთ სპეციალური ლიცენზია და ნაწილობრივი დაფი-

ნანსება აშშ-ის მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციიდან. ამასთან, აღნიშნულ ფირმებს გააჩნიათ

ორი განმასხვავებელი ნიშანი ვენჩურული კაპიტალის სხვა წყაროებისგან: ჯერ-ერთი, ისინი

რეალურად ისწრაფვიან ვენჩურულ პროექტებში ინვესტირებისათვის; და მეორეც, მათ

კანონმდებლობით აკრძალული აქვთ ვენჩურულ ფირმებზე კონტროლის დაწესება და მისი

საკუთარ ხელში აღება. აღნიშნულის შესახებ კანონი აშშ-ში  მიიღეს 1958 წელს.

დაფუძნებიდან დღემდე მცირე ბიზნესის საინვესტიციო კომპანიებს 55 ათას მცირე

საწარმოსათვის გადახდილი აქვთ 8,5 მლრდ დოლარი, მათ შორის 2,6 მლრდ დოლარი

სახელმწიფო კრედიტის სახით. ამ პროგრამამ არსებითი წვლილი შეიტანა მრავალი ახალი

სარისკო კომპანიის განვითარებაში. მათ შორის აღსანიშნავია: „ინტელი“, „ფედერალ ექსპრე-
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სი“, „კრეი რისერჩი“ და სხვა. უკანასკნელ პერიოდში მცირე ბიზნესის საინვესტიციო

კომპანიების ორიენტაცია დაკრედიტებიდან შეიცვალა მცირე ინოვაციური ფირმების კაპი-

ტალში მონაწილეობით, თანხების მათ აქციებში ინვესტირების გზით.

აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია გავაკეთოთ კომენტარი, რომ მცირე ბიზნესის

ინოვაციურობა აშშ-ში - ეს არის შედეგი არა მცირე ბიზნესის “ბუნებრივი“ გადახრისა ინოვა-

ციების მიმართ, არამედ ვენჩურული კაპიტალის მიზანმიმართული საქმიანობისა, რომელიც

მცირე ინოვაციურ ბიზნესში პოულობს მოგების მაქსიმიზების შესაძლებლობას. მაგრამ

ინოვაციური მეწარმეობის წარმატებით განვითარებისათვის საჭიროა არა მარტო ფინანსური

წყაროები, არამედ განვითარებული ტექნოსტრუქტურაც.

სახელმწიფოს, მსხვილი ბიზნესის, უნივერსიტეტების და სამეცნიერო-კვლებითი

ცენტრების მხრიდან მცირე ინოვაციური ბიზნესის სტიმულირების მნიშვნელოვან მი-

მართულებას წარმოადგენს ტექნოპარკების ორგანიზაცია. ტექნოპარკი- ეს არის უახლესი

პროდუქციის წარმოებისათვის ან წარმოების უახლესი ტექნოლოგიის შემუშავებისთვის

შექმნილი სამეცნიერო-სამრეწველო კომპლექსი,უნივერსიტეტებთან და სამეცნიერო-კვლე-

ვით ცენტრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ისინი თამაშობენ მნიშვნელოვან როლს მაღა-

ლი ტექნოლოგიების ფუნდამენტურ გამოკვლევათა სფეროდან წარმოებაში გადმოტანაში,

ხელს უწყობენ მეცნიერების კომერციალიზაციას და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას

მსოფლიო ბაზარზე.

ტექნოლოგიური პარკის ნიმუშად მრავალ ქვეყანაში ითვლება „სილიკონის ველის“

მოდელი. „სილიკონის ველი“ შეიქმნა კალიფორნიაში სტენფორდის უნივერსიტეტის ბაზა-

ზე 1951 წელს (ამ ტექნოლოგიური ცენტრში თავმოყრილია დაახლოებით 3 ათასი საშუალო

და წვრილი ფირმა 190-200 ათასი დასაქმებულით). დღეისათვის ამერიკული ელექ-

ტრონული მრეწველობის პროდუქციის ნახევარი თავმოყრილია ამ ტექნოპარკში, ამასთან,

მცირე საწარმოები აქ წარმატებით თანამშრომლობენ და  კონკურენციას უწევენ ისეთ ცნო-

ბილ კორპორაციებს, როგორიცაა: IBM და HP (Рубе 2000: 163). ტექნოპარკებმა ფართო

გავრცელება პოვეს აშშ-ში, იაპონიაში, დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში,

ჰნიდერლანდებში და დასავლეთ ევროპის რიგ სხვა ქვეყნებში.
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ჩვეულებრივ ტექნოპარკები იქმნება მსხვილი უნივერსიტეტების ან სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრების სიახლოვეს, რომლებიც ავლენენ საკუთარი საქმიანობის კომერცია-

ლიზაციის ინტერესს, რეგიონებში საკამარისად წარმომადგენლობით მსხვილ სამრეწველო

გაერთიანებებთან, რომელთაც შესწევთ მაღალკვალიფიციური კადრების კონტიგენტით

უზრუნველყოფის უნარი და ფლობენ საჭირო სპეციალისტების ცხოვრებისათვის და

საქმიანობისთვის შესანიშნავ პირობებს.

ტექნოპარკები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან მაშტაბებით, გაწეული მომსახურე-

ბის სტრუქტურითა და მოცულობით, მეცნიერებატევადობის ხარისხით, მონაწილეთა

შემადგენლობით. სირთულის მზარდი ხარისხის მიხედვით, შესაძლებელია გამოვყოთ ტექ-

ნოპარკების შემდეგი ძირითადი ტიპები:

 „ინკუბატორები“ (ინოვაციური ცენტრი, სამეცნიერო განყოფილება, ბიზნესის ინკუ-

ბატორი...);

 ტექნოლოგიური პარკები (სამეცნიერო, სამრეწველო, ეკოლოგიური, კონვერსიული,

საინოვაციო, ბიზნეს-პარკები ...);

 ტექნოპოლისები;

 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების რეგიონები.

ტექნოპარკების მშენებლობისას გამოყენებულ პირველად ელემენტს წარმოადგენს

ინკუბატორი. ე.წ. ინკუბატორული პროგრამების ორგანიზაციაში ასახვა პოვა ყველა საჭირო

ატრიბუტით მცირე ფირმების უზრუნველყოფის იდეამ. მათ მთავარ დანიშნულებას

განეკუთვნება მცირე - უპირატესად, ინოვაციური - მეწარმეობის თავდაპირველი მხარდა-

ჭერა, უპირატესად, „ფარულ“ მეწარმეთა დახმარება, რომელთაც სურთ, მაგრამ არ შეუძლი-

ათ საკუთარი საქმის დაწყება.

საკუთარი ბიზნესის ორგანიზების მსურველ მეცნიერებს, ინჟინრებს, გამომგონებ-

ლებს, მეწარმეებს ინკუბატორში ეძლევათ შეღავათიანი პირობებით ყველაფრის მიღების

შესაძლებლობა, რაც აუცილებელია იდეის რეალიზებისათვის. ტრადიციული სამრეწველო

პარკებისაგან განსხვავებით, სადაც იჯარით გაიცემა მხოლოდ მინიმალური სამეურნეო

ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფილი სამრეწველო და საოფისე ნაგებობები, ინკუბატო-

რები სთავაზობენ არა მარტო საწარმოო შენობებს, არამედ სამეცნიერო მოწყობილობებს,
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ვენჩურული კაპიტალის ფონდებს და სხვადასხვა სახის მომსახურებას. შესაბამისად,  ინკუ-

ბატორების მომსახურებაზე მოთხოვნა დიდია ძირითადად  მეცნიერებატევად დარგებში

მომუშავე მცირე საწარმოთა მხრიდან. აშშ-ში ინკუბატორთა 84%-ზე მეტი მომსახურებას

უწევს მხოლოდ ინოვაციურ საწარმოებს, რომლებიც მუშაობდნენ ახალი სახის პროდუქციის

და ტექნოლოგიათა შექმნაზე.

ბიზნეს-ინკუბატორების განმასხვავებელ ორგანიზაციულ თავისებურებას, უწინარეს

ყოვლისა, წარმოადგენს ის, რომ ისინი დაკავებულნი არიან არა კონკრეტული საქონლის

შემუშავებით, არამედ კონკრეტული დამოუკიდებელი სამეურნეო სუბიექტით.

კომპანიის ბიზნეს-ინკუბატორში დაყოვნების ვადები რეგულირდება ეკონომიკური

ბერკეტებით, კერძოდ, მოწყობილობის და შენობის საარენდო ქირის სიდიდით. ჩვეულებ-

რივ, გამოიყენება საარენდო ქირის ამოღების პროგრესული შკალა (რომელიც იზრდება

დროთა განმავლობაში). ინკუბატორებით სარგებლობის საშუალო დრო სრულ დამოუკი-

დებლობამდე აშშ-ში შეადგენს 2 წელს. ინკუბატორებში შემავალი მცირე საწარმოების ხელ-

მძღვანელთა ასაკი მერყეობს 23-დან 63 წლამდე, ხოლო მათი ჩამოყალიბების (განათლების)

ხანგრძლივობა საშუალოდ შეადგენს 17 წელს. გასული საუკუნის 90-იან წლებში აშშ-ში

ინკუბატორული პროგრამების ორგანიზატორები გაერთიანებული იყვნენ სამეურნეო  ინკუ-

ბატორთა ეროვნულ ასოციაციაში.

შესაძლებელია გამოიყოს ინკუბატორების ოთხი ძირითადი ტიპი: კორპორაციული,

კერძო, სახელმწიფო და საუნივერსიტეტო. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან, როგორც

ფინანსური სახსრების წყაროებით, ასევე შექმნის მიზნებით.ასე, მაგალითად,

კორპორაციული და კერძო ინკუბატორების დომინირებადი მიზანია წარმოადგენს

სამომავლოდ მცირე ფირმების შემოსავლებში მონაწილეობა. კორპორაციული

ინკუბატორების შექმნის არსებით მიზანს წარმოადგენს ახალი იდეების „მოთელვა“, ხოლო

კერძოებისათვის კი - საარენდო ქირის მიღება. იმავდროულად, სახელმწიფო ინკუბა-

ტორებში დომინირებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, რეგიონების ეკონომიკის

ზრდისა და დივერსიფიკაციის მიზნები. საუნივერსიტეტო ინკუბატორები იქმნება, უწინა-

რეს ყოვლისა, ახალი იდეების „მოთელვისა“ და „ბიზნესისათვის სასწავლო პოლიგონის“

შექმნის მიზნით. საიჯარო ქირის მიღება და სამომავლოდ შემოსავლებში მონაწილეობა
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მათთვის მეორეხარისხოვანია, სახელმწიფო ინკუბატორები კი სამომავლო შემოსავლებში,

როგორც წესი, არ მონაწილეობენ.

რეგიონული პრობლემების გადამწყვეტ სახელმწიფო ინკუბატორის მაგალითად შე-

იძლება დასახელდეს ჯორჯიის შტატის მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი.

იგი შეიქმნა 1980 წელს ტექნოლოგიური ინსტიტუტის კუთვნილ ტერიტორიაზე. შტატის

ხელმძღვანელობა დაინტერესებული იყო მცირე ინოვაციური ბიზნესის განვითარებით,

რათა დაესაქმებინა ინსტიტუტის ახალი გამოშვების ნაკადი. ყოველწლიურად ინსტიტუტის

მიერ გამოშვებულ სტუდენტთა 62% ტოვებდა შტატის ტერიტორიას. ცენტრის

ინკუბატორულმა პროგრამამ უზრუნველყო გამომგონებლები, მცირე მეწარმეები და

ინსტიტუტის კურსდამთავრებულები ლაბორატორიებით, სამეცნიერო ხელსაწყოებით,

საოფისე შენობებით საიჯარო საფუძველზე. მცირე მეწარმეებს საშუალება მიეცათ შეერჩიათ

ნიჭიერი სტუდენტები მომავლი სამუშაოებისათვის საუნივერსიტეტო ღონისძიებებსა და

სტუდენტურ აუდიტორიებში. ცენტრის შემადგენლობაში შედის საკონსულტაციო კორ-

პორაცია და ვენჩურული ფირმა. საკონსულტაციო კორპორაციას მუდმივ შტატში ყავს კონ-

სულტანტებისა და ექსპერტების ჯგუფი კლიენტებისათვის ტექნოლოგიურ და ეკონომიკურ

საკითხებზე რჩევების გასაწევად და ფუნქციონირებს  თვითდაფინანსების საწყისებზე.

ვენჩურული ფირმა ფლობს 10 მლნ-იან ფონდს და ფინანსდება, უპირატესად, შტატის ბიუ-

ჯეტიდან.

საუნივერსიტეტო ინკუბატორები სახელმწიფო, კორპორაციული და კერძო ინკუბა-

ტორებისაგან განსხვავდებიან საკუთარი სახსრების მნიშვნელოვანი წილით და მკვეთრად

გამოხატული მიზნებით. ასე, მაგალითად,  რენსსელერის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის

ინკუბატორი „ბილდინგ ჯეი“ (ქ. ტროი, ნიუ-იორკის შტატი) საკუთარი სახსრებით ქმნის

ახალ კომპანიებს, ჯორჯიის შტატის ტექნოლოგიური ინსტიტუტისაგან განსხვავებით. მათ

ორგანიზატორებს და თანამშრომლებს წარმოადგენენ ძირითადად ინსტიტუტის მეცნიე-

რები და სტუდენტები, რომელთათვისაც ინკუბატორი არის ერთგვარი ბიზნესის ცოცხალი

ლაბორატორია. ინკუბატორით სარგებლობის ვადები არ არის განსაზღვრული, მაგრამ

საიჯარო თანხა დროსთან ერთად იზრდება. ეს საინკუბატორო პროგრამა გახდა სამეცნიე-
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რო-სამრეწველო პარკის საფუძველი, რომელიც ჩამოყალიბდა რენსსელერის პოლიტექნი-

კური ინსტიტუტის გარშემო.

თუ ინკუბატორების შექმნის მიზნები და დაფინანსების წყაროები არსებითად გან-

სხვავდება,  მათ მიერ გაწეული მომსახურება უკვე ერთი და იგივეა ყველა სახისთვის:

 კონსულტირება საგადასახადო, სადაზღვევო, სახელმწიფო სესხის აღების და გრანტის

მიღების, ხელშეკრულებების გაფორმების, აქციების გამოშვების, დაგეგმვის, მარკეტინ-

გის, სახელმწიფო რეგულირების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, მონაცემთა კომპიუტერული

დამუშავების საკითხებზე;

 შენობების და ნაგებობების, დარბაზებისა და სატრანსპორტო საშუალებების იჯარით

გადაცემა;

 საფოსტო მომსახურების,  ბიბლიოთეკის,  გასამრავლებელი ტექნიკის, ვენჩურული კა-

პიტალის, პერსონალური კომპიუტერების გადაცემა.

გარდა ამისა, ზოგიერთი ინკუბატორი ასრულებს წარმომადგენლობით ფუნქციებს,

ახორციელებს მცირე საწარმოების პროდუქციის რეკლამირებას (გამოფენები, ბუკლეტების

გავრცელება), უზრუნველყოფს უნივერსიტეტებში სამეცნიერო-კვლევით ინფორმაციაზე

ხელმისაწვდომობას.

უკანასკნელ წლებში შტატების ხელმძღვანელობა საკუთარი ინკუბატორების შექმნის

და სახელმწიფო, საუნივერსიტეტო და კერძო საინკუბატორო პროგრამების დაფინანსებაში

მონაწილეობით, ახორციელებს საუნივერსიტეტო, კერძო ინკუბატორებისათვის

სპეციალური დახმარების პროგრამების შემუშავებას. ამისათვის შტატების დონეზე ხორცი-

ელდება ფონდების, კომისიების, კომიტეტების  ფორმირება, რომლებიც განკარგავენ სახს-

რებს საინკუბატორო პროგრამების ორგანიზატორების დასახმარებლად. მხარდაჭერას ღე-

ბულობენ იმ საინკუბატორო პროგრამების ორგანიზატორები, რომლებიც ემსახურებიან

რეგიონული პრობლემების გადაჭრას, პირველ რიგში, კი - უმუშევრობის შემცირებას და

მრეწველობის მეცნიერებატევადი დარგების განვითარებას.

შტატების პროგრამების დაფინანსება ხორციელდება თვით შტატების ბიუჯეტები-

დან, ფედერალური მთავრობების, ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების, მსხვილი

სამრეწველო კორპორაციების და უნივერსიტეტების მიერ. მათ საფუძველს ქმნიან რეგიონუ-



81

ლი ვენჩურული ფონდები. საჭიროების შემთხვევაში პროგრამების ადმინისტრაცია ეხმა-

რება ფედერალურ სესხებზე და მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის სპეციალურ ფონდებზე

ხელმისაწვდომობაში. გარდა ამისა, შტატების მსგავსი ფონდები და პროგრამები ორგანი-

ზებას უკეთებენ საკუთარი პროგრამების ამოქმედებას და მონაწილეობენ ფედერალურ

პროგრამებში, რომლებიც განკუთვნილია ინკუბატორების ორგანიზატორებისა და მონაწი-

ლეების სწავლებისათვის.

აშშ-ის მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის მონაცემებით, ინკუბატორებიდან გამო-

სული კომპანიების 70-80% ფუნქციონირებს როგორც მინიმუმ 3 წელი, ამავე დროს არა ინ-

კუბატორებიდან გამოსულ კომპანიათა ერთი მესამედი იღუპება (კოტრდება) უახლოესი

წელიწადნახევრის განმავლობაში. გასული საუკუნის ბოლოსათვის აშშ-ში ირიცხებოდა 800-

ზე მეტი ბიზნეს-ინკუბატორი (Даниелов 2001: 110). დღეისათვის დიდი პოპულარობით

სარგებლობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში არსებული ბიზნეს-ინკუბატორები.

საგულისხმოა, რომ 1996 წელს ქსელური ეკონომიკის გარიჟრაჟზე ამერიკელმა

ბიზნესმენმა ბილლი გროსსმა დააფუძნა პირველი „ვირტუალური ინკუბატორი“ - ინტერ-

ნეტ-ინკუბატორი idealab! იგი ფაქტიურად არ განსხვავდება არავირტუალური ინკუბატო-

რებისაგან. სტანდარტული პაკეტი მოიცავს კაპიტალდაბანდებას, საოფისე ნაგებობას,

იურიდიულ მხარდაჭერას, მარკეტინგულ მომსახურებას და ასე შემდეგ. გროსსმა საკუთარი

იდეის განვითარებისათვის და მოწინავე ტექნოლოგიის idealab!-ის უზრუნველყოფისათვის,

მოიწვია ჯგუფი, რომელიც შედგებოდა თხუთმეტი ექსტრა კლასის პროგრამისტისაგან და

ასევე ინტენსიურად თანამშრომლობდა კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის

სპეციალისტებთან, დიზაინის კოლეჯთან, ხელოვნების ცენტრთან და თვით ჰოლივუდთან.

შედეგად, დღეისათვის კომპანიის საბაზრო ღირებულება შეადგენს 220 მლნ დოლარს,

რომლის შტატი ითვლის 500 კაცს და ერთდროულად „ინკუბირდება“ ორმოცდაათამდე

კომპანია. idealab! -ის წარმატებაზე მოწმობს მის მიერ გამოშვებული ისეთი საიტები,

როგორიცაა GOTO. Com, Etoys, CarsDirect. Com და Free-PC.

დამწყები ფირმები ჩვეულებრივ ხშირად კოტრდებიან  პოტენციური ბაზრების

უცოდინრობის, თანამშრომლების დაბალი მმართველობითი კვალიფიკაციის, საწყისი კაპი-
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ტალის უკმარისობის გამო. პრაქტიკულად, ყველა ჩამოთვლილ პრობლემებს წარმატებით

ჭრიან ბიზნეს-ინკუბატორები.

ტექნოპარკები წარმოადგენენ ცენტრების ერთობლიობას, რომელთაგან თითოეული

რეალიზაციას უკეთებს სპეციალიზებული ინოვაციური მომსახურების ნაკრებს. ტექნოპო-

ლისი კი არის ტექნოპარკების, ინკუბატორების და სხვადასხვაგვარი სტრუქტურების კომ-

პლექსი, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქის ცხოვრებას. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის

რეგიონული დონე შესაძლებელია მოიცავდეს ტექნოპოლისებს, ტექნოპარკებს და ინკუბა-

ტორებს, ასევე დატოტვილ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ემსახურება სამეცნიერო და სამე-

წარმეო საქმიანობის განვითარებას.

ტექნოპარკების ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად განპირობებულია კვლევით დაწესე-

ბულებებთან მჭიდრო კავშირებით. ჩვეულებრივ, ისინი ყალიბდებიან მსხვილი საუნი-

ვერსიტეტო ცენტრების უშუალო სიახლოვეს.

ლიტერატურაში შესაბამისადაა აღწერილი სტენფორდის, მასაჩუსეტის, კემბრიჯის

„სამეცნიერო პარკები“. თანამშრომლობის ძირითადი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ტექ-

ნოპარკებში შექმნილი საწარმოები შეკვეთებზე სამუშაოდ იზიდავენ უნივერსიტეტების მეც-

ნიერ თანამშრომლებს, რომლებსაც, თავის მხრივ, ეძლევათ საშუალება პრაქტიკაში გამო-

იყენონ საკუთარი კვლევების შედეგები და ფირმებს გაუწიონ საკონსულტაციო მომსა-

ხურება.

სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლება ტექნოპარკების საქმიანობას ხელ-

მძღვანელობს სამი ძირითადი მიმართულებით: საკანონმდებლო, დაფინანსებისა და განვი-

თარების პროგრამები, პირდაპირი მონაწილეობა. სახელმწიფო ამუშავებს ფართომაშტაბიან

პროგრამებს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად, ახალი ტექნოლოგიების განვი-

თარების და ათვისების წასახალისებლად, მეცნიერებისა და მრეწველობის კოოპერაციის

ხელშესაწყობად.

მეცნიერებისა და ბიზნესის პარკის მეშვეობით, ფუნდამენტური კვლევის სფეროდან

წარმოებაში ტექნოლოგიის გადაცემის პროცესის თითოეული მონაწილე რეალიზაციას უკე-

თებს საკუთარ მიზნებს:
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 ეროვნული ეკონომიკის ეფექტიანობის ამაღლება სტრატეგიული გაგებით (ცენტრალური

ხელისუფლება);

 რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრა (ადგილობრივი ხელი-

სუფლება);

 მძაფრი კონკურენციის პირობებში ახალი ბაზრების დაუფლება (მსხვილი მრეწველობა,

მცირე და საშუალო ბიზნესი);

 მოგების მიღება ინოვაციებში კაპიტალდაბანდებათა შედარებით მაღალი უკუგების

ხარჯზე, სხვა კაპიტალდაბანდებებთან შედარებით (საფინანსო კაპიტალი);

 სახსრების მიღება საგანმანთლებლო და სამეცნიერო სფეროს განვითარებისათვის

(უნივერსიტეტი).

შესაძლებელია გამოვყოთ „ტექნოპარკის“ ფირმათა შექმნის სამი გზა.  უწინარეს ყოვ-

ლისა, მცირე და საშუალო მეწარმეთა სახით ხშირად გვევლინებიან უნივერსიტეტების და

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების თანამშრომლები, რომლებიც მიისწრაფვიან საკუთარი

კვლევითი საქმიანობის შედეგების კომერციალიზაციისაკენ. მთელ რიგ ტექნოპარკებში ამ

კატეგორიის მეწარმეები შეადგენენ თანამშრომელთა თითქმის ნახევარს. მეორე გზაა -

საკუთარი სპეციალიზებული  მცირე ფირმების შექმნა მსხვილი საწარმოო გაერთიანებების

სამეცნიერო-ტექნიკური პერსონალით, რომელთაც მიატოვეს თავისი ფირმა საკუთარი

საქმის დაწყების მიზნით. დაბოლოს, მცირე და საშუალო ფირმები ტექნოპარკებში იქმნე-

ბიან უკვე მოქმედი საწარმოების გარდაქმნის შედეგად, რომლებსაც გათვალისწინებული

აქვთ შეღავათიანი პირობებით სარგებლობა.

ტექნოპარკების ფირმა-კლიენტი უნდა პასუხობდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ჯერ-ერთი,

უნდა ეკუთვნოდეს მეცნიერებატევად საწარმოთა რიცხვს, რომლებიც შეიმუშავებენ ახალ

ტექნოლოგიებს; და მეორეც, კომერციული სარგებლის თვალსაზრისით, მათი კვლევები

უნდა იყოს პერსპექტიული.

ორივე კრიტერიუმი განსაზღვრავს ფირმის და ტექნოპარკის წარმატებას სამომავლო

საქმიანობაში მთლიანად. ტექნოპარკებში მოქმედი ფირმები გარკვეული პირობებით ღებუ-

ლობენ შესაძლებლობას იღებენ პარკის ნებისმიერი მომსახურება: საინფორმაციო, კომუ-

ნიკაციური, მარკეტინგული, საპატენტო, საგამომცემლო-სარეკლამო, კონსალტინგური, სა-
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ლიზინგო, ფინანსური, საშუამავლო და ა.შ. გარდა ამისა, პარკს შეუძლია იჯარით გადასცეს

შენობა-ნაგებობები, თანამშრომლობისათვის მოიზიდოს მეცნიერ-მუშაკები და სტუ-

დენტები. ფირმის პარკში ყოფნის პერიოდი ნაჩვენებია კონტრაქტში და დამოკიდებულია

პროექტის პერსპექტიულობაზე და მომხმარებლებამდი მისი დაყვანის შესაძლებლობებზე.

ტექნოპარკების ეფექტიანობის შეფასებისას ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ იგი მიჩნეულია

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ეფექტურ ფორმად. ასეულობით ასეთმა

ცენტრმა უკვე დაიკავა მოწინავე პოზიციები მეცნიერებატევადი პროდუქციის მსოფლიო

სამრეწველო წარმოებაში.

დაბოლოს, დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ აშშ-ში ტექნოპარკების შექმნისა და

განვითარების მაშტაბები გახდა ეროვნული ეკონომიკის საერთო მობილობის ერთგვარი

კრიტერიუმი, მსოფლიო მეურნეობის ახალ პირობებში ფუნქციონირებასთან მისი შეგუების

შესაძლებლობის საზომი. ტექნოპარკებმა არსებითი გავლენა მოახდინეს აშშ-ის სხვადასხვა

რაიონების სამრეწველო სტრუქტურის ცვლილებაზე. მათი საქმიანობის წარმატებულობა და

ინტენსიურობა გრძელვადიან პერიოდში ხელს უწყობს სამრეწველო სპეციალიზაციის

განვითარებას, ანუ მრეწველობის სტრუქტურიდან ტრადიციული დარგების თანდა-

თანობით გამოდევნას და მათ შეცვლას უახლესი, ტექნოლოგიურად რთული წარმოებით.

2.2. მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო  მხარდაჭერის გამოცდილება აზია-
წყნარიოკეანის ეკონომიკური რეგიონის ქვეყნებში

აზია-წყნარიოკეანის ეკონომიკურ რეგიონში მცირე ბიზნესის წარმატებებზე საუბ-

რისას მკვლევარებს ყველაზე ხშირად მაგალითის სახით მოჰყავთ იაპონია. ასეთი წარმოდ-

გენა გამართლებულია, თუ მხედველობაში მივიღებთ იაპონიის როლს მსოფლიო ეკონომი-

კაში.ასეთი დამოკიდებულება გავრცელებული იყო ქართულ ლიტერატურაშიც.

მეცნიერები იკვლევდნენ ე.წ. იაპონურ „ეკონომიკურ სასწაულს“ და მცირე ბიზნესის როლს

იაპონიის ეკონომიკის თავბრუდამხვევი ზრდის პერიოდში(უნდა შევნიშნოთ, რომ

ხანგრძლივი დროის მანძილზე იაპონიაში ეკონომიკის ჩონჩხს წარმოადგენდა მსხვილი

კორპორაციები. სწორედ ისინი ქმნიდნენ იაპონური ფირმის ეტალონურ მოდელს, თავისი
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შრომითი ურთიერთობებით, კორპორატიული მართვის სპეციფიკით და მრავალრიცხოვანი

მცირე საწარმოებით, რომლებიც ძირითადად გამოიყენებოდა სუბიჯარული სამუშაოების

შესასრულებლად. სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით, იაპონიაში სუბიჯარული სისტემა

ატარებდა იერარქიულ ხასიათს: მსხვილი ფირმები დაკვეთებს გადასცემენ საშუალო

ფირმებს, საშუალოები, თავის მხრივ, - მცირეს, ხოლო მცირე საწარმოები კი - მიკრო

საწარმოებს. ამასთან, რეცესიის დაწყებამდე იაპონიის მცირე და საშუალო საწარმოები

აკუმულირებას უკეთებდნენ დაბალკვალიფიციურ პერსონალს, მათ შორის ქალებს,

ახალგაზრდებს, ემიგრანტებს და სასოფლო რაიონებიდან გამოსულ ნაკლებად

განათლებულ მოქალაქეებს).

აქვე უნდა დავძინოთ, რომ უკვე სამი ათწლეულია, რაც იაპონური ეკონომიკა იმყოფე-

ბა გარკვეული რეცესიის პირობებში, რაც მოქმედებს მცირე ბიზნესში მიმდინარე პროცესებ-

ზეც. ამასთან დაკავშირებით, უკანასკნელ პერიოდში იაპონიაში სიტუაცია ძირეულად შე-

იცვალა: მთავრობის დახმარებით შეიქმნა მცირე და საშუალო ბიზნესის სამეცნიერო კვლე-

ვითი ცენტრი, მცირე ბიზნესის ახალი როლი დაფიქსირებული იქნა შესაბამისი საკანონ-

მდებლო ბაზით. მაგრამ, უნდა შევნიშნოთ, რომ იაპონური მცირე ბიზნესის შეზრდა

მეცნიერებასთან არც თუ ისე ინტენსიურად მიმდინარეობს, განსხვავებით აშშ-ის და ევრო-

პის ქვეყნებისაგან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ექსპერტები აზია-წყნარიოკეანის ეკონო-

მიკურ რეგიონში მცირე ბიზნესის განვითარების საქმეში ეტალონის სახით განიხილავენ უკ-

ვე არა იაპონიის, არამედ ტაივანის, სამხრეთ კორეის, სინგაპურის და მალაიზიის ეკონომი-

კებს, რომლებიც სულ უფრო აღმავალი ტემპებით  ვითარდება და აღწევს წარმატებებს.

მცირე და საშუალო ბიზნესის ფუნქციონირება ტაივანში მნიშვნელოვნად განპი-

რობებულია ბიზნესის ორგანიზაციის ეროვნული სპეციფიკით. ამ მიმართებით, საინტერე-

სოა ფ. ფუკუიამას მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ჩინურ (და, მაშასადამე, ტაივანურ) ბიზნეს-

ში მცირე და საშუალო ფირმების სიჭარბე უშუალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ოჯახი

იკავებს ცენტრალურ ადგილს ჩინურ სოციოკულტურულ ფასეულობათა სისტემაში და,

იაპონიისა და სამხრეთ კორეისაგან განსხვავებით, ოჯახური ვალდებულებები აღემატება

ყველა სხვა დანარჩენს.
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ტაივანში ბიზნესის სიდიდის დადგენისას გამოიყენება ისეთი მაჩვენებლები, როგო-

რიცაა ძირითადი კაპიტალის სიდიდე და დასაქმებულთა რიცხოვნობა. გადამამუშავებელ

მრეწველობაში მოქმედი ფირმა ითვლება მცირედ, თუ მასში დასაქმებულია 100-მდე კაცი

და მისი ძირითადი კაპიტალი არ აღემატება 40 მლნ ტაივანურ დოლარს (დაახლოებით 1,3

მლნ აშშ დოლარს), საშუალოდ ითვლება საწარმო, თუ მასში დასაქმებულია 100-დან 500

კაცამდე და მისი ძირითადი კაპიტალი 7,5 მლნ აშშ დოლარამდეა.

ტაივანში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე პოზიტიური ზეგავლენა

მოახდინა 1950-1970 წლებში ეფექტიანად გატარებულმა აგრარულმა რეფორმამ, როდესაც

აშშ-ის ფინანსური და ორგანიზაციული დახმარებით შეიქმნა გლეხური ასოციაციები,

რომლებიც შემდგომ გახდა კოოპერაციული მოძრაობის საფუძველი და  მოიცვა არა მარტო

საკუთრივ სოფლის მეურნეობა, არამედ მასთან დაკავშირებული ისეთი სამეურნეო

სფეროები, როგორიცაა: საირიგაციო ნაგებობები და სისტემები; საცხოვრებელი სახლების,

გზებისა და სოფლის ინფრასტრუქტურის სხვა ობიექტების მშენებლობა; მზა პროდუქციის

შენახვა, გადამუშავება და რეალიზება; სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის წარმოება და რე-

მონტი.

თანდათანობით, კოოპერატივების და მათთან დაკავშირებულ მცირე და საშუალო

ფირმების საქმიანობის სფეროში შემოვიდა პირუტყვის დაზღვევა, კრედიტების გაცემა,

ინფორმაციის მიწოდება ახალ კულტურათა სათეს მასალასა და სასუქების სახეებზე,

მიწათმოქმედების გაძღოლის მეთოდებზე და ა.შ. ეტაპობრივად, ინდუსტრიალიზაციის და

ურბანიზაციის განვითარების კვალობაზე, კოოპერატივების და მათთან დაკავშირებული

მცირე და საშუალო ფირმების საქმიანობამ ფართო გავრცელება ჰპოვა ქალაქადაც.

მცირე ბიზნესის განვითარებაში პოზიტიური როლი ითამაშა აგრეთვე მე-20 საუ-

კუნის 60-70-იან წლებში ქვეყნის მიერ ფართო კონტაქტების დამყარებამ საზღვარგარეთულ

სავაჭრო ფირმებთან და 80-იანი წლებიდან ეროვნულ ეკონომიკაში უცხოურ კერძო საინვეს-

ტიციო კაპიტალზე ხელმისაწვდომობამ. ამასთან, ტაივანური მცირე ბიზნესი სისტემატუ-

რად აფართოებდა საკუთარი საქმიანობის სფეროს, გადიოდა ახალ პარტნიორებზე, ახორ-

ციელებდა ახალი ინვესტორების და ტექნოლოგიების მოზიდვას, ახალი გასაღების ბაზ-

რების ათვისებას. შედეგად მცირე და საშუალო საწარმოები იღებდნენ პარტნიორთა
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შერჩევის საშუალებას როგორც ეროვნული, ისე უცხოური ბიზნესიდან. ასეთ პირობებში

მცირე და საშუალო საწარმოებში ფართო გაქანება ჰპოვა ერთგვაროვანი საქონლის

ერთდროულმა წარმოებამ რამოდენიმე ქვეყნის მომხმარებლებისათვის, რაც უზრუნველ-

ყოფდა პროდუქციის გამოშვების გადიდებას, გაიაფებას და ხარისხის ამაღლებას.

მცირე ბიზნესის სტრუქტურაში ყურადღებას იპყრობს უწვრილესი ფირმების როლის

შემცირება, სადაც დასაქმებული იყო 10 კაცზე ნაკლები. ასე, მაგალითად, მათი წილი

გადამამუშავებელ მრეწველობაში გასული საუკუნის 60-იანი წლების შუახანებიდან 90-იანი

წლების შუახანებამდე 14%-დან 7%-მდე შემცირდა.

90-იანი წლების შუახანებიდან სიტუაცია სოფლის მეურნეობაში და მის მონათესავე

აგროსამრეწველო კომპლექსის დარგებში გართულდა. ტაივანის ლტოლვამ ვაჭრობის მსოფ-

ლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისაკენ  და კურსის აღებამ იმპორტის ლიბერალიზებაზე

კიდევ უფრო გააუარესა მცირე ფირმების მდგომარეობა, რომლებიც ძირითადად

დაკავებულნი იყვნენ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავებით, შენახვითა და

ტრანსპორტირებით, ასევე წვრილი სამშენებლო, სარემონტო და სხვა კომპანიათა მდგო-

მარეობა, რომლებიც ემსახურებოდნენ სოფლის ინფრასტრუქტურას. გარდა ამისა, მრავალი

მიკროკომპანია უძლური აღმოჩნდა საკუთარი ძალებით განეხორციელებინა წარმოების

მოდერნიზება ან შეეცვალა პროფილი (Диярханов 2000: 105).

მაგრამ, და ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია შემდგომი ანალიზისათვის, ტაივანის მცირე

ბიზნესი არსებობს ეკონომიკის არა მარტო ტრადიციულ დარგებში, არამედ ასევე  მოწინავე

სექტორებშიც (ელექტრონიკაში, ელექტროტექნიკაში, მანქანათმშენებლობაში, ხელსაწყოთ-

მშენებლობაში), რომლებშიც მისი წარმომადგენლობა არა თუ არ შემცირდა,  არამედ, პირი-

ქით, გამყარდა კიდეც. გარკვეულწილად, აღნიშნულ ვითარებას ხელი შეუწყო მცირე სამე-

წარმეო სტრუქტურების მიერ მჭიდრო სუბმოიჯარული ურთიერთობების დამყარებამ

მსხვილ ადგილობრივ ბიზნესთან, სახელმწიფო სექტორთან და უცხოურ კომპანიებთან.

გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან ტაივანის მცირე ბიზნესმა სახელმწიფოს აქტი-

ური ფინანსური მხარდაჭერით მიიღო სამეცნიერო-ტექნიკურ კვლევებში ჩართვის შესაძ-

ლებლობა. ამავე პერიოდში მოხდა იმპორტის მნიშვნელოვანი ლიბერალიზება, რამაც
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უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა მცირე და საშუალო საწარმოების მისწრაფებებზე - მოეხდი-

ნათ საკუთარი ბიზნესის მოდერნიზაცია და გასულიყვნენ უცხოურ ბაზრებზე.

მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობებმა ფართო გასაქანი ჰპოვა პერსონა-

ლური კომპიუტერების და მათი კომპონენტების წარმოებაში. 2000-იანი წლების დასაწყი-

სისათვის წარმოებულ პერსონალურ კომპიუტერთა 95% მიდიოდა  ექსპორტზე. ტაივანზე

მოდიოდა მაგიდის პერსონალური კომპიუტერების მსოფლიო გაყიდვების 8%, ნოუთბუ-

ქების - 22% და მონიტორების - 51% (Диярханов 2000: 106). თავის მხრივ, ტაივანი

ახორციელებს  პერსონალური კომპიუტერების საბაზისო კოპონენტების იმპორტს, თუმცა,

გარკვეული კატეგორიის დეტალების წარმოება ადგილობრივი კომპანიების მიერაც

ხორციელდება.

ინფორმაციული ტექნიკა ყოველთვის ხასიათდებოდა მოკლე სამომხმარებლო ციკ-

ლით და დიფერენცირების მაღალი ხარისხით. ასეთი სახის საქონლის წარმოება  ტაივანში

მეტად ხელსყრელია მცირე და საშუალო კომპანიებისათვის. მოკლე სამომხმარებლო ციკლი

კომპანიებს მუდმივად უბიძგებს წარმოების განახლებისაკენ. გარდა ამისა, ინფორმაციული

ტექნიკის ბაზარზე მოთხოვნის მუდმივ ცვლილებებთან  ადაპტირების საშუალებას იძლევა

ტაივანზე გავრცელებული სუბკონტრაქტული სისტემა, როდესაც პერსონალური კომ-

პიუტერების წარმოების ნაწილი გადანაწილებულია სუბმოიჯარეებზე.

ინფორმაციული ტექნიკის დიფერენციაცია მიიღწევა პროცესორების, მონიტორების

დიზაინის ხარჯზე. დიზაინის პროფილის მქონე მცირე საწარმოთა დიდი რაოდენობის

არსებობა უზრუნველყოფს  მრავალფეროვანი ინფორმაციული ტექნიკის წარმოებას. ამრი-

გად, ინფორმაციული ტექნიკის წარმოების თავისებურებები  იდეალურად  ჯდება ტაივა-

ნური ბიზნესის სტრუქტურაში, რომელიც უმეტესად წარმოდგენილია მცირე და საშუალო

საწარმოებით. აღნიშნულიდან  გამომდინარე,  გაიზარდა მცირე და საშუალო ბიზნესის წი-

ლი სამრეწველო წარმოებაში 55%-დან 62%-დე, რამაც ასევე ხელი შეუწყო ტაივანის ეკო-

ნომიკაში პროგრესულ სტრუქტურულ ძვრებს.

მცირე და საშუალო ბიზნესი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტაივანის საგარეო-

ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაში. ტაივანზე ექსპორტის წილი მცირე საწარ-

მოების გაყიდვების მთლიან მოცულობაში მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე მსხვილი
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ბიზნესის (მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით 55%). მცირე და საშუალო ბიზნესის საგარეო-

ეკონომიკურ კავშირებში მონაწილეობის მაღალმა ხარისხმა უზრუნველყო მათი დროული

აღქმადობა საბაზრო კონიუნქტურის ცვლილებებისადმი და საკუთარი საქმიანობის

სწრაფად გადაწყობის უნარი.

მცირე საწარმოების მიერ გადასაჭრელ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს თანხების

მოძიება სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევებისა და საკონსტრუქტორო სამუშაოების წარმოები-

სათვის და ძირითადი ფონდების მუდმივი განახლება. შექმნილი ვითარებიდან  გამომდი-

ნარე, მცირე და საშუალო საწარმოები დაადგნენ წარმოების ხარჯების შემცირების გზას და

საკუთარი ტრადიციული შრომატევადი წარმოების გადატანას ჩინეთსა და სამხრეთ-აღმო-

სავლეთ აზიის ქვეყნებში. გასული საუკუნის ბოლოსათვის ტაივანის ინვესტიციებმა ვიეტ-

ნამში შეადგინა 1,5 მლრდ აშშ დოლარი, ხოლო ჩინეთში კი - 24,4 მლრდ აშშ დოლარი (ამას-

თან, კაპიტალდაბანდებანი ძირითადად მიემართება შრომატევად დარგებში) (Диярханов

2000: 107).

წარმოების ორგანიზაცია ტაივანის კაპიტალის მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებში

ითვალისწინებს არა მარტო ტექნოლოგიის და საჭირო მოწყობილობების  მოზიდვას,

არამედ ტაივანიდან მაკომპლექტებელი კვანძებისა და ნახევარფაბრიკატების რეგულარულ

იმპორტს. ტაივანიდან ჩინეთში იმპორტირებული საქონლის ორი მესამედი მაკომპლექტე-

ბელი ნაკეთობებია, რომლის შექმნაშიც მონაწილეობენ მცირე და საშუალო საწარმოები. ჩი-

ნეთის ტერიტორიიდან მზა პროდუქციის დიდი ნაწილი გააქვთ ტაივანის ფირმებს აშშ-ის,

იაპონიის და ევრო-კავშირის ტრადიციულ ბაზრებზე.

ეროვნული სამეწარმეო სტრუქტურების პოტენციალის ასამაღლებლად, 21-ე საუ-

კუნის პირველ ათწლეულში აქტიურად განხორციელდა ეკონომიკური რეფორმები:

სახელმწიფო სექტორის საწარმოების პრივატიზება, უცხოური ინვესტიციების

ხელმისაწვდომობის ლიბერალიზება, გაუქმდა ტაივანის ფირმებში დასაქმებული უცხო

ქვეყნის მართველი და ტექნოლოგიური პერსონალის ქვეყანაში შემოსვლასა და გასვლაზე

დაწესებული შეზღუდვები, ინფორმაციული სისტემის სამართლებრივ ბაზაში შეტანილმა

ცვლილებებმა გააიოლა ქვეყანაში ინფორმაციის გავრცელება, განსაზღვრა სახელმწიფო

ხელისუფლების ორგანოების როლი და პასუხისმგებლობა დროული და საიმედო სტატის-
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ტიკური ინფორმაციის მიწოდებაზე. ამასთან, მიღებულმა კანონებმა გააძლიერა პასუხის-

მგებლობა ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვაზე და გაამკაცრდა პასუხის-

მგებლობა კომპიუტერულ ქსელში მომხდარ დანაშაულზე. აღნიშნულმა ღონისძიებებმა

გარკვეული იმპულსი მისცა ტაივანში ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებას.

იმავდროულად, მრეწველობაში მაღალტექნოლოგიური დარგების წილი (ელექტრო-

ნიკა, ინფორმატიკა, წარმოების ბიოტექნოლოგია) 1991-2001 წლებში გაიზარდა 31%-დან

39%-მდე, ხოლო მაღალტექნოლოგიური ნაწარმის წილი ექსპორტში - 39%-დან 49%-მდე. ამ-

რიგად, გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მცირე ბიზნესის სპეციალიზება უკვე ორიენ-

ტირებულია Hi-Tech-ზე. მართალია, მცირე ბიზნესის დაკრედიტების პრობლემა კვლავ

დარჩა, რადგან საკუთარი რესურსების ნაკლებობას  პერსპექტიული დარგების განსა-

ვითარებლად ტაივანის მცირე საწარმოები ახლო მომავალში მაინც განიცდიან. მაგრამ,

რამდენადაც მცირე მეწარმეობა წარმოადგენს საშუალო კლასის საფუძველს და ტაივანის

სტაბილურობის გარანტიას, ამდენად მთავრობას მთელი ყურადღება და ძალისხმევა

გადატანილი აქვს მცირე ბიზნესისათვის იაფი კრედიტების შენარჩუნებაზე და, იაპონური

მაგალითის შესაბამისად, მათ კოოპერირებაზე მსხვილ კორპორაციებთან.

ტაივანის გვერდით, მცირე ბიზნესის განვითარებამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღ-

წია სინგაპურის ეკონომიკაში და მას დიდი წვლილი მიუძღვის 21-ე საუკუნეში ამ ქვეყნის

ეკონომიკის აღმავლობაში. სინგაპურის ეკონომიკური მოდელი უნიკალურია კერძო და

სახელმწიფო სექტორებს შორის თანამშრომლობის თვალსაზრისით. საგულისხმოა ისიც,

რომ სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში მინიმუმამდეა დაყვანილი და ქვეყანა  მეორე ად-

გილს იკავებს მსოფლიოში ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსით.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სინგაპურს 1965 წელს მალაიზიისაგან გამოყოფის

შემდეგ დარჩა მწირი ბუნებრივი რესურსები და მცირე შიდა ბაზარი. ათწლეულების გან-

მავლობაში აქ იყო განლაგებული ბრიტანეთის საზღვაო ფლოტი და ქვეყანა წარმოადგენდა

მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონისათვის. თავისი გან-

ვითარების გზაზე სინგაპურს არ გადაუხვევია თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებიდან,

ექსპორტის წამახალისებელი სტრატეგიიდან, ღია ეკონომიკის ჩამოყალიბებიდან, რომელიც

მიმართული იყო მულტი ეროვნული კომპანიების მოზიდვაზე.
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სინგაპურის ეკონომიკაში მცირე და საშუალო საწარმოების წილად 90%-ს შეადგენს.

აქ არ არსებობს სახელმწიფო პროტექციაში მყოფი დარგები მრეწველობაში, რომლებიც

აწარმოებენ პროდუქციას შიდა ბაზრისათვის. ამიტომ სინგაპურში ადგილი არ ჰქონია

მტკივნეულ შიდა სტრუქტურულ გადაადგილებებს. როდესაც მეზობელი ინდონეზია და

მალაიზია კონკურენტები გახდნენ მის საექსპორტო ბაზრებზე, სინგაპურის ექსპორტი

შრომატევადი სამომხმარებლო პროდუქტებიდან გადაერთო  საშულო და მაღალ ტექნო-

ლოგიურ პროდუქტებზე. ქვეყანაში ძირითადად  სამუშაო ადგილებს ქმნის მცირე ბიზნესი,

რომელიც დღეისათვის თანამედროვე მომსახურების სექტორშია განთავსებული. მცირე და

სა-შუალო ბიზნესის განვითარების კვალობაზე, სინგაპურში ბოლო 20 წლის მანძილზე

უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე (3,6%) 2009 წელს დაფიქსირდა, რომელიც გამოწვეუ-

ლი იყო მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისით.

სინგაპურის ეკონომიკა ორი წამყვანი სექტორითაა წარმოდგენილი. ესენია: მრეწვე-

ლობა და ფინანსური ბაზრები. წარმოების სფეროში ძირითადად წარმოდგენილია ელექ-

ტრონიკა, ნახევარგამტარების და მოწყობილობების წარმოება, სოფლის მეურნეობის პრო-

დუქტების გადამუშავება. ფინანსურ ბაზრებზე კი ფასიანი ქაღალდებით და ვალუტით

ვაჭრობა მიმდინარეობს.

მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისათცის ქვეყანაში შეიქმნა სააგენტო -

Spring, რომელიც ახდენს მცირე ბიზნესის მხარდამჭერი 100 სხვადასხვა პროგრამის შემუ-

შავებას და მის შემდგომ რეალიზებას(უნდა შევნიშნოთ, რომ Spring - არის მრეწველობისა

და ვაჭრობის სამინისტროს ოფიციალური სააგენტო, რომელიც ეხმარება მცირე და საშუალო

საწარმოებს გაზარდონ ინოვაციური საქმიანობა და საწარმოო პოტენციალი ბაზარზე

დამკვიდრებისათვის). სააგენტო მუშაობს შემდეგი ძირითადი მიმართულებით: მცირე

ბიზნესის საწარმოების საწარმოო პოტენციალის განვითარება; საწარმოებისათვის

ბუღალტრული და ინფორმაციული დახმარების გაწევა; საწარმოებისათვის კონკრეტული

დახმარების გაწევა, რომელიც მათი საქმიანობის სპეციფიკას ეხება; საქონლის

სტანდარტიზაციის და ხარისხის პრობლემების გადაწყვეტა; მცირე ბიზნესის საწარმოების

სტრუქტურის სრულყოფა; მცირე ბიზნესის მართვისათვის კადრების მომზადება.
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მცირე ბიზნესის საქმიანობად სინგაპურში გვევლინება საზოგადოებრივი  მომსახუ-

რების სხვადასხვა სახეები: ვაჭრობა, ტრანსპორტი, კომუნიკაცია, ფინანსური ტურიზმი და

სხვა. ეს სფეროები ადგილობრივი მოსახლეობის საქმიანობის 80%-ს შეადგენს. სინგაპუ-

რელთა უმრავლესობა დაკავებულია ინდივიდიალური სამეწარმეო საქმიანობით - აბანდე-

ბენ ფულად რესურსებს სხვადასხვა კომპანიების აქციებსა და სხვა  ფასიან ქაღალდებში.

ამიტომ სინგაპურში მოსახლეობის საშუალო ფენა შეადგენს მთლიანი მოსახლეობის 80%-ზე

მეტს. განსაკუთრებული შეღავათებით სარგებლობენ დამწყები მცირე და საშუალო საწარ-

მოები, რომლებიც ერთიანდებიან ერთ ჯგუფში, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა არ

აღემატება 200 ადამიანს. სინგაპურში დღეისათვის ფუნქციონირებს 140 ათასზე მეტი მცირე

და საშუალო ბიზნეს-სუბიექტი.

სინგაპურის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ იგი ცდილობს გადაიქცეს

გლობალურ საგანმანათლებლო ცენტრად, რისთვისაც მილიონობით დოლარი იხარჯება.

სინგაპურის მთავრობის მონაცემებით, ქვეყანაში 2013 წლისათვის 20000 უცხოელი სტუ-

დენტი სწავლობს. სინგაპურის განათლების სისტემის მიზანია განავითაროს ადამიანის

შესაძლებლობები ისე, რომ თვითეულ მათგანს შეეძლოს საკუთარი წვლილის შეტანა ეკო-

ნომიკაში. სინგაპურში პოპულარულია სპეციალური კერძო სკოლები, სადაც ბავშვები ძირი-

თადად პროფესიებს ეუფლებიან და ამ გზით ქვეყანაში მაღალკვალიფიციური კადრი

მზადდება მცირე და საშუალო  საწარმოებისათვის.

სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკა მორგებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის

განვითარების ხელშეწყობაზე. სწორედ დაბალი საგადასახადო განაკვეთები და ძალიან

მარტივი საგადასახადო სისტემა მიჩნეულია სინგაპურის მყარი ეკონომიკური ზრდის

მთავარ განმაპირობებელ ფაქტორად. სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავალი მშპ-ის

მიმართ შეადგენს 14,3 პროცენტს (2008 წ.), რაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია

მსოფლიოში. ამავე წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებმა მშპ-ის მიმართ შეადგინა 12,5%.

მოსახლეობის ერთ სულზე შემოსავლით (ყიდვითუნარიანობის პარიტეტის გათ-

ვალისწინებით) სინგაპურს მე-4 ადგილი უჭირავს მსოფლიოში, რაც მიღწეული იქნა  კო-

რუფციისაგან თავისუფალი გარემოს შექმნით, განათლებული და მოტივირებული სამუშაო

ძალით, კარგად ჩამოყალიბებული იურიდიული და ბიზნეს გარემოთი, ლიბერალური ღია
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ეკონომიკით  და საზოგადოების მშვიდობინი თანაცხოვრებით, რაც საერთაშორისო

ეკონომიკურ სისტემაში ეფექტურად ინტეგრირების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.

სახელმწიფო ინტერვენციების ნათელ მაგალითს წარმოადგენს სამხრეთ

კორეა.სამხრეთ კორეამ საკუთარი ინდუსტრიული პოლიტიკის დაფინანსებისთვის აირჩია

არა მხოლოდ შიდა დანაზოგების ზრდის პოლიტიკა, არამედ ასევე აქტიურად მოიზიდა უც-

ხოური ინვესტიციები. სახელმწიფო ხელს უწყობდა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის

განვითარებას და თითოეულ სექტორში მცირე და საშუალო ბიზნესის დაჩქარებულ ზრდას.

სახელმწიფო აქტიურად ეყრდნობოდა ისეთი მექანიზმების გამოყენებას, როგორიცაა:

შეღავათიანი სესხები მცირე საწარმოებისათვის, სტრატეგიული დარგების პროტექცია, ბა-

ზარზე შესვლის რეგულირება, მცირე და საშუალო მეწარმეთათვის საგადასახადო შეღავა-

თების დაწესება და სხვ.

სამხრეთ კორეაში  1962 წლიდან  დაიწყო ეკონომიკური რეფორმა, ყურადღება

ძირითადად მსუბუქ მრეწველობასა და მის მომიჯნავე დარგებში  საექსპორტო

პოტენციალზე იქნა გადატანილი, ხოლო შემდგომ პერიოდში აქცენტი გაკეთდა მძიმე

მრეწველობაზე (მანქანათმშენებლობა, მეტალურგია). გასული საუკუნის 80-იან წლებში

კორეამ გეზი კვლავ შეინარჩუნა მძიმე მრეწველობის განვითარებაზე და ატომური

ენერგეტიკის განვითარების წყალობით გაამაგრა ქვეყნის ენერგეტიკული ბაზა.

იმავდროულად,  ვითარდებოდა სამრეწველო „კორიდორი“ სეული-ჰუსანი, რომელმაც

გაიარა გზა მსუბუქი და კვების მრეწველობიდან თანამედროვე მეცნიერებატევად

მანქანათმშენებლობამდე.

21-ე საუკუნის მეორე ათწლეულიდან სამხრეთ კორეაში სულ უფრო დინამიურად

ვითარდება ისეთი მაღალტექნოლოგიური დარგები, როგორიცაა: ელექტრონიკა, კომპიუტე-

რების წარმოება, მიკროსქემების და სხვა თანამედროვე მოწყობილობების გამოშვება.  აღნიშ-

ნული დარგების განვითარების კვალობაზე კორეაში სამრეწველო გიგანტების გვერდით

დაჩქარებული ტემპით იქმნება ახალი მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოები. დღეი-

სათვის სამხრეთ კორეის მრეწველობაში მოქმედ საწარმოთა მთლიან რაოდენობაში მცირე

და საშუალო ბიზნესის საწარმოთა ხვედრით წილად 70%-ია. ხოლო საექსპორტო პროდუქ-

ციის მთლიან მოცულობაში მცირე საწარმოთა წილი - 65%. უკანასკნელ ათწლეულში
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სამხრეთ კორეის ხელისუფლება და სამთავრობო სტრუქტურები ახორციელებენ

საკანონმდებლო ბაზისა და საგადასახადო პოლიტიკის დახვეწას, აღნიშნულის საფუძველ-

ზე მცირე ბიზნესის მიმართ თანდათან გაიზარდა საგადასახადო შეღავათები. სახელმწიფო,

ეკონომიკის ლიბერალიზაციასთან ერთად, მცირე ფირმებს დიდ დახმარებს უწევს საგარეო

ბაზრებზე გასასვლელად და საკუთარი ნაწარმის კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებ-

ლად.

აზიისა და წყნარი-ოკეანის ეკონომიკურ რეგიონში ასევე ძალზე საინტერესოა „მეორე

ტალღის“ ახალ ინდუსტრიულ ქვეყნებში, მათ შორის მალაიზიაში მცირე და საშუალო

ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის გამოცდილების შესწავლა. მალაიზია თანამედროვე

მსოფლიოში ბევრი რამით არის გამორჩეული: იგი წარმოადგენს ასეანის გულს; მას

შეუძლია გააკონტროლოს ყველზე უმოკლესი გზა რაც აკავშირებს ჩინეთს, იაპონიას და

სამხრეთ კორეას აფრიკასთან, ახლო აღმოსავლეთთან და ევროპასთან; მალაიზიამ

ბრიტანეთისაგან დამოუკიდებლობა 1957 წელს მოიპოვა; დღეისათვის მალაიზია

ინდუსტრიული სახელმწიფოა, რომელიც სწრაფად გადადის განვითარების პოსტინდუს-

ტრიულ ეტაპზე.

ქვეყნის ამჟამინდელი მთავრობის გათვლებით, 2011 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით

ქვეყანა მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების რიგში გადავა. ქვეყნის ინდუსტრიაში ყველაზე

ფართოდ წარმოდგენილია ელექტრონიკა, რომლის დიდი წილი მოდის ისეთ ბრენდებზე,

როგორიცაა: ინტელი, ტოშიბა, ალკატელი, მოტოროლა, ერიქსონი. აღნიშნული ბრენდების

გვერდით, მალაიზიაში ფართოდ არის წარმოდგენილი მცირე და საშუალო ბიზნესი კაუ-

ჩუკის, მერქნის, კაკაოს, წიწაკის და სანელებლების წარმოების სფეროში. მალაიზიის ეკო-

ნომიკაში 2012 წლისათვის მცირე და საშუალო ბიზნესი წარმოდგენილია 75%-ით. მალა-

იზია ამჟამად ფლობს მსოფლიო ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მნიშვნელოვან მარაგებს.

ამ რესურსებს სახელმწიფო კომპანია - პეტროსანი აკონტროლებს.

მალაიზიის ეკონომიკა 1997-1998 წლების კრიზისის შემდეგ მუდმივ ზრდას აფიქსი-

რებს. მან ასევე ადვილად გადაიტანა 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისი. ქვეყნის ეკონო-

მიკის გაძლიერებისათვის და მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისათვის მთავრობა

ახორციელებს მთელ რიგ ეკონომიკურ პროექტებს, რომელიც გულისხმობს ასევე ჩამორჩე-



95

ნილი რეგიონებისათვის მაპროფილებელი დარგების გამოვლენას და ამ დარგებში მცირე

ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას სუბსიდიების გამოყოფით, შეღავათიანი კრედიტების

მიცემით, რათა დეპრესიულ რეგიონებში მცირე მეწარმეებმა შექმნან ახალი სამუშაო

ადგილები, რათა მომავალში თავიდან იქნეს აცილებული  სოციალური დაძაბულობა.

მალაიზიის მთავრობის ერთ-ერთი სტრატეგიაა უცხოური კაპიტალის მაქსიმალური

მოზიდვა. ამ მიზნით ფუნქციონირებს საექსპორტო საწარმოო ზონები, სადაც უცხოელი

მეწარმეები სარგებლობენ ადმინისტრაციული და ფინანსური ხასიათის უპირატესობით და

მათთვის ინფრასტრუქტურაზე შეზღუდული ტარიფებია. უმეტესად ასეთი ზონები  განლა-

გებულია აეროპორტებთან და ნავსადგურებთან.

ნიშანდობლივია, რომ მალაიზიას უკვე უწოდებენ „აზიის მეხუთე ვეფხვს“. ქვეყნის

ეკონომიკაში სექტორების მიხედვით 2012 წლისათვის სოფლის მეურნეობაზე  მოდის -12%,

მრეწველობაზე -40%, მომსახურების სფეროზე -48%. დასაქმების კუთხით სოფლის მეურ-

ნეობაზე მოდის -13%, მრეწველობაზე -36%, მომსახურების სფეროზე -51%. მალაიზიის ექ-

სპორტმა 2012 წლისათვის შეადგინა 212.7 მლრდ დოლარი, საექსპორტო პარტნიორები არი-

ან: სინგაპური -13,4%, ჩინეთი -12,6%, იაპონია -10,6%, აშშ -9,5%, ტაილანდი -5,3%, ჰონგ კონ-

გი -5,1%. უცხოურმა ინვესტიციებმა ქვეყანაში კი შეადგინა 82, 9 მლრდ. აშშ დოლარი.

მაშასადამე, აზია-წყნარიოკეანის ეკონომიკური რეგიონის ქვეყნების მცირე ბიზნესში

მიმდინარე მოვლენები, განსხვავებული ფესვების მიუხედავად, ავლენს მსგავს ტენდენ-

ციებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, აზია-წყნარიოკეანის ეკონომიკური რეგიონის ქვეყ-

ნებში მცირე ბიზნესის განვითარება საქართველოსთვის სამაგალითოდ და სისტემურად

გასათვალისწინებელი და ღრმად შესასწავლია. ეგრეთწოდებულმა აზიურმა ფენომენმა ერთ

დროს უღარიბესი ქვეყნები უცხოური ინვესტიციების და ადგილობრივი ორიგინალური

ნიჭიერების შეხამებით, ისტორიისათვის სულ რაღაც 8-10 წელიწადში, სუპერმოწინავეთა

რიგებში ჩააყენა.
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2.3. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის მოდელები ევროკავშირის

ქვეყნებში

მცირე ბიზნესის კონტინენტალური (ევროპული) მოდელისათვის დამახასიათებელ

მნიშვნელოვან ნიშნებს წარმოადგენს ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირების ტრადიციები,

ასევე შუა საუკუნეებიდან შემორჩენილი მოდერნიზებული საამქროო ტრადიციები. სწორედ

ამიტომ, ამ ჯგუფის ქვეყნებში შენარჩუნებულია ე.წ. ხელოსნის სტატუსი. „მცირე და

საშუალო საწარმოების ევროპული მიმოხილვის“ თანახმად, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში

არასასოფლო-სამეურნეო დარგთა კერძო სექტორის 16,4 მლნ საწარმოდან 99.9%-ს წარმო-

ადგენენ მცირე და საშუალო საწარმოები. მათ წილად მოდის სამრეწველო გაყიდვათა

მთლიანი მოცულობის დაახლოებით 50%, მომსახურების სფეროში - 67%, დაახლოებით 90%

- ვაჭრობასა და მშენებლობაში. მცირე და საშუალო ბიზნესი უზრუნველყოფს ამ ქვეყნებში

სამუშაო ადგილების 70%-ს. ამ რეგიონის ქვეყნებისათვის ტიპურია მიკრო საწარმო 9-მდე

დასაქმებული ადამიანით, მათი რაოდენობა დღეისათვის 14,5 მლნ-ს აღემატება. მცირე

საწარმოების რიცხვი შეადგენს 1 მლნ-ზე მეტს, საშუალო საწარმოებისა - 70 ათასს, მსხვილი

საწარმოებისა კი - 12 ათასს.

ევროკავშირში ერთ საშუალო-სტატისტიკურ საწარმოზე მოდის 6 დაქირავებული

მუშაკი, ხოლო საშუალოდ ერთ მცირე და საშუალო საწარმოზე - 4-5 კაცი. ევროკავშირის

ქვეყნების ეკონომიკაში არასასოფლო-სამეურნეო სექტორის სამუშაო ადგილების მთლიანი

რაოდენობის 12-25% მოდის სახელოსნო საწარმოებზე. ევროპაში მოქმედი მცირე საწარ-

მოები ორიენტირებულნი არიან კონკრეტული მომხმარებლისათვის ტრადიციული საქონ-

ლის გამოშვებაზე და წლების მანძილზე თანდათან ხვეწავენ ნაწარმის ხარისხსა და დი-

ზაინს, საკუთარი დიზაინის სკოლების შექმნით. ევროპული კონტინენტალური მცირე

ფირმების ხარისხის უმაღლესი სტანდარტები, ფაქტობრივად, არის თაობების

განმავლობაში ჩამოყალიბებული ტრადიციების გაგრძელება, რამდენადაც აქ მცირე

ფირმათა უმრავლესობა საოჯახო საწარმოა.

ასე, მაგალითად, გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში ისინი ძალიან ხშირად, ისევე რო-

გორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, ემსახურებიან მსხვილ კომპანიებს სუბმოიჯარული



97

ურთიერთობის პრინციპით. ამასთან, გერმანიაში მცირე საოჯახო ბიზნესი ხშირად ამა თუ

იმ საქონლისა და მომსახურების ერთპიროვნულ მწარმოებლად გვევლინება. შედეგად,

მცირე საოჯახო ფირმას შეუძლია მოიპოვოს საკუთარი ავტორიტეტი მსოფლიო ბაზარზე

მაგალითად, ერთ გერმანულ მცირე საოჯახო ფირმას მყარად უჭირავს საქსოვი

მანქანებისათვის საჭირო ნემსების წარმოების ბაზარი (Сорокина 1996: 108). დაბოლოს, გერ-

მანული საოჯახო ფირმები მკაცრად იცავენ ტრადიციებს და გადასცემენ მას თაობიდან

თაობებს. ამრიგად, საოჯახო ფირმების წიაღში ეყრება საფუძველი იმ ტრადიციებს,

რომელზეც სამომავლოდ ბევრად იქნება დამოკიდებული ქვეყანაში არსებული სოციალურ-

პოლიტიკური მდგომარეობა. დიდ ბრიტანეთში მსგავსი ტენდენციები ასე ძლიერი არ არის.

აქ, როგორც წესი, საოჯახო ბიზნესი გვევლინება როგორც „სპონსორი“ და ეხმარება ოჯახის

უმცროს წევრებს განათლებისა და კვალიფიკაციის მიღებაში.

საოჯახო საწარმოს მართვასა და სტრატეგიის შემუშავებას გააჩნია თავისი სირთუ-

ლეები. საოჯახო ბიზნესი წარმატებით ვითარდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი ინტერე-

სი ემთხვევა საქმისას. კვლევები გვიჩვენებს, რომ გერმანიაში საოჯახო საწარმოს უფროსი

უპირატესობას ანიჭებს ბიზნესის ინტერესებს. დიდ ბრიტანეთში საოჯახო ინტერესები

ერთგვარად გადაჯაჭვულია სამეწარმეოსთან და ხშირად ფირმა განიცდის კრახს. მცირე

ფირმათა გაკოტრების სხვადასხვა მიზეზზე მიუთითებს წარმატებული ინგლისური

საოჯახო ფირმის მფლობელი რ. ჰარვეი-ჯონსი, რომელიც ხაზს უსვავს მცირე საოჯახო

ფირმების არსებობის მნიშვნელობას ინგლისური საზოგადოების განვითარების საქმეში.

ჰარვეი-ჯონსი თვლის, რომ ამ ფირმებმა უნდა შექმნან „უნიკალური“ წარმოება და საკუთა-

რი ბიზნესის წიაღში აღზარდონ ახალი თაობა (Сорокина 1996: 108).

შესაბამისად, კონტინენტალურ ევროპაში მცირე საწარმოების მიერ მცირე რაოდენო-

ბით გამოშვებულ შვეიცარული საათებს და სუვენირებს, ფრანგულ ტანსაცმელს და ღვინოს

არ ჰყავთ ანალოგები და თანასწორები. ამავე დროს, მასობრივი წარმოება კონკურენტულ

ბრძოლაში მთელი რიგი მაჩვენებლებით ჩამორჩება აზიურს და ანგლო-საქსონურს, პირველ

რიგში კი, - ამერიკულს.

მცირე ბიზნესის კონტინენტალური მოდელის კიდევ ერთ თავისებურებას განე-

კუთვნება დაქირავებული პერსონალის მუშაობის პირობები, რომელიც თითქმის არ ჩამოუ-
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ვარდება მსხვილი კორპორაციის პირობებს. მაგალითად, თუ იაპონიაში 100 კაცამდე სიდი-

დის ფირმაში მომუშავე თანამშრომელი იღებს მსხვილ კორპორაციაში მომუშავე თანამ-შ-

რომლის შრომის ანაზღაურების 77%-ს, აშშ-ში ეს მაჩვენებელი 57%-ის, გერმანიაში კი - 90%-

ის ტოლია. აღნიშნულის ერთ-ერთი მიზეზია სახელმწიფოსა და პროფკავშირების მხრიდან

მცირე ბიზნესში მიმდინარე პროცესების კონტროლის მექანიზმი (რომელსაც გააჩნია დიდი

ტრადიცია). მეორე მხრივ კი, აღნიშნულ სპეციფიკას წარმოადგენს მოთხოვნა მაღალი

კვალიფიკაციის კადრებზე, რომლებსაც შესწევთ რთული სამუშაოს შემოქმედებითად შე-

სრულების უნარი და „გული შესტკივათ“ წარმოებული პროდუქციის ხარისხზე.

შესაბამისად, ხარისხზე ორიენტაცია და წარმოებული პროდუქციის უნიკალურობა

წარმოადგენს მცირე ბიზნესის კონტინენტალური მოდელის არა მარტო განმასხვავებელ

თვისებას, არამედ ასევე დროის ობიექტურ მოთხოვნას. საქმე ისაა, რომ

პოსტინდუსტრიული საზოგადოების ჩამოყალიბების პირობებში ინდუსტრიული ეპოქის

ტრადიციული სტიმულები (დაგროვება, პირველადი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება,

რომლებიც შეესაბამება ა. მასლოუს პირამიდის პირველ სამ საფეხურს) იცვლება კეთილ-

შობილურ ძველ ევროპაში მოსახლეობის ლტოლვით ცხოვრების დონის ამაღლებისაკენ,

რომელიც, თავის მხრივ, განისაზღვრება სუბიექტური პარამეტრებით. ამასთან დაკავშირე-

ბით, გაიზარდა ცხოვრების დონის განმსაზღვრელი ისეთი ფაქტორების მნიშვნელობა, რო-

გორიცაა თავისუფალი დროის წილის ზრდა, გადაადგილებებით და შთაბეჭდილებებით

დატვირთვა, ინტელექტუალური და კულტურული განვითარების დონის ამაღლება და ა.შ.

ეს არსებით გავლენას ახდენს ევროპული ქვეყნების ეკონომიკის დარგობრივ სტრუ-

ქტურაზე. საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია, ნიდერლანდები და ევროპის სხვა ქვეყნები

დომინირებენ ტურიზმის, მაღალი მოდის, ფუფუნების საგნების და უნიკალური სოფლის

მეურნეობის პროდუქტების წარმოების  განვითარებით. მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში

ევროპელთა მოთხოვნილების სტრუქტურაზე დაკვირვებებმა საშუალება მისცა მეცნიერებს

ჩამოეყალიბებინათ ცნობილი ეკონომიკური კანონი, რომლის მიხედვითაც მასობრივი

მოხმარების საქონელზე მოსახლეობის გაჯერებულ მოთხოვნას მივყავართ ფუფუნების

საგნებსა და უნიკალურ საქონელზე მოთხოვნის არაკონტროლირებად ზრდასთან.
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რა თქმა უნდა, ეს დამახასიათებელია არა მარტო ევროპისათვის. მსოფლიოს ყველა

განვითარებულ ქვეყანაში მოსახლეობის საბაზო მოთხოვნილებები ძირითადად გაჯე-

რებულია. ყველგან მაღლდება განათლების დონე, ფართოვდება წარმოების შესაძლებ-

ლობები. აქედან გამომდინარეობს მოთხოვნის დიფერენცირების მატება, მისი დესტან-

დარტიზება, მომხმარებელთა ყურადღების გადართვა მასობრივი წარმოების პროდუქ-

ტებიდან იდივიდუალიზებულ ნაკეთობებზე, რომლის მიწოდებასაც ახორციელებენ მცირე

საწარმოები. კორპორაციები, რომელთაც ესმით ზემოაღნიშნული და ცდილობენ შესაბა-

მისობაში მოვიდნენ ბაზრის ახალ მოთხოვნებთან, იძულებულნი არიან განახორციელონ

რეორგანიზაცია და უპირატესობა მიანიჭონ წარმოების მატრიცულ ორგანიზაციას.

ამის შესახებ საკუთარ მოსაზრებას შემდეგნაირად გადმოსცემს ცნობილი ამერიკელი

ფუტუროლოგი ე. ტოფლერი: „უნდა არსებობდეს შესაბამისობა ბიზნესის ორგანიზაციასა

და გარემომცველ საზოგადოებას შორის. თუ საქმე გაქვთ მასობრივ ინდუსტრიულ წარმოე-

ბასთან, მაშინ თქვენ მომხმარებლის მოთხოვნათა ერთგვაროვნებას და ერთსახოვნებას იღე-

ბთ როგორც მოცემულობას. და თქვენ შეგიძლიათ გამოუშვათ მაღალი ხარისხის სტან-

დარტული პროდუქცია, როგორიცაა, მაგალითად, შავი ტელეფონები, რომელსაც მთელი 18

წლის მანძილზე უშვებდა კომპანია „ვესტერნ ელექტრონიკი“; ისინი ერთგვაროვანი იყო

ყველასათვის, ასე რომ შესაძლებელი იყო გვეგულისხმა, რომ ყველას ერთი და იგივე

ესაჭიროებოდა. მაგრამ დღეს მოთხოვნილება ყველას განსხვავებული აქვს, ამიტომ აუ-

ცილებელია გავამრაველფეროვნოთ პროდუქცია და მომსახურება. ტექნოლოგია გვაძლევს

ფართო ასორტიმენტის პროდუქციის წარმოებაზე დანახარჯების შემცირების საშუალებას.

მაგრამ ყველაფერი ამის გაკეთებას ჩვენ ჯერ კიდევ ვცდილობთ სტანდარტიზებული ბიუ-

როკრატიული ორგანიზაციის დახმარებით. ის კორპორაციები, რომლებიც საქმიანობას

მსგავსი წესით აგრძელებენ, განწირულნი არიან წარუმატებლობისათვის“ (Тоффлер 1993: 55-

56).

და მაინც, საერთო ტენდენციების მიუხედავად, მოთხოვნის სტრუქტურა ევროპასა და

აშშ-ში ერთმანეთისაგან მაინც არსებითად განსხვავებულია. თუ აშშ-ში აქცენტი უმრავლეს

შემთხვევაში კეთდება ახალი ტექნოლოგიების განვითარებასა და რეალიზაციაზე, მაშინ

ევროპაში ყველაზე მდიდარი ადამიანების ათეულში შედიან „ლორეალი“-ის (Loreal), „ლუის
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ვუტონ მეტ ჰერმესი“-ს (LVMH), „ლა რედუტ“-ის (La Redoute), „ლუქსოტიკა“-ს (Luxottica),

„ჰერმესი“-ს(Hermes) მფლობელები, რომლებიც წარმოადგენენ ეკონომიკის სექტორს,

რომელშიც იქმნება უნიკალური საქონელი და მომსახურება. მართალია, მათი წარმოება

საჭიროებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას მთლიანობაში, მაგრამ ევროპული

მოთხოვნილების ინდივიდუალიზებული სტრუქტურა მცირე ბიზნესს უტოვებს მრავალ

შესაძლებლობას, რომლის ფარგლებშიც ხელოსნები და მცირე მეწარმეები შედარებით

თავდაჯერებულად გრძნობენ თავს.

ამაში მას ხელს უწყობს მომხმარებელთა ძირითადი მასის და მცირე მეწარმეთა

ფასეულობების ერთობა, რომლებიც მიეკუთვნებიან ძირითადში ერთი და იგივე საშუალო

ფენას. განვითარებულ ქვეყნებში ბაზრების საქონლით გაჯერებისა და მოსახლეობის

ცხოვრების დონის ამაღლების კვალობაზე სულ უფრო იზრდება მწარმოებელთა არასაფასო

კონკურენცია და ფასებზე სულ უფრო დიდ გავლენას ახდენს უკვე არასაწარმოო შემად-

გენელი კომპონენტი (იგი თავის თავში მოიცავს იმას, რასაც დღეს ხშირად მოიხსენიებენ

სიტყვით „ბრენდი“ - მწარმოებლის რეპუტაცია, მისი ცნობადობა, ადგილი სხვა მწარმოე-

ბელთა შორის). ყოველივე ამან არამარტო მიგვიყვანა PR-მომსახურებაზე მოთხოვნილების

ზრდამდე, არამედ წინა პლანზე წამოწია ახალი მარკეტინგული სტრატეგიები. მათგან მწარ-

მოებლისა და გამყიდველისათვის მთავარი გახდა საქონლის ფასეულობებზე ორიენტაცია.

ამასთან, საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები ხშირად   მეორე პლანზე გადადის. „ის, რომ

თხილამურები უნდა იყოს საუკეთესო მდგომარეობაში, ისედაც გასაგებია“, - აცხადებს

Aspen sking company დირექტორი ბატონი ო. დონელი. - ეს არის ტექნიკის და არა

მენეჯმენტის ამოცანა. ბრენდი „Aspen“ ნიშნავს საუკეთესო მომსახურებას, ყურადღების

გამახვილებას დეტალებზე, კლიენტების მოთხოვნებსა და სურვილებზე“ (The Strategic

Management of Customer Relationships. MarketAssessmentInternational, 1999: 9). კლიენტთა ფასე-

ულობებზე, რომელთა შორისაც განსაკუთრებული ადგილი უკავია საოჯახო, პიროვნულ

ფასეულობებს,  მორგება ყველაზე უკეთ შეუძლიათ მცირე საწარმოებს.

საკუთარი კლიენტების საუკეთესოდ ცოდნის შედეგად, მცირე საწარმოები იღებენ

დამატებით კონკურენტულ უპირატესობას, რაც საშუალებას აძლევს მათ უფრო ეფექტიანად

გაუწიონ კონკურენცია აზიურ და ამერიკულ საქონელს, ვიდრე მსხვილმა კომპანიებმა.



101

(უნდა შევნიშნოთ, რომ ამერიკელი მკვლევარები ასევე ხედავენ მცირე ფირმათა ამ

კონკურენტულ უპირატესობებს: Park, ... 2001: 261-263).

ხარისხზე ორიენტაციას, რომელიც ხელსაყრელად გამოარჩევს ევროპულ მცირე

ბიზნესს, გააჩნია თავისი უარყოფითი მხარეებიც. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ხარისხი,

ტრადიციული გაგებით, ითვალისწინებს ორიენტაციას გარკვეულ სტანდარტზე, იდეალზე,

რაღაცა შეუცვლელზე. მაგრამ, თანამედროვე გაგებით, „ხარისხი განისაზღვრება

მყიდველთა მოთხოვნილებით და მხოლოდ მათ მიერ“. სწორედ ამიტომ მყიდველის რწმენა

იმის შესახებ, რომ ბურგუნდიული ღვინო ყველაზე ხარისხიანია, კონკურენტულ

უპირატესობას უქმნის ფრანგული ღვინის მწარმოებლებს, რომელიც ტექნიკური მახასია-

თებლებით შეიძლება ჩამოუვარდებოდეს კალიფორნიულს.

ევროპული პროდუქტების ხარისხისადმი მომხმარებლის ნდობის გამოყენებით ევ-

როპის მცირე ბიზნესი ინარჩუნებს საკუთარ ნიშას ცალკეული სახის პროდუქტების წარ-

მოებაში. მაგრამ ხარისხის ტექნოლოგიურ გაგებაზე აქცენტის გაკეთება, რომელიც დამა-

ხასიათებელია ევროპელი მწარმოებლებისათვის, ე.წ. „ტროას ცხენის“ როლს თამაშობს მომ-

ხმარებლებთან ურთიერთობაში. იგი არა მარტო ხელს უშლის ინოვაციების გან-

ხორციელებას და წარმოების გაფართოებას, არამედ ასევე გზას უკეტავს ახალ ფირმებს,

რომელთაც არ აქვთ მკაცრი სტანდარტების შესატყვისი პროდუქციის წარმოების დაწყების

სათანადო გამოცდილება. ამიტომ, მაგალითად, დიდი ბრიტანეთი ერთიან ევროპაში

ინტეგრირების თავისი მისწრაფების რეალიზაციაში წააწყდა მცირე ბიზნესის განვითარების

შენელებულ ტემპებს და დიდი სირთულეების გადალახვის შედეგად მოვიდა შესაბა-

მისობაში N5750 ახალ ბრიტანულ სტანდარტთან, რომელსაც თან ახლავს პროდუქციის

ხარისხის კონტროლისა და მართვის სპეციალური სქემა.

თანამედროვე მომხმარებლისათვის მეტად მნიშვნელოვანია არა მარტო საქონლისა

თუ მომსახურების ტექნოლოგიური სრულყოფილება; მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვან

როლს თამაშობს პროდუქტის სიახლე, მისი არაჩვეულებრივობა, ახალი მახასიათებლები.

ცნობილი ფილოსოფოსის ბ. გროისის სიტყვებით „....ახლის წარმოება,  უპირველეს ყოვლი-

სა, წარმოადგენს თანამედროვე კულტურის ეკონომიკურ მოთხოვნილებას, რომელიც აჯილ-
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დოვებს მხოლოდ ტაბუს დარღვევას, პროტესტს, კრიტიკას და ესთეთიკურ ინოვაციას“

(Роговский , ... 2000: 47).

ის, რაც დამახასიათებელია კულტურისათვის მთლიანობაში, კიდევ უფრო მეტად

დამახასიათებელია ბიზნესისთვის. და აქ მცირე ბიზნესს უჩნდება კიდევ ერთი უპირატე-

სობა: მომავალში იგი ვერ შეძლებს მსხვილ ფირმებთან ფასებში კონკურენციას, მაგრამ მას

შესწევს ისეთი პროდუქციის და მომსახურების წარმოების უნარი, რომელიც არსებითად

განსხვავდება კონკურენტების პროდუქიისა და მომსახურებისგან. რამდენადაც მცირე

ბიზნესში უფრო იოლი და მარტივია წარმოების გადაწყობა, ვიდრე მსხვილ ბიზნესში,

ინოვაციების დანერგვა მცირე ბიზნესში უფრო ხელსაყრელია. ამასთან, ჩვენი აზრით,

მეწარმე ვალდებულია გაყვეს სწრაფ ცვლილებებს ტექნიკასა და ტექნოლოგიაში,

წინააღმდეგ შემთხვევაში გარკვეული დროის შემდეგ ჩნდება რისკი იმისა, რომ დარჩეს

ბიზნესის გარეშე. მეორე მხრივ, ინოვაციათა მუდმივი დანერგვა ფართო გაგებით (არა მარ-

ტო ტექნიკური, არამედ ორგანიზაციული, ეკონომიკური, სოციალური თვალსაზრისით)

შედარებით უფრო განვითარებულია ბიზნესის სხვა მოდელში - ე.წ. ანგლოსაქსონურში

(უწინარეს ყოვლისა, ამერიკულში).

თვლიან, რომ აშშ-ში სწორედ მცირე ბიზნესის მიმართ პოლიტიკასთან არის და-

კავშირებული მკვეთრი მაკროეკონომიკური ზრდა გასული საუკუნის ბოლო მეოთხედში.

ფაქტობრივად, ევროპისა და აშშ-ის ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლები აღნიშნულ

პერიოდში იყო დაახლოებით მსგავსი, კერძოდ, გასული საუკუნის ბოლო 25 წლის განმავ-

ლობაში ეკონომიკური ზრდის საშუალო-წლიურმა ტემპმა ევროპაში შეადგინა 3,3%, ხოლო

აშშ-ში - 3,1%. უმუშევრობის დონემ ევროკავშირის ქვეყნებში შეადგინა 3%, აშშ-ში კი - 5%.

უკვე 21-ე საუკუნის პირველი ათწლეულის შუა პერიოდიდან ევროკავშირისა და აშშ-

ის ეკონომიკები პრაქტიკულად იმყოფებოდა დიამეტრალურად განსხვავებულ მდგო-

მარეობაში. კერძოდ, აშშ-ში უმუშევრობის დონე 5%-ს ქვემოთ დაეცა, ხოლო მშპ-ის ზრდის

ტემპმა 4%-ს გადააჭარბა. ევროპაში კი უმუშევრობამ 10%-ს გადააჭარბა, ხოლო ეკონომიკის

საშუალო-წლიური ზრდის ტემპმა შეადგინა 1,5%. ამასთან, სტატისტიკა მოწმობს, რომ აშშ-

ში ფირმების რაოდენობა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ფაქტობრივად გაორმაგდა (2

მლნ-დან გაიზარდა 4,5 მლნ-მდე). ეს ტენდენცია უფრო გამოიკვეთა 90-იან წლებში, კერ-
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ძოდ, 1990 წლიდან 1997 წლის ჩათვლით კორპორაციათა და პარტნიორობათა რაოდენობა

აშშ-ში გაიზარდა 5,3 მლნ-დან 6,9 მლნ-მდე, ხოლო ინდმეწარმეთა რიცხვი გადიდდა 14,4

მლნ-დან 16,8 მლნ-მდე, ანუ საშუალოდ წლიურად 3,1%-ით. იმავე პერიოდში ახალ კომპა-

ნიათა რიცხვი უმრავლეს ევროპულ ქვეყანაში შემცირდა ან უცვლელი დარჩა.

აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ევროპული ქვეყნების მცირე მეწარმეობამ თავის განვი-

თარებაში რამოდენიმე ეტაპი განვლო, რომელთაგან თითოეულზე მისი შინაარსი ასახავდა

შესაბამისი ეპოქის მახასიათებელ ნიშან-თვისებებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, შე-

ვეცდებით თითოეული ეტაპი გამოვყოთ და დავახასიათოთ ცალ-ცალკე (ცხრილი 7).

ცხრილი 7. მცირე ბიზნესის განვითარების ეტაპები დასავლეთ ევროპის
ქვეყნებში

ეტაპი პერიოდი                                                                    მახასიათებელი თავისებურებანი

თანამედროვე კაპიტალიზმი

I
მე-19 საუკუნის დასასრული -
1930-იანი წლების მსოფლიო

ეკონომიკური კრიზისის დასაწყისი

მცირე ბიზნესის განვითარება წარმოების
დეცენტრალიზაციის პირობებში, მართვის

ცენტრალიზებული სისტემა

II
1940-1960-იანი წწ. მსხვილი  ფირმების კაპიტალის  კონცენტრაცია  და

წარმოების დეცენტრალიზაცია

პოსტინდუსტრიული კაპიტალიზმი

III 1970-იანი წწ. მცირე ბიზნესის აღორძინება

IV 1980-1990-იანი წწ. სამეწარმეო ბუმი, დეცენტრალიზაცია

V 2000-2010-იანი წწ. მცირე მეწარმეობის განვითარება ევროკავშირის  ერთიან
ეკონომიკურ სივრცეში

დეტალურად განვიხილოთ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მცირე ბიზნესის გან-

ვითარების თითოეული ეტაპის თავისებურებანი. პირველი ეტაპი გრძელდებოდა მე-19

საუკუნის დასასრულიდან მე-20 საუკუნის 30-იანი წლების მსოფლიო ეკონომიკური კრი-

ზისის დასაწყისამდე. ამ პერიოდში პრაქტიკულად ყველა განვითარებულ ქვეყანაში მოხდა

არამექანიზირებული მცირე საწარმოების ლიკვიდაცია. ახლად ჩამოყალიბებული მცირე

საწარმოები აღმოჩნდნენ მსხვილ ფირმებთან მკაცრ კონკურენციაში ეკონომიკის სუსტად

დიფერენცირებული დარგობრივი სტრუქტურის პირობებში.



104

ამ მხრივ ზოგიერთ თავისებურებას ვხვდებით საფრანგეთში, რომლის ეკონომიკის

ისტორიაში შესაძლოა გამოიყოს ე.წ. „ომებს შორის“ პერიოდი, რომელიც გრძელდებოდა

1919-დან 1941 წლამდე. საფრანგეთში 1920-იანი წლებიდან დაწყებული ეკონომიკური გან-

ვითარება ძირითადად ეყრდნობოდა წარმოების დეცენტრალიზაციას და მცირე საწარმოთა

ქსელის განვითარებას.

მოცემული ტრანსფორმაცია, დაწყებული გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან, საკ-

მაოდ სწრაფად წარიმართა. 30-იანი წლების დასაწყისისთვის საფრანგეთის მრეწველობა ხა-

სიათდებოდა უფრო სუსტი კონცენტრაციით, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის მრეწვე-

ლობასთან შედარებით. დასაქმებულთა იმ 60%-დან, რომელიც მოდიოდა  საწარმოებზე 100

კაცამდე დასაქმებულით, 40% მოდიოდა  მცირე ფირმებზე (Bagnasco, ... 1994: 141-142).

მეორე ეტაპის (1940-1960 წწ.) მსვლელობაში მცირე მეწარმეობამ განიცადა სიღ-

რმისეული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი  ცვლილებები. მოცემულ ეტაპზე შეინიშნე-

ბოდა მსხვილი კომპანიების კაპიტალის აქტიური ჩართვა მცირე მეწარმეობის სფეროში, რაც

განპირობებული იყო მცირე საწარმოებში საწარმოო პროცესის ცალკეული სტადიების

გადატანის ეკონომიკური მიზანშეწონილობით და ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით.

იმავდროულად, კაპიტალის კონცენტრაციას და ცენტრალიზაციას, არც თუ იშვიათად, თან

ახლდა წარმოების დეცენტრალიზაცია, რამაც შექმნა მცირე საწარმოებში წარმოების ტექნი-

კური განახლების საფუძველი, რომლის პროდუქციის გამოყენებაც უკვე თავისუფლად შე-

ეძლოთ მსხვილ საწარმოებსაც, შესატყვისი ტექნიკური აღჭურვის პირობებში.

წარმოების რეკონსტრუქციისა და კონცენტრაციის გაძლიერებამ დასავლეთ ევროპის

ქვეყნებში გააფართოვა მსხვილი კომპანიების პოზიციები მცირე საწარმოთა შერწყმისა და

შთანთქმის ხარჯზე. აღნიშნულმა სიტუაციამ განსაკუთრებით იჩინა თავი 50-60-იან

წლებში, რამაც მიგვიყვანა მცირე საწარმოთა საერთო რაოდენობის შემცირებასთან და ასევე

დასავლეთ ევროპის პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში მცირე ბიზნესში დასაქმებულთა შემ-

ცირებასთან. 1954-1963 წლებში მცირე საწარმოებში მომუშავეთა რაოდენობა მთლიანად

დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში საფრანგეთში შემცირდა 58-დან 51%-მდე, გერმა-

ნიაში - 40-დან 34%-მდე, დიდ ბრიტანეთში - 33-დან 31%-მდე, ნორვეგიაში - 70-დან 69%-

მდე (Wtterwulghe 1998: 96). ასევე ბელგიის ეკონომიკაში შეიმჩნეოდა მცირე ბიზნესის ხვედ-
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რითი წილის შემცირება როგორც რაოდენობის, ისე დასაქმებულთა რიცხოვნობის მხრივ.

ასე, მაგალითად, 1950-1960-იან წლებში საწარმოთა რაოდენობა, რომლებშიც დასაქმებული

იყო 100 კაცამდე, შემცირდა 0,2%-ით საწარმოთა მთლიან რაოდენობაში, ხოლო მასში

დასაქმებულთა ხვედრითი წილი კი ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის საერთო რაო-

დენობაში - 2,8%-მდე (Wtterwulghe 1998: 96).

პარალელურად, შეიმჩნეოდა დასაქმებულთა ხვედრითი წილის ზრდა მსხვილ საწარ-

მოებში (მომუშავეთა 1000 კაცზე მეტი რაოდენობით). შესაძლოა, ეს ხდებოდა მცირე

ბიზნესში დასაქმებულთა შემცირების ხარჯზე. ასე, მაგალითად, 1907-1961 წლებში გერმა-

ნიისა და საფრანგეთის მსხვილ საწარმოებში დასაქმებულთა ხვედრითი წილი გაიზარდა

შესაბამისად 22,6 და 12,3%-ით. იმავდროულად, ამ ქვეყნებში შეიმჩნეოდა ერთ სამრეწველო

საწარმოში დასაქმებულთა რიცხვის ზრდის ტენდენცია (Bernard, ... 1987: 71).

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონომიკაში მთელი განსახილველი ეტაპის განმავ-

ლობაში მცირე საწარმოთა ხვედრითი წილის შემცირება გამოწვეული იყო მცირე და საშუა-

ლო ფირმების შერწყმით ან მსხვილი კომპანიების მიერ მათი შთანთქმით, რაც ნათლად

მოწმობს რეცესიას მცირე ბიზნესში. ეს პროცესი განსაკუთრებით თვალში საცემია საფრან-

გეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის გამოცდილებაში, სადაც დაწყებული 1940-იანი

წლებიდან 1970-იანი წლების ჩათვლით შეიმჩნეოდა მსხვილი კომპანიების ზრდა გადამამუ-

შავებელ მრეწველობაში (Bagnasco, ... 1994: 124-125).

მცირე მეწარმეობის განვითარების მესამე ეტაპი უკავშირდება 1970-იანი წლების პე-

რიოდს, რომელმაც გამოიარა საერთაშორისო სავალუტო სისტემის კრიზისი და 1973 წლის

ე.წ. „პირველი სანავთობო შოკი“. ამ ეტაპზე ევროპის ქვეყნებში მცირე მეწარმეობის განვი-

თარებისათვის დამახასიათებელ ნიშან-თვისებას წარმოადგენდა მცირე ბიზნესის აღორძი-

ნება, რომელიც ყველაზე ნაკლებად დაზარალდა კრიზისისაგან. მცირე ფირმათა საქმიანო-

ბის გამოცოცხლება შეინიშნებოდა მესამე სექტორში, რომლის საუკეთესო მაგალითია ბელ-

გიის გამოცდილება, სადაც 1978 წლისთვის მესამე სექტორში დასაქმებულთა 56% მო-დი-ო-

და მცირე ფირმებზე (Wtterwulghe 1998: 101-102).

მცირე მეწარმეობის განვითარების მეოთხე ეტაპი ემთხვევა 1980-1990-იანი წლების

პერიოდს, რომელიც მოიცავს მეწარმეობის განვითარების ბუმს და ხასიათდება მართვის
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სისტემის დეცენტრალიზაციით. საფრანგეთში, გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში და ევრო-

პის სხვა ქვეყნებში დეცენტრალიზაციის და რეგიონალიზაციის მიზანს წარმოადგენდა

ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოებისათვის უფლებამოსილებათა გადაცემა, რაც

ანიჭებდა მათ დამოუკიდებლობას ადგილებზე ეკონომიკური საკითხების გადაჭრაში. და-

სავლეთ ევროპის სახელმწიფოთა პოლიტიკურ სტრატეგიაში ერთ-ერთი მთავარი ადგილი

დაიკავა მცირე ბიზნესის მხარდაჭერამ ხელისუფლების ყველა დონეზე. ასე, მაგალითად,

გერმანია უპირატესობას ანიჭებდა ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებასა და მხარ-

დაჭერას, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის რეგიონული პროგრამების გაფართოებას, რომელიც

ითვალისწინებდა პირდაპირი დახმარების გაწევას მცირე ბიზნესის ტექნოლოგიური

მიმართულებების საწარმოების შექმნისათვის. საფრანგეთში რეგიონული პოლიტიკის გან-

ხორციელება დაიწყო სახელმწიფო გეგმების „სახელმწიფო-რეგიონები“ („Etat-regions“) სა-

ფუძველზე, რომლის თანახმადაც  ფინანსური დახმარების გაწევისას პრიორიტეტი ენიჭე-

ბოდა საწარმოო სფეროში დასაქმებულ მცირე ფირმებს.

აუცილებელია ავღნიშნოთ, რომ 1980-1990-იან წლებში წონადი მნიშვნელობა შეიძინა

მცირე ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციამ და ტრანსნაციონალიზაციამ. აღნიშნულ პერი-

ოდში მცირე მეწარმე სუბიექტების ხვედრითმა წილმა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ექ-

სპორტში შეადგინა 35-40% (აშშ-ში - 29-30%) (Блинов, ... 2003: 86). 1990-იანი წლების მეორე

ნახევარში შესამჩნევი გახდა მცირე და საშუალო კომპანიების მიერ განხორციელებული

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა, რამაც შესაძლებელი გახადა საკითხის დასმა

მცირე საერთაშორისო ტრანსეროვნულ კორპორაციათა ფენომენზე. ასეთი კომპანიების

ხვედრითმა წილმა ტრანსეროვნულ კომპანიათა მთლიან რაოდენობაში 1990-იან წლებში

საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთში შეადგინა 80%, რაც 1,5 ჯერ აღემატება აშშ-ში (43%) და

იაპონიაში (23%) არსებულ მცირე ტრანსნაციონალური კორპორაციების წილს (Блинов, ...

2003: 7).

სამეწარმეო ბუმთან დაკავშირებული განსახილველი ეტაპის მსვლელობაში  არსები-

თად შეიცვალა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მცირე ბიზნესის როლი ინოვაციურ სფეროში.

დიდ ბრიტანეთში მცირე სექტორის წვლილის შესამჩნევი გადიდება ინოვაციური

პროდუქციის წარმოებაში მოხდა სწორედ 1980-იანი წლების დასაწყისისათვის, როცა მცირე
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ფირმების (200 კაცამდე დასაქმებულით) წილმა ინოვაციების სფეროში მიაღწია 32,1%-ს და,

1964 წელთან შედარებით, ზრდამ შეადგინა 14,7%. საფრანგეთში შეინიშნებოდა ანალო-

გიური ტენდენცია  და სახეზე გვქონდა 7%-იანი ზრდა (1980 წლის 45%-დან 52%-დე 1990

წელს) (Cuzin 2000:51). მცირე ინოვაციური მეწარმეობის შემდგომი განვითარების ასეთი

დადებითი წინაპირობები ჩამოყალიბდა ასევე მცირე ბიზნესში ინოვაციების მხარდაჭერის

სპეციალური პროგრამების წყალობით, რომელთა რეალიზაცია ხორციელდებოდა

გერმანიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, დიდ ბრიტანეთსა და სხვა ევროპულ ქვეყნებში.

მეხუთე ეტაპი (2000-2010-იანი წლები)უკავშირდება ევროკავშირის ქვეყნების მცირე

მეწარმეობის განვითარებას ერთიანი ეკონომიკური სივრცის პირობებში. ამ პერიოდში

მცირე საწარმოები გახდა ევროკავშირის ქვეყნების ეკონომიკის განუყოფელი შემადგენელი

ნაწილი, შეადგენენ რა ევროკავშირის ფარგლებში საკუთარი საქმიანობის განმხორციელე-

ბელ საწარმოთა მთლიანი რიცხვის 99,8%-ს.

დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც მცირე საწარმოები შედარებით მნიშვნელოვანი

ხვედრითი წილით არიან წარმოდგენილი, შეიმჩნევა ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ტენ-

დენცია: საფრანგეთში მცირე საწარმოთა უმეტესი ნაწილი წარმოდგენილია სუსტი სპეცია-

ლიზაციის საწარმოო საქმიანობის სფეროში, მაშინ როდესაც ესპანეთში, იტალიასა და დიდ

ბრიტანეთში მცირე საწარმოების უმრავლესობა ფუნქციონირებს ისეთ დარგებში, რომლებ-

შიც სპეციალიზაციის დონე მაღალია. გერმანიაში მცირე საწარმოო ორგანიზაციებში

დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა (34,7%) არც თუ ისე მნიშვნელოვანია იტალიასთან

(76,4%) და ესპანეთთან (72,9%), შედარებით, სადაც ასევე ჭარბობს მცირე საწარმოთა მაღალი

სპეციალიზაცია (L'Etat des PMI I Ministere de PEconomie, des Finances et de l'Industrie,

Secretariat d'Etat a 1'Industrie1999: 198). ევროკავშირში შემავალი ყველა მცირე საწარმოების

35%-ზე მეტი ფუნქციონირებს ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროში, 13,3% - მშენებ-

ლობაში, 10,9% - მრეწველობაში. დასაქმებულთა ყველაზე დიდი რაოდენობა წარმოდ-

გენილია მრეწველობაში - 30,7 მლნ კაცი, ასევე მომსახურების სფეროში - 30,5 მლნ კაცი

(Construire une Europe entrepreneuriale 2000: 19).

განსახილველი პერიოდის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მომენტს წარმოადგენს მცირე

საწარმოთა აქტიური მონაწილეობა ინოვაციურ საქმიანობაში. 2000 წლის მონაცემებით, მცირე
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საწარმოთა 30-დან 60%-მდე ევროკავშირის ქვეყნების მიხედვით დაკავებულნი იყვნენ

ინოვაციური საქმიანობით. ასე, მაგალითად, 2000-იან წლებში საფრანგეთში ყოველწლიურად

იქმნებოდა 5-დან 7 ათასამდე ახალი მცირე ინოვაციური ფირმა (Cuzin 2000: 52). 2010 წლი-

სთვის საფრანგეთის მცირე ინოვაციურ საწარმოთა ხვედრითმა წილმა მცირე ფირმათა

საერთო რიცხვის 38,5% შეადგინა.

განსახილველ პერიოდში დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მცირე ბიზნესის ინტერნა-

ციონალიზაციამ ასევე შესამჩნევი განვითარება მიიღო. მცირე საწარმოთა პროდუქციამ

არსებითი ადგილი დაიკავა ევროკავშირის ქვეყნების საექსპორტო-საიმპორტო ოპერა-

ციებში. მათ წილად მოდის გერმანიის, იტალიის სასაქონლო ექსპორტის საშუალოდ 40%.

ბელგიაში მთელი მცირე საწარმოების 52% ახორციელებს საგარეო-ეკონომიკურ საქმი-

ანობას. ამასთან, შეინიშნება მცირე საწარმოო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის

ზრდა საგარეო ბაზრებზე.

დასავლეთევროპული ქვეყნების მცირე მეწარმეობის განვითარებაში გამოყოფილი

ეტაპების ანალიზმა საშუალება მოგვცა გაგვეკეთებინა შემდეგი დასკვნები: დასავლეთ

ევროპის ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაში მცირე ბიზნესის ხარისხობრივი როლი

სრული შესაძლებლობებით შეფასებულ იქნა მე-20 საუკუნის 1970-1980-იან წლებში, როდესაც

მცირე საწარმოებმა გაუძლეს კრიზისის პირობებს და დაამტკიცეს საკუთარი უნარი

ღირსეული ადგილი დაიკავონ მსოფლიო ეკონომიკაში. ეკონომიკური კრიზისის პირობებში

შეიმჩნეოდა მცირე საწარმოების საქმიანობის გამოცოცხლების ტენდენცია, ეკონომიკური

სტაბილურობის პირობებში კი - მათი განვითარების ერთგვარი შეფერხება. მცირე ბიზნესის

საქმიანობის ზრდა და გაფართოება არ ნიშნავდა მსხვილი კომპანიების სრულ გაქრობას.

პირიქით, დაიწყო მცირე და მსხვილ ბიზნესს შორის ახალი წონასწორობის შექმნის პროცესი.

1990-იანი წლების მსვლელობაში ეკონომიკის მცირე სექტორის განვითარებას ერთიან ეკო-

ნომიკურ სივრცეში შესაძლებელია ვუწოდოთ მცირე ბიზნესის ინოვაციური მიმართულების

ზრდა, რომელიც კონკურენტუნარიანია საგარეო ბაზრებზე გასვლის პირობებშიც. აუცილე-

ბელია აღინიშნოს, რომ მცირე ბიზნესის ფართო განვითარება მოხდა 2000-2010-იანი წლების

პერიოდში, ბიზნესის მოცემული სფეროს მიმართ მიზანმიმართული პოლიტიკის განხორცი-

ელებით. მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერა წარმოადგენს ევროპული ქვეყნების
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ეკონომიკური პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილს. სახელმწიფოს მხრიდან კერძო საწარმოთა

მხარდაჭერამ მიზანმიმართული ხასიათი მიიღო 1980-იანი წლებიდან, რაც მოითხოვს უფრო

დეტალურად განხილვას.

შევეცდებით, გამოვყოთ დასავლეთევროპული ქვეყნების პოლიტიკის ცვლილება ყო-

ველ დროით მონაკვეთში და განვიხილოთ მისი გავლენა მცირე ბიზნესის განვითარებაზე

1940-2010-იან წლებში (ცხრილი 8).

ცხრილი  8. ევროპულ სახელმწიფოთა პოლიტიკის პრიორიტეტების ცვლილებათა

ძირითადი ტენდენციები მცირე ბიზნესის მიმართ 1940-2010 წლებში

პერიოდი სახელმწიფო
პოლიტიკის

პრიორიტეტები

შინაარსი შედეგები

1940-1960-იანი
წლები

მსხვილი სამრეწველო
ობიექტების საწარმოო

სიმძლავრეების
აღორძინება;

მრეწველობის
სტიმულირება
სახელმწიფო
საჭიროებათა

დასაკმაყოფილებლად;
მცირე ბიზნესის

ხელშეწყობა
ნარჩენობითი

პრინციპით; მცირე
ფირმების

ინტერესების
დამცველი

საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების

საქმიანობა

მსხვილი ფირმების
სუბსიდირება
საბიუჯეტო

საშუალებებით, მათ
შორის „მარშალის

გეგმის“ მიხედვით;
დასაქმების

უზრუნველყოფა
მსხვილ კომპანიებში;

მცირე ფირმათა
განვითარებაზე

მიმართული
ცალკეული

ღონისძიებები

მსხვილ კომპანიათა ზრდა
დამამუშავებელ მრეწველობაში

(18%-ით); დასაქმებულთა
ხვედრითი წილის გადიდება
მსხვილ საწარმოებში მცირე

ფირმების შერწყმისა და
შთანთქმის ხარჯზე; მცირე

საწარმოთა რიცხვის შემცირება
საშუალოდ 17-20%-ით, მცირე

ბიზნესში დასაქმების შემცირება
5-12%-ით; დასავლეთ ევროპის

ქვეყნების მცირე ბიზნესის
ხვედრითი წილი მშპ-ში 20-

27%-ის ფარგლებში მერყეობს

1970-იანი წლები მსხვილ საწარმოთა
პირდაპირი

მხარდაჭერის
მოდელიდან მცირე

ბიზნესის
მხარდაჭერის

მოდელზე გადასვლა;
მთელი სამრეწველო

სტრუქტურის
ჰარმონიზაცია

მცირე ბიზნესის
მხარდაჭერის

სამართლებრივი ბაზის
ფორმირება და
სახელმწიფო

ინსტიტუტების შექმნა;
მცირე

საწარმოებისათვის
ფინანსური, საკადრო
და კონსალტინგური
დახმარების გაწევა,

საგადასახადო
შეღავათების მიცემა

მცირე ფირმების რიცხვი 2-ჯერ
და მეტად გაიზარდა, მათი

ხვედრითი წილი
დასაქმებულთა რიცხოვნობაში

გაიზარდა 10%-ით; მცირე
ბიზნესის ხვედრითი წილის

საშუალოწლიური ზრდა
ევროკავშირის ქვეყნების მშპ-ში

2,5-3,0%-ის ფარგლებში
მერყეობს; მცირე ბიზნესის

ხვედრითი წილი მომსახურების
სფეროში შეადგენს 30-52%-ს,

მრეწველობაში - 40-66%-ს
1980-1990-იანი მცირე საწარმოთა მცირე ბიზნესის მცირე ბიზნესის ხვედრითმა
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წლები განვითარების
მიზანმიმართული

პოლიტიკის
ფორმირება და

მართვის
დეცენტრალიზებულ
სისტემაზე გადასვლა

მხარდაჭერის
ინფრასტრუქტურის

აქტიური ორგანიზაცია;
მისი სახელმწიფო

მხარდაჭერის
კომპლექსური სისტემის

რეალიზაცია
პროგრამულ-

მიზნობრივი მიდგომის
საფუძველზე;
რეგიონული
პროგრამების
რეალიზაცია

წილმა დასავლეთ ევროპის
ქვეყნების ექსპორტში 35-40%-ს
მიაღწია, ინოვაციების სფეროში

- 40-52%-ს; მცირე საწარმოთა
წვლილი მშპ-ში 45-50%-ია;

დასაქმებულტა რიცხოვნობის
ზრდამ მცირე ბიზნესში

შეადგინა 24%

2000-2010-იანი
წლები

ევროკავშირის
მაშტაბით მცირე

ბიზნესის მიმართ
ერთიანი სოციალური

და ეკონომიკური
პოლიტიკის
ფორმირება

ადმინისტრაციული
ბარიერების შემცირება,

ინფრასტრუქტურის
განვითარება;

ფინანსური დახმარების
გაწევა,

ორგანიზაციული
ხელშეწყობა; ახალ
საწარმოთა შექმნის

სტიმულირება;
დასაქმების

მხარდაჭერა; მცირე
ბიზნესის ინოვაციური
საგარეო-ეკონომიკური

საქმიანობის
განვითარება

მცირე ბიზნესის ხვედრითი
წილი მშპ-ში 67%-მდე

გაიზარდა; მცირე ბიზნესის
სუბიექტთა რაოდენობამ

ევროკავშირის საწარმოთა
საერთო რაოდენობის 99,8%-ს

მიაღწია; 2010 წლის
დასაწყისისათვის

ევროკავშირის მცირე
საწარმოთა 60% დაკავებული

იყო ინოვაციური საქმიანობით;
მცირე საწარმოთა 62%-ის

პროდუქციამ მნიშვნელოვანი
ადგილი დაიკავა ევროკავშირის

სახელმწიფოთა საექსპორტო-
საიმპორტო ოპერაციებში

1940-იანი წლების ომისშემდგომ პერიოდში დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონოკური

პოლიტიკისათვის დამახასიათებელი იყო ეკონომიკის ომისშემდგომი გაჯანსაღების

მიმართულება და მცირე მეწარმეობას დიდი ყურადღება არ ეთმობოდა. აღნიშნული პოლი-

ტიკის რეალიზებაში დიდი როლი შეასრულა „მარშალის გეგმამ“. მისი განხორციელება

დაიწყო 1948 წელს „ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ აშშ-ს კანონის მიღებით, რომე-

ლიც ითვალისწინებდა ევროპის ქვეყნების ეკონომიკის აღდგენას. აღდგენის პროგრამის

რეალიზებაში მონაწილე ევროპული ქვეყნებისათვის პირველი რიგის პრიორიტეტები იყო:

წარმოების აღორძინება, სადაც პრიორიტეტი მიენიჭა მსხვილ საწარმოებს; საგარეო ვაჭრობის

განვითარება, საერთაშორისო ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნება. განსაკუთრებული

ყურადღება დაეთმო სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებს, სამუშაო ადგილების შექმნის

პირობებს, ჩამორჩენილი რეგიონების განვითარებას და პრობლემური მსხვილი საწარმოების
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მხარდაჭერას.

მცირე ბიზნესის სტიმულირების ცალკეული ღონისძიებების რეალიზება ევროპულ

ქვეყნებში იწყება 1950-იანი წლების დასასრულიდან. ასე, მაგალითად, გერმანიის მთავრობამ

ომისშემდგომ პერიოდში განახორციელა არა მხოლოდ მსხვილი სამრეწველო სტრუქტურების

აღდგენა, არამედ ასევე მცირე ბიზნესის ხელშეწყობაზე მიმართული ღონისძიებებიც. მცირე

ბიზნესის მხარდაჭერა, რომელიც რეალიზდებოდა უპირატესად მრეწველობის განვითარების

რეგიონული სამსახურების  (Bureaux regionaux de  I industrie) მიერ, ხორციელდებოდა

ორგანიზაციული ხელშეწყობის ფორმაში.

აღსანიშნავია ასევე ჯერ კიდევ იმ პერიოდში დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში

ფუნქციონირებადი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი მცირე ბიზნესის განვითა-

რების  და ინტერესების დაცვის საქმეში. ასე, მაგალითად, საფრანგეთში მცირე და საშუალო

ბიზნესის გენერალურმა კონფედერაციამ (Confederation generate des et Moyennes Entreprises /

CGPME), უკვე 1948 წლიდან წამოწია საკითხი ეკონომიკის მცირე სექტორის მხარდაჭერის

(განსაკუთრებით ფინანსური მხარდაჭერისა და საგადასახადო შეღავათების მინიჭების)

აუცილებლობის შესახებ. 50-იან წლებში CGPME-ს მიერ შეიქმნა მთელი რიგი ტექნიკური და

ფინანსური სამსახურები მცირე ფირმებისათვის ფინანსური დახმარების გასაწევად. მცირე

საწარმოებს ეძლეოდათ საშუალო ვადიანი კრედიტები საკონკურსო საფუძველზე. 1964

წლიდან ადაპტირებული იქნა ლიზინგის ამერიკული სისტემა მცირე ფრანგული

საწარმოებისათვის.

1940-1960-იან წლებში დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში გატარებული პოლიტიკის

პრიორიტეტულ მიმართულებათა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მცირე ფირმები ვითარდებოდნენ

სტიქიურად, სარგებლობდნენ რა მხოლოდ სახელმწიფო მხარდაჭერის ცალკეული ზომებით,

რამდენადაც უპირატესობა ენიჭებოდა მსხვილი სამრეწველო საწარმოების აღდგენასა და

განვითარებას.

1970-იანი წლების დასაწყისიდან ეკონომიკური კრიზისის მსვლელობაში  დასავლეთ

ევროპის ქვეყნებში გამოვლინდა მსხვილმაშტაბიან მრეწველობაზე დამყარებული სისტემის

ნაკლოვანებები. სწორედ ამ დროს მცირე ბიზნესმა დაამტკიცა თავისი სიცოც-

ხლისუნარიანობა. 1970-იანი წლების შუა პერიოდიდან ევროპის ქვეყნებმა დაიწყეს ეკონო-
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მიკური პოლიტიკის გადახედვა და სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემამ შეცვალა თავისი

მიმართულება მცირე ბიზნესის მიმართ: მოხდა მსხვილ საწარმოთა პირდაპირი მხარდაჭერის

მოდელიდან მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის მოდელზე გადასვლა, მთელი სამრეწველო

სტრუქტურის ჰარმონიზაცება.

1980-1990-იანი წლებისპერიოდი ხასიათდება როგორც მცირე ბიზნესის მხარდამჭერი

პოლიტიკის აღორძინებით, ასევე დეცენტრალიზებული პოლიტიკის წარმოშობით.  რეგი-

ონალიზაციის მსვლელობაში ხელისუფლების ადგილობრივმა ორგანოებმა მიიღეს რეალური

დამოუკიდებლობა ადგილებზე ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში, მათ შორის მცირე

ბიზნესის განვითარებაში. ასე, მაგალითად, 1970-იანი წლების ბოლოს ბადენ-ვიურტემბერგის

მიწაში, ისევე როგორც გერმანიის სხვა მიწებში, შემუშავდა რეგიონული პროგრამები,

რომლებიც ითვალისწინებდნენ ღონისძიებებს მცირე ბიზნესისათვის კადრების

მომზადებაში ხელშეწყობის მიმართულებით, ასევე ახლად შექმნილი მცირე საწარმოების

სუბსიდირების პროგრამები ინოვაციური ტექნოლოგიების დამუშავების სფეროში. ორგა-

ნიზებულ იქნა ფონდი სპეციალური მონაწილეობისათვის, რომელიც ფუნქციონირებდა

დამოუკიდებელი კერძო ორგანიზაციის სახით და ფინანსდებოდა სახელმწიფოს მიერ. 1986-

1990 წლებში ბადენ-ვიურტემბერგის მიწის ხელისუფლების ორგანოების მიერ მცირე ბიზ-

ნესში ინვესტირებულ იქნა 3,7 მლნ გერმანული მარკა სესხების სახით და 1,2 მლნ გერმანული

მარკა - სუბსიდიის სახით, 150 მლნ გერმანული მარკა - კადრების სწავლებისათვის კოლექტი-

ური სასწავლო ცენტრების შესაქმნელად (Bagnasco, ... 1994: 29).

1970-იან და, განსაკუთრებით, 1980-1990-იან წლებში დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში

პოლიტიკის შეცვლის მახასიათებელ თავისებურებას განეკუთვნება მცირე ბიზნესის მხარდა-

ჭერის ინფრასტრუქტურის აქტიური ორგანიზაცია. ძირითადი სახელმწიფო და ნახევრად

სახელმწიფო ორგანიზაციები შეიქმნა მცირე ბიზნესის განვითარების პოლიტიკის  კოორდი-

ნაციის,  სახელმწიფო მხარდაჭერის და ინოვაციის სფეროში მცირე საწარმოების განვითარე-

ბის სტიმულირების უზრუნველყოფის მიზნით.

მე-9 ცხრილში წარმოდგენილია 2000-2010-იან წლებში მცირე ბიზნესის მიმართ დიდი

ბრიტანეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის მიზნობრივი პროგრამებით გათვალისწინებული

მხარდაჭერის ძირითადი ფორმები.
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ცხრილი 9. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ფორმები რიგ განვითარებულ

ქვეყნებში 2000-2010-იან წლებში

მხარდაჭერის
ფორმები

ღონისძიებათა  შინაარსი

დიდი ბრიტანეთი გერმანია საფრანგეთი

1. ახალი მცირე საწარმოებისა და სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირება

ფინანსური დახმარება დახმარება იმ
უმუშევრებისათვის, ვისაც

აქვს საკუთარი საქმის
დაწყების სურვილი (40

ფუნტი
სტერლინგი კვირაში)

სესხები და სუბსიდიები
(ბიუჯეტიდან 100 მლნ

გერმანული მარკის
მოცულობით)

ახალი ფირმების შექმნასთან
დაკავშირებული ხარჯების

ანაზღაურება (100 ათას ფრანგულ
ფრანკამდე წელიწადში)

ახალი ფირმების
შექმნისათვის გაწეული
ხარჯების ანაზღაურება

(წელიწადში 100 ათას ფუნტ
სტერლინგამდე)

ორგანიზაციული
ხელშეწყობა

მცირე საწარმოს
რეგისტრაციასთან
დაკავშირებული

ადმინისტრაციული
პროცედურების გამარტივება

მცირე ფირმების რეგისტრაციასთან
დაკავშირებული ადმინისტრაციული

პროცედურების გამარტივება

ANCE-ს მიერ განხორციელებული
ინფორმაციული მხარდაჭერა იმ

პირთათვის, ვინც აპირებს  საკუთარი
საქმის დაწყებას

2. მცირე ბიზნესის განვითარების სტიმულირება

ორგანიზაციული
ხელშეწყობა

პროგრამა BIS(Business I
mprovement Scheme)

ფარგლებში:
საწარმოს აუდიტის
ხარჯების 50%-ის

სახელმწიფოს მიერ
დაფარვა;

ვრცელდება პრობლემურ
ტერიტორიებზე;
საკონსულტაციო

სააგენტოების ორგანიზება;
საინფორმაციო

კრებულების გამოცემა

საგანმანათლებლო
პროგრამები: ხელშეწყობა

კვალიფიციური ინჟინრების
მოძიებაში

მცირე ფირმებისათვის
ინფორმაციული და საკონსულტაციო

მხარდაჭერა MEGA, LOGIC, PUCE
პროგრამების ფარგლებში

რეგიონული საკონსულტაციო
სააგენტოების (FRAC) დახმარებით

საწარმოთა მიერ უცხოელი
კონსულტანტის მოწვევისას

(6 წელში ერთხელ ერთი
თვით) გაწეული ხარჯების

ანაზღაურება

საგადასახადო
შეღავათები

მოგების გადასახადის
შეღავათიანი განაკვეთები:

29%, თუ მოგება არ
აღემატება 1 მლნ ფრანგულ

ფრანკს

მოგების გადასახადის
შეღავათიანი განაკვეთები:

50%, თუ მოგება არ აღემატება
60 ათას ფრანგულ ფრანკს;

25%, - თუ მოგება არ
აღემატება 60 ათას ფრანგულ

ფრანკს

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემას დასავლეთ ევ-
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როპის ქვეყნებში გააჩნია საკუთარი თავისებურებები. სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის

ფუნქციონირება, რა თქმა უნდა, ეყრდნობა სახელმწიფო ორგანიზაციებს ხელისუფლების

ყველა დონეზე. ცალკეულ ქვეყნებში სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციების მიერ მცირე

ბიზნესის მხარდაჭერა ასევე განსხვავდება ერთმანეთისაგან(ასე, მაგალითად, საფრანგეთში

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის საკითხში შეიძლება გამოიყოს რიგი ნიუანსები.

ბოლო მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში ქვეყანაში შეიქმნა მცირე ბიზნესის სტიმული-

რების სერიოზული სახელმწიფო სისტემა. ახალი მცირე საწარმოები ორი წელი

თავისუფლდებიან სააქციო საზოგადოებების და ადგილობრივი გადასახადებისგან.

მათთვის მცირდება საშემოსავლო გადასახადი და გადასახადი მოგების ინვესტირებადი

ნაწილისაგან. სახელმწიფო განსაკუთრებით ლმობიერად ეპყრობა, ვინც საკუთარი ბიზნესის

გახსნა ეკონომიკურად დეპრესიულ რეგიონებში განიზრახა. ასეთ მეწარმეებზე ვრცელდება

შეღავათები ან საერთოდ თავისუფლდებიან სოციალური უზრუნველყოფის ფონდებში

შესატანი გადასახადებისაგან (ჯანდაცვა, უმუშევართათვის განკუთვნილი დახმარებები,

საპენსიო ფონდები, ფონდები მრავალშვილიანებისათვის). უმუშევართათვის, რომლებმაც

საკუთარი ბიზნესის წამოწყება გადაწყვიტეს, მოქმედებს დახმარებების სპეციალური

სისტემა. ისინი სამი წლით თავისუფლდებიან გადასახადების გადახდისაგან და ერთი წელი

არ იხდიან სავალდებულო სოციალურ შენატანებს სოცდაზღვევის ფონდებში. ასეთ მეწარ-

მეებს გადაეცემათ სპეციალური წიგნაკები, რომელთა მოსახევი ჩეკებით შეიძლება

განხორციელდეს ანგარიშსწორება მენეჯმენტის, იურისპრუდენციის, საბუღალტრო

აღრიცხვის და სხვასაკითხებზე. მცირე საწარმოების თითქმის ყველა მეპატრონეს შეუძლია

ჰქონდეს შეღავათიანი კრედიტისა და სუბსიდიის იმედი. მსოფლიო ფინანსური კრიზისის

შედეგების გასანეიტრალებლად სახელმწიფომ შექმნა ფონდი 2 მლრდ ევროს მოცულობით,

რომლის სახსრებიც მიმართული იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესის ინვესტირებისა და

დაკრედიტებისათვის). ამ ორგანიზაციათა გარკვეული ნაწილი სპეციალურად შექმნილია

მცირე ბიზნესის მხარდასაჭერად, სხვა ორგანიზაციების სფერო უფრო ფართოა, მესამენი

წარმოადგენენ ფედერალური მნიშვნელობის სამსახურებს, მეოთხენი კი სპეციალიზდებიან

ეკონომიკის ცალკეულ სექტორებზე.

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შესაძლებელია გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები:
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ჯერ-ერთი, მცირე ბიზნესის მიმართ განხორიელებული პოლიტიკა მჭიდრო კავშირ-

შია დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოთა საერთო პოლიტიკასთან. მცირე ბიზნესის სახელ-

მწიფო მხარდაჭერის სისტემის ფორმირება სათავეს იღებს 1970-1980-იან წლებში, საერთო

სამრეწველო და ეკონომიკურ პოლიტიკაში შეტანილი ცვლილებებით;

მეორე, მიზნობრივ-პროგრამული მიდგომა წარმოადგენს დასავლეთ ევროპის ქვეყ-

ნებში მცირე ბიზნესის მიმართ განხორიელებული პოლიტიკის სტრატეგიისა და პრიორიტე-

ტების ფორმირების განუყოფელ ნაწილს;

დაბოლოს, მესამე, თანამედროვე ეტაპზე შემოთავაზებულია მცირე საწარმოთა საქ-

მიანობის ხელშეწყობისა და სტიმულირების მექანიზმების ფართო სპექტრი როგორც ევრო-

კავშირის, ისე ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე განხორციელებული პოლიტიკის ფარ-

გლებით განსაზღვრული პრიორიტეტული მიმართულებებიდან გამომდინარე. ამასთან, სა-

ხელმწიფო მხარდაჭერის სისტემა ატარებს მთლიან, კოორდინირებულ და მიზანმიმართულ

ხასიათს.
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თავი 3. მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის სახელმწიფო პოლიტიკა

საქართველოში

3.1. მცირე ბიზნესის დეფინიციისა და არსის საკითხისათვის
საქართველოში

საქართველოში შექმნილი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯო-

ბესების, სიღარიბისა და უმუშევრობის დაძლევის საქმეში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს

მცირე ბიზნესის განვითარებას. ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურაში ხშირად აღრეულია

ინდივიდუალური მეწარმეობისა და მცირე ბიზნესის ცნებები, ამიტომ მიზანშეწონილია

განვიხილოთ საკითხები ინდივიდუალური მეწარმეობისა და მცირე ბიზნესის არსის,

რეგისტრაციისა და საგადასახადო ვალდებულებების შესახებ.

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ინდივიდუალური მეწარმე

არის ფიზიკური პირი, რომელიც ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას, მეწარმედ არის რეგისტრი-

რებული რეესტრში და თავისი სამეწარმეო საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალდებუ-

ლებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს პირადად, მთელი თავისი ქონებით

(ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია // http://psh.gov.ge/index.php?sec_id=220).

ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაცია ხდება მაშინ, როცა პირი ახორციელებს სა-

მეწარმეო საქმიანობას, რომელიც გულისხმობს სუბიექტის მართლზომიერ და არაერთჯე-

რად საქმიანობას, რომელიც ხორციელდება მოგების მიღების მიზნით, დამოუკიდებლად და

ორგანიზებულად (ფიზიკური პირი ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციისთვის

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს წარუდგენს პირადობის დამადასტურებელ

მოწმობას და განცხადებას, რომელშიც უნდა მიეთითოს: განმცხადებლის სახელი, პირადი

ნომერი და ხელმოწერა; ინფორმაცია საწარმოს ადგილ-სამყოფელის შესახებ; განცხადების

შევსების თარიღი). ინდივიდუალური საწარმოს მაგალითებია: საცალო ვაჭრობა (მცირე

ზომის მაღაზია), მცირე მოცულობის სატრანსპორტო ან სამგზავრო გადაზიდვები,

საყოფაცხოვრებო მომსახურება და სხვა. მეწარმე ფიზიკური პირის საქმიანობის ადგილად

ითვლება მისი ეკონომიკური საქმიანობის ადგილი.
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საქართველოში მცირე საწარმოთა განვითარების ინსტიტუციური და საკანონმდებ-

ლო სისტემის ჩამოყალიბება დაიწყო 1990-იანი წლების ბოლოს, რასაც საფუძვლად დაედო

წარმატებულ ქვეყნებში მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის გამოცდილება და სახელმწიფოებრი-

ვი მხარდაჭერის მექანიზმები, რომლებიც სოციალური პრობლემების გადაჭრის მიზნით

დანერგილ იქნა პრაქტიკაში. 1999 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი „მცირე და

საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერის შესახებ“, რომელიც განსაზღვრავდა მცირე და საშუალო

საწარმოების განვითარების ძირითად პრინციპებს.

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ, „მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერის

შესახებ“ კანონის გაუქმებით, განსაზღვრება მცირე საწარმოს შესახებ გადატანილ იქნა

კანონში „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“, რომელიც გვაძლევს

მცირე ბიზნესის სრულფასოვან განსაზღვრებას. კერძოდ, ამ კანონის მიხედვით, მცირე სა-

წარმოს მიეკუთვნება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილი

ყველა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელში დასაქმებულთა საშუა-

ლო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 20 დასაქმებულს, ხოლო წლიური ბრუნვა - 500 000

ლარს (საქართველოს კანონი „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“).

აღსანიშნავია, რომ 2011 წლიდან ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა მცი-

რე ბიზნესის განვითარებისათვის. ამოქმედდა დამწყები ბიზნესისთვის წამახალისებელი

საგადასახადო შეღავათები. კერძოდ, საგადასახადო კოდექსში შეტანილ იქნა ცვლილებები,

რომლის შედეგად განისაზღვრა მიკრო და მცირე ბიზნესის ცნებები, დაბეგვრის

სპეციალური შეღავათიანი რეჟიმებით სარგებლობის უფლება მიენიჭა მიკრო, მცირე და

ფიქსირებული სტატუსის მქონე გადასახადის გადამხდელებს.

ახალი საგადასახადო კოდექსით, მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მე-

წარმე ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი

შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100 ათას

ლარს. მიკრობიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ფიზიკურ პირს, რომელიც

დამოუკიდებლად ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და მის მიერ მისაღები

ჯამური ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 30

ათას ლარს.
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მიკრო ბიზნესისთვის აკრძალულ საქმიანობებს მიეკუთვნება:

 საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას;

 საქმიანობები, რომლებიდანაც მიღებულმა შემოსავლებმა კალენდარული წლის განმავ-

ლობაში შესაძლოა გადააჭარბოს 30000 ლარს;

 სავალუტო ოპერაციების განხორციელება;

 სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტა-

ციო (მათ შორის საგადასახადო კონსულტანტთა) საქმიანობა;

 სათამაშო ბიზნესი.

 ვაჭრობა (აღნიშნული აკრძალვა არ ეხება იმ შემთხვევას, როდესაც ხორციელდება პირის

მიერ წარმოებული ან შესყიდული საქონლის გადამუშავება და მიწოდება).

 ერთ ობიექტში რამდენიმე გადამხდელის ორგანიზებული საქმიანობა (ინდივიდუალური

მეწარმე, მცირე და მიკრობიზნესი // https://geolaw.wordpress.com/2012/11/21/323/.)

მიკრო ბიზნესის სტატუსის მისანიჭებლად პირმა განცხადებით უნდა მიმართაოს

შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის სერვის ცენტრს/რაიონულ

განყოფილებას ან ელექტრონულად წარადგინოს განცხადება შემოსავლების სამსახურის

ვებ-გვერდის –http://www.rs.ge-ს მეშვეობით.

ახალი საგადასახადო კოდექსით, მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქო-

ნე პირებზე ვრცელდება სპეციალური – შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმები. კერძოდ, მიკ-

რო ბიზნესი არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით, ხოლო მცირე ბიზნესი სარგებლობს

დაბეგვრის შეღავათიანი რეჟიმით.

საგადასახადო კოდექსის 91-ემუხლის თანახმად, მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე

პირს არ მოეთხოვება შემოსავლების რაიმე წესით ან ფორმით აღრიცხვა. მისი შემოსავლები

დადასტურებული და აღრიცხულია, პირველადი საგადასახადო დოკუმენტებით, საბანკო

ანგარიშიდან ამონაწერებითა და საკონტროლო-სალარო აპარატების ჩეკებით. რაც შეეხება

ხარჯების აღრიცხვას, სტატუსის მქონემ უნდა აწარმოოს ხარჯების აღრიცხვის სპეციალური

ჟურნალი. ამ ჟურნალის შევსებისას არ მოითხოვება პირველადი დოკუმენტაცია, ანუ ისინი

შეიძლება არც კი არსებობდეს. მაგრამ ხარჯების ნაწილზე დოკუმენტაციის ქონა, თუნდაც

ჟურნალში აღურიცხველი, აუცილებელია, თუ ის აპირებს 3%-იანი დაბეგვრის რეჟიმის

გამოყენებას. მოცემული დოკუმენტი ადასტურებს ხარჯს, თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის
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მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს წარმოექმნა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებუ-

ლება ან ნებაყოფლობით დარეგისტრირდა, მაშინ იგი ვალდებულია შემოსავლები და

ხარჯები აღრიცხოს, თან მხოლოდ დარიცხვის მეთოდის გამოყენებით. მცირე ბიზნესის

მიერ საგადსახადო წლის განმავლობაში მიღებული ზარალი მომდევნო წელს არ გადაიტა-

ნება, თუ არ ხდება სპეციალური და დაბეგვრის რეჟიმიდან გამოსვლა. მცირე ბიზნესის სტა-

ტუსის გაუქმების შემთხვევაში:

 პირს შეუძლია ამ მომენტისათვის არსებული სასაქონლო ნაშთები აღრიცხოს შესაბამის

დოკუმენტში, რომელიც მომავალში, არ ჩაითვლება ხარჯის დამადასტურებელ დოკუ-

მენტად;

 პირს უფლება აქვს ამ მომენტისთვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგების

ნაშთები შეაფასოს საბაზრო ღირებულებით და შესაბამის დოკუმენტში აღრიცხოს

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთად, რომლის საერთო ღირებულება არ უნდა

აღემატებოდეს 30 000 ლარს;

 პირი ვალდებულია აღრიცხული სასაქონლო-მატერიალური მარაგის ნაშთის საერთო

ღირებულების თანხით გაზარდოს მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმებისას არსებული

დასაბეგრი შემოსავალი.

საგადასახადო კოდექსის 92-ე მუხლის შესაბამისად, თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის

მქონე მეწარმე ვალდებულია დარეგისტრირდეს დამატებული ღირებულების გადასახადის

გადამხდელად, ამავდროულად ვალდებულია გატარდეს რეგისტრაციაში და გამოვიდეს

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური

პირი დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციისას ვალდებუ-

ლების დადგომისას ვალდებულია აღრიცხოს ამ მომენტისათვის არსებული სასაქონლო-

მატერიალური მარაგების ნაშთი. თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური

პირი დარეგისტრირდება დამატებული ღირებულების გადასხადის გადამხდელად, მას უფ-

ლება აქვს რეგისტრაციის მომენტიდან სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთზე მიი-

ღოს დღგ-ს ჩათვლა, თუმცა ამისთვის უნდა არსებობდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

საგადასახადო კოდექსის 93-ე მუხლის მიხედვით, მიკრო და მცირე ბიზნესის სტა-

ტუსის მქონე ფიზიკური და მეწარმე ფიზიკური პირები ვალდებულნი არიან საგადასახადო
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ორგანოს წარუდგინონ დეკლარაცია. დეკლარაციის წარდგენა უნდა მოხდეს საგადასახადო

აღრიცხვის ადგილის მიხედვით საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე. თუ პირმა

შეწყვიტა ეკონომიკური საქმიანობა, პირს ევალება საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს

დეკლარაცია 30 სამუშაო დღის განმავლობაში, და არა - კალენდარული, დღის ვადაში.

სტატუსის გაუქმებამდე კალენდარული წლის პერიოდისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის

გაუქმებისას პირი ვალდებულია გამოიანგარიშოს საშემოსავლო გადასახადი ან

ჩვეულებრივი, ან მცირე ბიზნესის სპეციალური რეჟიმის შესაბამისად. რაც შეეხება მცირე

ბიზნესს, სტატუსის გაუქმებამდე კალენდარული წლის პერიოდისათვის პირი ვალდებუ-

ლია მცირე ბიზნესის სპეციალური რეჟიმის შესაბამისად გამოიანგარიშოს საშემოსავლო

გადასხადი. ორივე სტატუსის შემთხვევაში პირს ევალება გამოანგარიშებული გადასახადი

ასახოს წარსადგენ დეკლარაციაში დადგენილ ვადებში და ამავე ვადებში გადაიხადოს იგი.

საგადასახადო კოდექსის 94-ე მუხლის თანახმად, მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე

პირი არ იხდის მიმდინარე გადასახადელებს და არ ეკისრება საგადასახადო აგენტის ფუნქ-

ციის შესრულება. გადაუხდელი მიმდინარე გადასახადელების საკითხი დადგება იმ შემ-

თხვევაში, როდესაც პირს უუქმდება სტატუსი. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე

ფიზიკური პირი ვალდებულია მიმდინარე გადასახდელების თანხები ყოველი კვარტლის

მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე შეიტანოს ბიუჯეტში. კალენდარული წლის განმავლობაში

ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის ფარგლებში გაცემულ ხელფასზე მცირე ბიზნესის

სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება არ

ევალება. ასევე გადახდის წყაროსთან გადასხადის დაკავება არ ევალება მიღებული მომსა-

ხურების ანაზღაურების შემთხვევაში.

საგადასახადო კოდექსის 95-ე მუხლის თანახმად, საგადასახადო ორგანოებმა მიკრო

და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიმართ შეიძლება განახორციელოს საგადა-

სახადო კონტროლი. კონტროლის მიზანია, იმ საქმიანობების გამოვლენა, რომელთა განხორ-

ციელებით პირს უუქმდება შესაბამისი სტატუსი; სასაქონლო-მატერიალური მარაგების

ინვენტარიზაცია საშუალებას იძლევა მარაგების ნაშთის ღირებულება შეუდარდეს შესა-

ბამისი სტატუსისათვის დადგენილ ნორმას, რომლის გადაჭარბებაც სტატუსის გაუქმების
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საფუძველია; გადამხდელის შემოსავლების დადგენა შესაძლებელია კამერალური/გასვლი-

თი შემოწმების გარეშე.

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი შეიძლება იყოს პირი, რომელიც არ არის

დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი და ახორციელებს ფიქსირებული

გადასახადით დასაბეგრ ერთ ან ერთზე მეტ საქმიანობას. ფიქსირებული გადასახადის გა-

ნაკვეთი დამოკიდებულია არა მარტო საქმიანობის, არამედ - დაბეგვრის ობიექტების რაო-

დენობაზეც. ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი დგინდება საქართველოს მთავრობის

მიერ განსაზღვრული საქმიანობის სახეების მიხედვით და ის შეიძლება იყოს: ა) დაბეგვრის

ობიექტებზე 1 ლარიდან 2000 ლარის ფარგლებში; ბ) დასაბეგრი საქმიანობიდან მიღებული

შემოსავლის 3 პროცენტი.

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელს შესაბამისი სტატუსი ენიჭება საგადასახა-

დო ორგანოში განცხადების წარდგენის გზით მისივე ნების გამოხატვის საფუძველზე. ასეთი

სტატუსის მოპოვებისათვის პირი არ უნდა წარმოადგენდეს დღგ-ის გადამხდელს. სტატუსი

შეიძლება მიენიჭოს იურიდიულ პირსაც. მთავრობის დადგენილებით, დაუშვებელია,

იურიდიულ პირს აეკრძალოს სტატუსის მინიჭების შესაძლებლობა.

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია, გარდა ფიქსირებული

გადასხადით დასაბეგრი საქმიანობისა, დამატებით განახორციელოს მხოლოდ საქართვე-

ლოს მთავრობის მიერ ნებადართული საქმიანობა. ამ დამატებითი საქმიანობიდან მიღებუ-

ლი შემოსავალი ექვემდებარება საერთო წესით დაბეგვრას. ფიქსირებული გადასახადის

გადამხდელი არ იხდის მიმდინარე გადასახადელებს ფიქსირებული გადასახადის მიხედ-

ვით. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია მისთვის ან მის მიერ პირვე-

ლადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის შემთხვევაში შეინახოს აღნიშნული დოკუ-

მენტი. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებუ-

ლი საქონლის (მომსახურების) მიწოდებები გავლენას არ ახდენს დღგ-ის გადამხდელად

რეგისტრაციის ვალდებულების წარმოქმნაზე. მეორე მნიშვნელობანი პირობა, რაც იწვევს

სტატუსის გაუქმებას, არის ისეთი საქმიანობის განხორციელება, რომელიც ნებადართული

არ არის მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით. ფიქსირებული გადასხადის გადამხდე-

ლის სტატუსის გაუქმების ერთ-ერთი პირობის დადგომისას პირი ვალდებულია ფიქსირე-
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ბული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების მიზნით განცხადებით მიმართოს

საგადასხადო ორგანოს შესაბამისი პირობის დადგომიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

ზემოაღნიშნულიდან ნათლად ჩანს, რომ საგადასახადო კოდექსში წარმოდგენილი

მცირე ბიზნესის განსაზღვრებები წინააღმდეგობაში მოდის „საქართველოს ეროვნული სა-

ინვესტიციო სააგენტოს“ კანონში მოცემულ განსაზღვრებასთან. ამასთან, მცირე ბიზნესის

შემოსავლის ზღვარის 500 000-დან 100 000 ლარამდე დაწევის შედეგად შემცირდება მისი

წილი მშპ-ში, რომელიც ამჟამად 7-8% ფარგლებში მერყეობს. რაც შეეხება მიკრო ბიზნესს, ამ

სტატუსის შემოღებაში პრაქტიკულად არ არის ინოვაცია, რადგან ამ კატეგორიის მეწარმეები

გადასახადებს ისედაც არ იხდიდნენ.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია მიღებულ იქნას კანონი „მცირე

ბიზნესის შესახებ“, რომელიც განსაზღვრავს მცირე ბიზნესის რეალურ სტატუსს და დაარე-

გულირებს მასთან დაკავშირებულ ყველა სამართლებრივ საკითხებს. კერძოდ, მცირე ბიზ-

ნესის სტატუსი უნდა მოიცავდეს მიკრო და მცირე საწარმოებს და აღნიშნული სტატუსი

უნდა გავრცელდეს არა მხოლოდ ფიზიკური პირების მიერ განხორციელებულ ეკონომიკურ

საქმიანობაზე, არამედ „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ნე-

ბისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ყველა საწარმოზე.

3.2. ეროვნული მცირე ბიზნესის განვითარების დამახასიათებელი ნიშნები
და კანონზომიერებანი

მცირე ბიზნესის სფეროში საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ მცირე

საწარმოები წარმატებით ფუნქციონირებენ და წამყვანადგილს იკავებენ კვლავწარმოებით

სისტემაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემუშავებულია და ხორციელდება მცირე მეწარმე-

თა მხარდაჭერის ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკა. მცირე ბიზნესის განვითარების ხელ-

შეწყობის პოლიტიკის დანერგვა ევროკავშირის მთავარ მოთხოვნას წარმოადგენს პარტ-

ნიორი ქვეყნების მიმართ.

ამდენად, საქართველოს, როგორც ევროკავშირთან ასოცირებულ ქვეყანას

(ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 2014 წლის 27

ივნისს), მოეთხოვება ევროპული სტანდარტების ზუსტი დაცვა. აქვე ისიც უნდა ავღნიშნოთ,
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რომ საქართველოში, ეკონომიკის მასშტაბების ყოველწლიური ზრდის მიუხედავად, მცირე

ბიზნესის სექტორი განვითარების არადამაკმაყოფილებელ ტენდენციებს ავლენს. მსოფლიო

ბანკის 2013 წლის კვლევის - „მეწარმეობის ხელშეწყობა საქართველოში“ მიხედვით,

საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესზე მთლიანი შიდა პროდუქტის 20 პროცენტზე

ნაკლები მოდის, რაც ბევრ მეზობელ ქვეყანაში დაფიქსირებულ მონაცემებთან შედარებით

საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია (მაგალითად, სომხეთში მცირე და საშუალო საწარმოებზე

მშპ-ის 42% მოდის), ხოლო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში მცირე და საშუალო

ზომის საწარმოები, საშუალოდ, მშპ-ის 60 პროცენტს ქმნიან (მცირე ბიზნესში კვლავ

დიდი პრობლემებია //http://www.for.ge/view.php?for_id= 27001&cat=).

ქვეყნის მცირე ბიზნესის სექტორის ეფექტიანობის შესაფასებლად საჭიროა მრავალი

სტრუქტურული მახასიათებლის გაანალიზება. წინამდებარე კვლევის ფარგლებში ჩვენს მი-

ერ მცირე ბიზნესის განვითარების კანონზომიერებები შეფასებულ იქნა მხოლოდ ზოგიერ-

თი მაჩვენებლის მიხედვით. აღნიშნულის მიზეზს წარმოადგებს ის, რომ მცირე საწარმოთა

აქტივობის ამსახველი სტატისტიკა არასაკმარისია ამ სექტორისათვის დამახასიათებელი

ძლიერი და სუსტი მხარების დეტალურად გასაანალიზებლად. ამიტომ ჩვენ გავაანალიზეთ

არსებული სტატისტიკური აღრიცხვის მხოლოდ ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა: ბრუნვა,

პროდუქციის გამოშვება, დამატებული ღირებულება, დასაქმებულთა რაოდენობა,

დაქირავებულთა შრომის ანაზღაურება, ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში. აქვე უნდა

ავღნიშნოთ, რომ მცირე ბიზნესის აქტივობის სრულყოფილად გაანალიზებისათვის

აუცილებელია ისეთი მაჩვენებლების აღრიცხვა და გათვალისწინებაც, როგორიცაა: მცირე

საწარმოთა საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლები, მათ ინოვაციური აქტივობა და წილი მთლიან

შიდა პროდუქტში.

2012 წლის მონაცემებით, საქართველოში 366 229 საწარმო იყო რეგისტრირებული.

აქედან საწარმოთა უდიდესი ნაწილი რეგისტრირებულია ქ. თბილისში - 46%, იმერეთში -

12%, ქვემო ქართლში - 8%, სამეგრელო-ზემო სვანეთში - 8%, კახეთში - 6%, აჭარაში - 6%,

ხოლო საწარმოთა ყველაზე მცირე რაოდენობა რეგისტრირებულია რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო

სვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში. ამავე პერიოში ახლად რეგისტრირებულ სა-

წარმოთა რაოდენობაშიც იგივე სურათია. კერძოდ, ქ. თბილისზე მოდის ახლად რეგისტრი-
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რებულ საწარმოთა - 42%, იმერეთზე - 16%, ქვემო ქართლზე - 8%, სამეგრელო-ზემო სვანეთ-

ზე - 7%, აჭარაზე - 9%, და ა. შ. (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური).

მოტანილი მონაცემები ნათლად ადასტურებენ იმ მნიშვნელოვან უთანაბრობას, რაც

დამახასიათებელია რეგისტრირებულ საწარმოთა რეგიონული განაწილების კუთხით საქარ-

თველოში: თბილისშია რეგისტრირებული საწარმოების თითქმის ნახევარი, ამ მაჩვენებლის

მიხედვით თბილისი უპირობო ლიდერია ქვეყნის მაშტაბით და იგი მიმანიშნებელია იმ

დომინანტური როლისა, რაც დედაქალაქს გააჩნია ქვეყნის ეკონომიკურ სისტემაში.

საქართველოში 2012 წელს რეგისტრირებულ აქტიურ საწარმოთა რიცხვმა 42530 ერ-

თეული შეადგინა, საიდანაც 96% მცირე და საშუალო საწარმოებზე მოდიოდა (ნახაზი 4). სა-

შუალო ზომის საწარმოთა უმეტესობა რეგისტრირებულია როგორც შეზღუდული პასუხის-

მგებლობის საზოგადოება (დაახლოებით 57%). ასევე  დიდია მცირე და საშუალო ზომის

საწარმოთა საერთო რაოდენობაში ინდივიდიალური საწარმოების (ფიზიკური პირი) რაო-

დენობა, რომელთა წილიც მთლიან რაოდენობაში აღწევს 35%-ს.

მცირე და საშუალო საწარმოთა მთლიანი ბრუნვის მოცულობამ 2010 წელს 3617,6 მლნ

ლარი შეადგინა, 2011 წელს - 4180,5 მლნ ლარი, 2012 წელს - 3945,6 მლნ ლარი, ხოლო 2013

წელს კი - 4102,3 მლნ ლარი. მცირე და საშუალო საწარმოთა ბრუნვის მაჩვენებლები, მთლი-

ანი ბიზნეს სექტორის ჯამური მაჩვენებლების მიმართ, უკანასკნელი 14 წლის მანძილზე

წარმოდგენილია მე-10 ცხრილში.
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ნახაზი 4.  აქტიური საწარმოების წილი მათი სიდიდის (ზომის) მიხედვით 2012 წლისათვის

ცხრილი 10. მცირე და საშუალო საწარმოთა ბრუნვის მაჩვენებლების წილი საერთო

ბრუნვაში 2009-2013 წწ. (პროცენტებში)

წლები მსს-ების ბრუნვის მაჩვენებლების წილი საერთო ბრუნვაში %-ობით

1999 33,5

2000 33,7

2001 30,9

2002 32,7

2003 31,5

2004 27,6

2005 14,2

2006 25,7

2007 16,5

2008 12,0

2009 17,3

2010 14,8

2011 13,2

2012 13,7

2013 13,1

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური).

მე-10 ცხრილის ანალიზი გვიჩვენებს მცირე და საშუალო ბიზნესის ბრუნვის მაჩვე-

ნებლების უარყოფით დინამიკას, რომელიც 2008 წელს 12,0%-იან ნიშნულამდე იქნა შემცი-

რებული. რაც შეეხება მცირე და საშუალო საწარმოთა მიერ მთლიანი პროდუქციის გამოშ-

ვების მაშვენებელს, მან 2010 წელს - 2160,5 მლნ ლარი, 2011 წელს - 2640,6 მლნ ლარი, 2012

წელს - 2456,4 მლნ ლარი და 2013 წელს კი - 27140,3 მლნ ლარი შეადგინა. 1999-2013 წლებში

მცირე და საშუალო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის წილი მთლიან გამოშვება-

ში ასახულია მე-11ცხრილში.
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ცხრილი 11. მცირე და საშუალო საწარმოების მიერ გამოშვებული პროდუქციის წილი

მთლიან გამოშვებაში 1999-2013 წწ.(პროცენტებში)

წლები მსს-ს წილი პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში %-ობით

1999 20,3

2000 20,7

2001 20,5

2002 19,0

2003 20,6

2004 20,3

2005 21,5

2006 18,9

2007 16,1

2008 14,3

2009 18,5

2010 18,4

2011 19,3

2012 18,5

2013 18,7

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური).

როგორც მე-11ცხრილიდან ჩანს, საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოებში

პროდუქციის გამოშვებამ იკლო 2006-2008 წლებში, რომელსაც შემდგომ (2009-2013 წწ.) მოჰყ-

ვა გაუმჯობესება. მცირე და საშუალო საწარმოთა პროდუქციის გამოშვების მოცულობები

მეტ-ნაკლები ერთგვაროვნებით ხასიათდება 3 წლიანი  კლების პერიოდის (2006-2008 წწ.)

გამონაკლისის გათვალისწინებით. რაც შეეხება ინვესტიციებს ფიქსირებულ აქტივებში, ისი-

ნი საკმაოდ მცირე ხვედრითი წილით არიან წარმოდგენილი (ცხრილი 12). კერძოდ, მცირე

და საშუალო საწარმოების მიერ ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული ინვესტი-

ციების მოცულობამ 2006 წელს შეადგინა 460,6 მლნ ლარი, რაც მთლიანი მოცულობის

13,3%-ია, ანალოგიური მაჩვენებელი 2008 წელს შეადგენდა 412,8 მლნ ლარს (მთლიანი მო-

ცულობის 18,5%-ს), ხოლო 2009 წლისათვის ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა და შე-

ადგინა 258,4 მლნ ლარი (მთლიანი მოცულობის 12%). 2013 წლისათვის ამ მაჩვენებელმა

314.3 მლნ ლარი შეადგინა (მთლიანი მოცულობის 10,4%).
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ცხრილი 12. მცირე და საშუალო საწარმოების წილი ფიქსირებულ კაპიტალში

განხორციელებულ საერთო ინვესტიციებში 2006-2013 წლებში

წლები ინვესტიციების მთლიან მოცულობაში მსს-ების
ინვესტიციების წილი %-ობით

2006 13,3

2007 10,0

2008 18,5

2009 12,0

2010 9,8

2011 9,7

2012 9,5

2013 10,4

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური).

მცირე და საშუალო ბიზნესის საქმიანობის შეფასების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია

მათში დასაქმებულთა რაოდენობა. 2010 წლისათვის მან 150,7 ათას კაცს მიაღწია, ხოლო

2013 წლისათვის 181,4 ათასი კაცი შეადგინა. მთლიან დასაქმებულთა შორის მცირე ბიზ-

ნესში დასაქმებულთა ხვედრითი წილის დინამიკაზე 2002-2013 წლებში წარმოდგენას გვაძ-

ლევს მე-13 ცხრილი.

ცხრილი  13. მცირე და საშუალო საწარმოების წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში

2002-2013 წლებში

წლები მსს-ში დასაქმებულთა წილი  დასაქმებულთა  საერთო
რაოდენობაში

2002 49,0

2003 50,6

2004 47,4

2005 48,3

2006 46,7
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2007 44,1

2008 40,0

2009 42,4

2010 43,6

2011 45,2

2012 46,3

2013 48,0

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური).

როგორც მე-13ცხრილის ანალიზიდან ჩანს, დასაქმებულთა მაჩვენებელმა მთლიან

დასაქმებაში მაქსიმალურ ზღვარს (50,6%-ს) მიაღწია 2003 წელს. მოგვიანებით, აღნიშნულ

სეგმენტზე აღრიცხულმა დასაქმების საერთო მაჩვენებელმა დაიწყო კლება და შესაბამისად

2009 წლისათვის დაფიქსირდა 42,4%, ხოლო შემდგომ დაიწყო ზრდა და უკვე 2013 წლისათ-

ვის შეადგინა 48,0%. აღნიშნული მაჩვენებლები ძალზე დაბალია და ნათლად მიუთითებენ

საქართველოში მცირე ბიზნესის დაბალ კონკურენტუნარიანობაზე. მაგალითად შეიძლება

მოვიყვანოთ ევროკავშირის ქვეყნების გასაშუალებული მაჩვენებელი, სადაც მსს-ის

დასაქმების წილი  2010 წელს 67%-ს უდრიდა (ნახაზი 5).

ნახაზი 5. ევროკაშირის ქვეყნებში დასაქმების მაჩვენებლები საწარმოთა ზომის მიხედვით

2010 წლისათვის(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური).

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების არათანაბარი ფაქტორი მნიშვნელოვნად არის

გამოხატული რეგიონული განვითარების ჭრილში. მაგალითად, საწარმოთა მთლიანი ბრუნ-
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ვის მაჩვენებლით თბილისი უპირობო ლიდერია, რომელზეც 2012 წელს მოდიოდა საერთო

ბრუნვის 73% (ნახაზი 6).

ნახაზი 6. რეგიონების წილი საწარმოთა საერთო ბრუნვაში 2012 წელს. (საქართველოს

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური).

აქვე აღსანიშნავია, რომ თბილისის წილი საერთო ბრუნვის მაჩვენებლებში ბოლო 13

წლის მანძილზე მნიშვნელოვნად (46%-იდან 73%-მდე) გაიზარდა (ცხრილი 14). აღნიშნული

ინფორმაცია საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოდ დასკვნა იმის თაობაზე, რომ არათანაბარი

რეგიონული განვითარება საქართველოს ეკონომიკისათვის დამახასიათებელი პრობლემაა.

ანალოგიური ტენდენციები გვხვდება მცირე ბიზნესის სექტორშიც. როგორც დიაგრამიდან

ჩანს, არათანაბარი რეგიონული განვითარება დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მსხვილ

მაშტაბებს იძენს და მატულობს სხვაობები ლიდერ და ჩამორჩენილ რეგიონებს შორის.

შესაბამისად, შეინიშნება სულ უფრო მზარდი სხვაობები „პოტენციურ ზრდის პოლუსებს“

(თბილისა, აჭარა და ა.შ.) და „სტაგნაციურ ეკონომიკურ სივრცეებს“ (გურია, რაჭა-ლეჩხუმი)

შორის.

ცხრილი 14. თბილისის წილი რეგიონების  მთლიანი ბრუნვის მაჩვენებლებში
1999-2012 წლებში

წლები ქ. თბილისის წილი რეგიონების მთლიან ბრუნვაში %-ობით

1999 46
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2000 53

2001 54

2002 60

2003 60

2004 61

2005 63

2006 69

2007 72

2008 74

2009 75

2010 75

2011 74

2012 73

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური).

ამგვარად, საქართველოში რეგიონული ეკონომიკური პოლარიზაციის ტენდენციები

მნიშვნელოვნად მატულობს პერიფერიული ეკონომიკური სივრცის განვითარების შეფერხე-

ბის ფონზე, რაც ანალოგიურ ასახვას ჰპოვებს მცირე ბიზნესის სეგმენტაციის  არათანაბარ

სივრცობრივ კონცენტრაციაში.

მცირე და საშუალო  ბიზნესის განვითარებაზე წარმოდგენას გვაძლევს საქონლისა

და მომსახურების მთლიანი ყიდვები საწარმოთა ზომის მიხედვით, რომელიც 2014 წლის

დასაწყისისათვის შემდეგნაირად ნაწილდება:

 მსხვილი ბიზნესი............................................................................................................83,0 %;

 საშუალო ბიზნესი.............................................................................................................7,6 %;

 მცირე ბიზნესი...................................................................................................................9,4 %.

თითქმის იდენტური ვითარებაა გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსა-

ხურების ყიდვებზეც:

 მსხვილი ბიზნესი...............................................................................................................3,9 %;

 საშუალო ბიზნესი..............................................................................................................7,0 %;

 მცირე ბიზნესი...................................................................................................................9,1 %.
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ქვეყნის საწარმოებში დაქირავებულთა მთლიანი რაოდენობა საწარმოთა ზომების

მიხედვით ამავე პერიოდისათვის შემდეგნაირად ნაწილდება:

 მსხვილი ბიზნესი............................................................................................................64,2 %;

 საშუალო ბიზნესი...........................................................................................................15,4 %;

 მცირე ბიზნესი.................................................................................................................20,4 %.

დაახლოებით მსგავსი ტენდენციაა სქესის მიხედვით დაქირავებულთა მთლიან რაო-

დენობაში საწარმოთა ზომების მიხედვით:

ქალები:

 მსხვილი ბიზნესი ........................................................................................................... 56,9 %;

 საშუალო ბიზნესი ...........................................................................................................18,5 %;

 მცირე ბიზნესი ................................................................................................................ 24,6 %.

კაცები:

 მსხვილი ბიზნესი ........................................................................................................... 69,3 %;

 საშუალო ბიზნესი ...........................................................................................................13,3 %;

 მცირე ბიზნესი .................................................................................................................17,4 %.

საშუალო თვიურმა ხელფასმა ბიზნეს სექტორში შეადგინა 2014 წლის დასაწყისში

779,1 ლარი, მათ შორის, ქალების - 574,5 ლარი. საწარმოთა ზომის მიხედვით, საშუალო თვი-

ური ხელფასი შემდეგნაირად ნაწილდება:

 მსხვილი ბიზნესი .................................................................................................946,3 ლარი;

 საშუალო ბიზნესი .................................................................................................550,0 ლარი;

 მცირე ბიზნესი .......................................................................................................426,7 ლარი.

სადისერტაციო ნაშრომის, კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენს მიერ განხორ-

ციელდა რესპოდენტთა გამოკითხვა ინტერვიუ-ანკეტირების მეთოდით. მომზადდა ორი

ტიპის კითხვარი: ერთი - მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეთა გამოსაკითხად, მეორე -

სამთავრობო სტრუქტურების, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების, უმაღლესი სას-

წავლებლებისა და პროფესიული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების

(შემდგომში პირობითად - „ექსპერტები“) გამოსაკითხად. კვლევა განხორციელდა საქართვე-

ლოს ორ ქალაქში - თბილისსა და გორში. სულ გამოკითხული იქნა 65 რესპოდენტი, აქედან
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42 - მეწარმე და 23 - ექსპერტი. ქ. თბილისში გამოიკითხა 21 - მეწარმე, და 14 - ექსპერტი,

ხოლო ქ. გორში 21 - მეწარმე და 9 - ექსპერტი. მეწარმეთა შერჩევის კრიტერიუმი იყო: ა)

საწარმოს სიდიდე (მომუშავეთა რიცხოვნობა და წლიური ბრუნვა); ბ) საქმიანობის სფერო.

ექსპერტთა შერჩევისას ამოსავალი კრიტერიუმი იყო მათი საქმიანობა და ბიზნეს-გარემოსა

და სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხებში სავარაუდო კომპეტენტურობა.

გამოკვლეულ საწარმოთა 25% საქმიანობს ვაჭრობის, 17% - სოციალური და საყოფაც-

ხოვრებო მომსახურების (სილამაზის სალონი, სამკერვალო და სხვ.), 10% - დამამუშავებელი

მრეწველობის (ძირითადად კვების პროდუქტების წარმოება, საცხობი, საკონდიტრო და

სხვ.),  10% - საზოგადოებრივი კვებისა და სასტუმრო მეურნეობის (რესტორანი, კაფე, საო-

ჯახო სასტუმრო და სხვ.),  7% - ჯანდაცვის (სტომატოლოგიური და სხვა სახის სამკურნალო

დაწესებულებები), 7% - მშენებლობის, 7% - საინფორმაციო ტექნოლოგიების (ინტერნეტ-

კაფე, კომპიუტერული მომსახურება და სხვ.), 5% - განათლების სფეროში. გამოკითხა ასევე

ელექტროენერგიის განაწილების, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობისა და საფინანსო

შუამავლობის სფეროში მოღვაწე მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეები.

კვლევის შედეგებში აისახა თითქმის ყველა ძირითადი ეკონომიკური სფეროს მეწარ-

მეთა მოსაზრებები, პრობლემები და რეკომენდაციები. კვლევის შედეგების რეპზენტატუ-

ლობა განაპირობა იმ ფაქტორმაც, რომ გამოკითხვა შეეხო სხვადასხვა სიდიდისა და საქ-

მიანობის ხანგრძლივობის მქონე საწარმოებს. კერძოდ, მომუშავეთა რაოდენობის მიხედვით

გამოკვლეულ საწარმოთა 22%  მიკრო ზომისაა, 71% - მცირე ზომის, ხოლო  6% - საშუალო

ზომის. რაც შეეხება წლიურ ბრუნვას, გამოკვლეული საწარმოების 83%-ის ბრუნვა 100 ათას

ლარზე ნაკლებია, ხოლო 17%-ის - 100 ათას ლარზე მეტი. ყოველივე აღნიშნული იძ-ლევა

იმის საფუძველს, რომ, რესპოდენტთა შედარებით მცირე რაოდენობის მიუხედავად,

მოხდეს კვლევის შედეგების განზოგადება და იგი რეპრეზენტატულად იქნეს მიჩნეული.

კვლევის შედეგების თანახმად, მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების საქმიანობაში

მთლიანობაში მაინც პოზიტიური ტენდენციები ჭარბობს. გამოკვლეულ საწარმოთა 20% -მა

ბოლო 2 წლის განმავლობაში გაზარდა გაყიდვების მოცულობა, 17% %-მა გაზარდა თანამ-

შრომელთა რაოდენობა, 15%-მა გააუმჯობესა მენეჯმენტი, 10%-მა შეცვალა პროდუქცი-

ის/მომსახურების ასორტიმენტი და ამდენივემ დანერგა ახალი ტექნიკა/ტექნოლოგია. გა-
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მოკვლეულ საწარმოთა 1/5 -სათვის ბოლო 2 წელიწადში არაფერი არ შეცვლილა, 15%-მა

მკვეთრად, ხოლო 24%-მა შედარებით შეამცირა გაყიდვების მოცულობა. 2% იძულებული

იყო შეემცირებინა თანამშრომელთა რაოდენობა, 12% კი აღიარებს რომ მისი ბიზნესი და-

ხურვის პირასაა.

გამოკითხულმა მეწარმეებმა დაასახელეს ის ფაქტორებიც, რომლებიც ხელს უშლიან

მათ საქმიანობაში (ცხრილი 15).

ცხრილი 15. ბიზნესის  შენარჩუნება/განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორები

№ ფაქტორები %

1 მოსახლების დაბალი ყიდვითუნარიანობა, უმუშევრობა/სიღარიბე 51

2 ფინანსების ნაკლებობა/ ხელმიუწვდომლობა 27

3 საგადასახადო  სისტემა 12

4 არაჯანსაღი კონკურენცია, მონოპოლისტები 12

5 მაღალი კომუნალური გადასახადები 10

6 კლიენტის ნაკლებობა 10

7 მაღალი კონკურენცია 7

8 მოძველებული ტექნიკა/ტექნოლოგიები 7

9 მაღალი ქირა ფართზე 5

10 არასრულყოფილი საკანონმდებო სისტემა 5

11 განუვითარებელი ინფრასტრუქტურა 5

12 არასტაბილური ფასები პროდუქტზე 2

13 ცუდი ადგილმდებარეობა 2

14 ინფლაცია 2

15 არ უპასუხა 12

(კითხვაზე პასუხების ჯამი აღემატება 100%-ს, ვინაიდან შესაძლებელი იყო ერთდროულად

რამოდენიმე პასუხის გაცემა).

მეწარმეებმა გამოკითხვისას დაასახელეს პრობლემების საკმაოდ ფართო ჩამონათვა-

ლი, რომლებიც მათ ხვდებათ საბანკო დაწესებულებებთან ურთიერთობისას (ცხრილი  16).

ცხრილი  16. საბანკო კრედიტის აღებასთან დაკავშირებული პრობლემები

№ პრობლემები %
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1 კრედიტებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი 71

2 ბანკი კრედიტს გასცემს მხოლოდ გირაოს და არა ბიზნეს იდეის საფუძველზე 54

3 ბანკი კრედიტს გასცემს მხოლოდ გირაოს და არა საწარმოს ფულადი ნაკადის
შეფასების საფუძველზე

39

4 დიდია მოთხოვნილი გარანტიის (გირაოს) ოდენობა 39

5 ბანკს შეუძლია დაუსაბუთებელი უარის თქმა 39

6 ბანკი არ ითვალისწინებს ბიზნესის სეზონურობას 39

7 რთულია კრედიტის აღების პროცედურები 34

8 სესხის აღება დიდ დროს მოითხოვს 27

9 ბიუროკრატული პროცედურებია 22

10 საგარანტიო მოთხოვნები არარეალურია 20

11 ბანკი უარს ეუბნება მოთხოვნილ თანხაზე 15

12 ბანკის მხრიდან ირღვევა სესხის პირობები 7

შეფასების ობიექტურობის დასადგენად, მეწარმეთა მოსაზრებასთან ერთად, შესწავ-

ლილი იქნა ექსპერტების მოსაზრებებიც იმის თაობაზე, თუ საქართველოში ბოლო 3 წლის

განმავლობაში როგორ შეიცვალა ბიზნეს-გარემოს ესა თუ ის კომპონენტი. პასუხებით დად-

გინდა, რომ ბიზნესის რეგისტრაციის პირობების ცვლილებას თითქმის მთლიანად პოზიტი-

ურად აფასებენ როგორც მეწარმეები, ისე ექსპერტები.

დაბოლოს, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მიკრო-, მცირე- და საშუალო ბიზნესის წარმო-

მადგენელთა გამოკითხვა ადასტურებს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის მი-

მართ სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილებების აუცილებლობას. სრულყოფას საჭიროებს,

როგორც არსებული საკანონმდებლო ბაზა, ისე საგადასახადო და ფინანსური რესურსების

ხელმისაწვდომობის მხარდამჭერი პოლიტიკა. საჭიროა აგრეთვე შესაბამისი საიფორმაციო-

საკონსულტაციო სისტემის განვითარება მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელების და

მენეჯერების ინფორმირებულობისა და კომპეტენტურობის ასამაღლებლად, რაც საქართვე-

ლოს სინამდვილეში სერიოზულ გამოწვევად ყალიბდება.
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3.3. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითადი ტენდენციები

ეროვნულ ეკონომიკაში

მცირე სიდიდის საწარმოები ტრადიციულად განაპირობებენ ქვეყნის ეკონომიკური

სისტემის მდგრადობას და წარმოადგენენ უმუშევრობის დაძლევისა და ახალი სამუშაო ად-

გილების შექმნის ძირითად წყაროს.

უაღრესად მნიშვნელოვანია მცირე ბიზნესის როლი ქვეყანაში საშუალო ფენის ჩამო-

ყალიბებაში. პროფ. ნ. ჭითანავა მცირე ბიზნესს განიხილავს, როგორც მომავალი სოციალუ-

რი ორიენტაციის ეკონომიკის უმთავრეს ელემენტს. მის ასეთ როლს განსაზღვრავს ქვეყნის

მეურნეობისათვის ბუნებრივ-საწარმოო თავისებურებანი, არსებული ტრადიციები, პრაქტი-

კა, წვრილი და საშუალო მეწარმეთა ფორმირების ობიექტური წანამძღვრები, სამუშაო ადგი-

ლების შექმნის (დასაქმების), სამომხმარებლო ბაზრის ეროვნულ ნიადაგზე ფორმირების

საჭიროება და სხვა. როგორც ცნობილია, მცირე ბიზნესი ხელს უწყობს ტექნიკურ,

ეკონომიკურ სიახლეთა დანერგვას, ქვეყნის ფინანსური რესურსების შექმნას, მომხმარებელ-

თა რეალური ინტერესების გათვალისწინებას, რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვი-

თარების დონეების გაწონასწორებას, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების მა-

ტერიალური საფუძვლების მომზადებას, ქვეყნის ეფექტიანი ეკონომიკის სოციალური ბაზის

შექმნას. მესაკუთრეთა საშუალო ფენის ჩამოყალიბებით იქმნება დაბალანსებული საბაზრო

ეკონომიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი „კონსტრუქცია“, რომელიც პოლიტიკური,

სოციალურ-ეკონომიკური რყევების დროს ავლენს ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარს,

ამზადებს ობიექტურ წანამძღვრებს სოციალური თანხმობის მიღწევისათვის. მცირე

ბიზნესმა დაამტკიცა, რომ ღრმა კრიზისის პირობებში იგი ეკონომიკის ის სექტორია, რომე-

ლიც ხელს უწყობს ადამიანების დასაქმებას. ეკონომიკურ რეფორმებში ჩართვას, იმ ადამია-

ნებზე ზრუნვას, რომლებმაც სამუშაო დაკარგეს, ნაკლებად შრომისუნარიანი არიან“

(ჭითანავა 2000: 273).

მცირე მეწარმეობის მნიშვნელობის კუთხით, ასევე საინტერესოა პროფ. ე.

მექვაბიშვილის ანალიზი. იგი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში საშუალო ფენის ჩამოყალიბებაში

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას, რომე-
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ლიც მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერის ღონისძიებათა ქმედითი სისტემის

შექმნას და დანერგვას. თავისუფალი მეწარმეობის ჩამოყალიბება და განვითარება მცირე სა-

წარმოების შექმნის გზით გულისხმობს შესაბამისი ინსტიტუციონალური ბაზის არსებობას,

რომლისთვისაც აუცილებელია:

1. მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის კონკრეტული და თანმიმდევრული პოლიტიკის

შემუშავება, რომელიც, როგორც წესი, უნდა წარმოადგენდეს ზოგადად მეწარმეობის

განვითარების ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილს;

2. მეწარმეობის განვითარებისათვის ხელშემშლელი მიზეზების დადგენისა და აღმოფ-

ხვრის კონკრეტული მიმართულებების განსაზღვრა და კერძო მეწარმეობისათვის

ხელსაყრელი გარემოს შექმნა;

3. პასუხისმგებლობისა და ფუნქციების გამიჯვნა ცენტრალურ სამთავრობო ორგანოებსა

და რეგიონულ სტრუქტურებს შორის თავისუფალი მეწარმეობის პოლიტიკის

შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში;

4. სამეწარმეო სფეროს წარმომადგენელთა აქტიური და ეფექტიანი მონაწილეობა ეკონო-

მიკური პოლიტიკის შემუშავების, რეალიზაციის და შედეგიანობის შეფასების პრო-

ცესში (მექვაბიშვილი http:// social-democrats-georgia. Blospot. Com/ 2010/07/blog-post.html

(2.07.2010)).

საქართველოში საბაზრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე გადასვლის გარდამავალ პე-

რიოდში განხორციელებულმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა დასაბამი მისცეს მცირე მეწარ-

მეობის განვითარებას, რომლის შემდგომ აღმავლობაზე ბევრად არის დამოკიდებული ქვე-

ყანაში  ცხოვრების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები.

საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების ინსტიტუციონალური

და საკანონმდებლო სისტემის ჩამოყალიბება დაიწყო გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან,

რომელსაც საფუძვლად დაედო წარმატებული  ქვეყნების გამოცდილება მცირე და საშუალო

ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაში, რომლებიც ქვეყნის სოციალური პრობლემების

გადაჭრისათვის დანერგილი იქნა პრაქტიკაში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მცირე მეწარმეობა საქართველოში განეკუთვნება ახალ

სოციალურ-ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მიმართულებას, რომელიც

დასაბამს იღებს მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან ე.წ. პრივატიზების პროცესის დაწყები-
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დან, როდესაც სახელმწიფო ქონების განსახელმწიფოებრიობის შედეგად ქვეყანაში გაჩნდა

კერძო სტატუსის მატარებელი სხვადასხვა სიდიდის მეწარმე სუბიექტები. საქართველოს

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, თუ 1988 წლისათვის ქვეყანაში მოქმე-

დი მეწარმე სუბიექტების 95,6% სახელმწიფო საწარმოებს განეკუთვნებოდა, უკვე 1998

წლისათვის საწარმოთა 85,7% მოდიოდა კერძო მეწარმე სუბიექტებზე.

საქართველოში მცირე მეწარმეობის განვითარების საქმეში არსებით მნიშვნელობა

ჰქონდა პარლამენტის მიერ 1994 წელს მიღებულ კანონებს: „სახელმწიფო ქონების პრივატი-

ზების შესახებ“ და „მეწარმეთა შესახებ“. აღნიშნულ ნორმატიულ ბაზაზე დაყრდნობით

შესაძლებელი გახდა სახელმწიფო ქონების განსახელმწიფოებრიობის პროცესში ისეთი

ფორმების გამოყენება, როგორიცაა სახელმწიფო ქონების პირდაპირი მიყიდვა, საწარმოს

მფლობელი კოლექტივისათვის შეღავათიანი პირობებით გადაცემა, აუქციონის წესით რეა-

ლიზება და სხვ. მეწარმეთა შესახებ კანონის ამოქმედებამ კი უზრუნველყო ახლად

ფეხადგმულ მეწარმეთათვის იურიდიული სტატუსის განსაზღვრა, რომლითაც მათ შესაძ-

ლებლობა ეძლეოდა აერჩიათ საკუთარი იურიდიული სტატუსი და გაეგრძელებინათ საქმი-

ანობა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. წარმოდგენილი კანონით, მეწარმე სუბიექტად სა-

ქართველოში  მიჩნეულია ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდური პასუხისმგებლობის სა-

ზოგადოება, კომანდიტური საზოგადობა, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება,

სააქციო საზოგადოება და კოოპერატივი. სამომავლოდ მეწარმეებსაც საშუალება მიეცათ

საკუთარი შეხედულებით შეერჩიათ საკუთარი საწარმოს იურიდიული ფორმა და გაეტარე-

ბინათ იგი რეგისტრაციაში საკანონმდებლო მოთხოვნათა ზუსტი დაცვით.

ოფიციალური სტატისტიკით, საქართველოში 1996 წლის ივლისში დასრულდა სა-

წარმოთა პრივატიზაციის პირველი ეტაპი. მან მოიცვა ძირითადად სამი მიმართულება:

ბინების პრივატიზება, ვაუჩერული პრივატიზება და მცირე პრივატიზება (სილაგაძე, ... 1996:

44; ჭითანავა 2000: 14). საქართველოში 1993-1998 წლები ხასიათდება ფართომაშტაბიანი

პრივატიზებით და მეწარმეობის ყველა სახეობის განვითარებით. სწორედ ამ პერიოდში

მრავალი მესაკუთრე გაჩნდა მომსახურების, ვაჭრობის, სოფლის მეურნეობის, კვების

მრეწველობის და საზოგადოებრივი კვების სფეროებში (პავლიაშვილი 2011: 17)
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სამწუხაროდ, გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოსთვის საქართველოში კვლავ

არ არსებობს ერთიანი შეხედულება მცირე საწარმოთა კონკრეტული განმსაზღვრელი კრი-

ტერიუმების შესახებ. ევროპულ ქვეყნებში ეკონომისტების მიერ შემუშავებულია რაოდე-

ნობრივი და თვისობრივი კრიტერიუმები, რომელიც საფუძვლად უდევს მცირე და საშუა-

ლო საწარმოთა კლასიფიკაციას. რაოდენობრივ კრიტერიუმებად მიჩნეულია საწარმოში და-

საქმებულთა რიცხოვნება, გამოშვებული პროდუქციის მოცულობა, ბრუნვა, ძირითადი კა-

პიტალი, მოგება და ა.შ.

მცირე ბიზნესის განვითარების ევროპული და ამერიკული გამოცდილების გათვა-

ლისწინებით, საქართველოს პარლამენტის მიერ 1999 წელის 23 ივლისს მიღებული იქნა

კანონი „მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერის შესახებ“. ეს კანონი განსაზღვრავდა

ქვეყანაში მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარებისა და მხარდაჭერის ეკონომიკურ და

სამართლებრივ საფუძვლებს. ამ კანონით დარეგულირდა საქართველოში ეკონომიკის დარ-

გების მიხედვით მცირე საწარმოთა სტატუსი, რომელსაც საფუძვლად დაედო ისეთი

რაოდენობრივი მაჩვენებლები, როგორიცაა მომუშავეთა რაოდენობისა და საწარმოთა წლი-

ური ბრუნვის მოცულობა. კერძოდ, მცირე საწარმოებად მიიჩნეოდა საწარმო, რომელშიც

დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა და საწარმოს წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემა-

ტებოდა  შემდეგ ზღვრულ ოდენობას:

 მრეწველობაში--------------------------------------40 დასაქმებულსა და 500ათას ლარს;

 მშენებლობაში---------------------------------------20 დასაქმებულსა და 300 ათას ლარს;

 ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში----------20 დასაქმებულსა და 200 ათას ლარს;

 სოფლის მეურნეობაში-----------------------------20 დასაქმებულსა და 150 ათას ლარს;

 საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში-----------------10 დასაქმებულსა და 50 ათას ლარს;

 განაათლებაში, ჯანმრთელობის დაცვასა და კულტურაში----------------------------------

---------------------------------------------------------25 დასაქმებულს და 60 ათას ლარს;

 სხვა სახის ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისას---------------------------------

------------------------------------------------------15 დასაქმებულსა და 100 ათას ლარს.
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წარმოდგენილი საკანონმდებლო აქტით, საწარმო არ ითვლებოდა მცირედ, თუ მის

საწესდებო კაპიტალში 25%-ზე მეტი ეკუთვნოდა პირს ან პირებს, რომლებიც არ აკმაყოფი-

ლებდნენ ამ კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისა და სახელმწიფო პოლი-

ტიკის შემუშავებისა და გატარების მიზნით სახელმწიფომ დააფუძნა მცირე და საშუალო

საწარმოთა განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი. ცენტრი წარმოადგენდა საჯარო

სამართლის იურიდიულ პირს და მის ფუნქციებს განეკუთვნებოდა მცირე და საშუალო სა-

წარმოთა განვითარების სტიმულირების სახელმწიფო პოლიტიკით გათვალისწინებული

ღონისძიებების კოორდინაცია, მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარებისა და დაფინან-

სების პროგრამათა შემუშავებისა და განხორციელების ორგანიზაცია, მათი ინფორმაციული

და საკონსულტაციო მომსახურება, ამ საწარმოთა მუშაკებისათვის სასწავლო კურსებისა და

ტრენინგ-სემინარების ორგანიზება, მცირე და საშუალო საწარმოთათვის განვითარების

სტიმულირების ღონისძიებათა ორგანიზება. აღნიშნული კანონმდებლობის საფუძველზე

საქართველოში 2000 წლისათვის დაფუძნდა მცირე და საშუალო საწარმოთა საკოორ-

დინაციო საბჭო, რომელიც წარმოადგენდა მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის

განმახორციელებელ და ცენტრის საქმიანობის წარმმართველ ორგანოს. საბჭოს წევრთა რაო-

დენობა განისაზღვრა 13 კაცით, რომელსაც ამტკიცებდა საქართველოს პრეზიდენტი ორი

წლის ვადით. დაწყებული 2000 წლიდან მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების ცენ-

ტრის საშუალებით სახელმწიფო ხელს უწყობდა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარე-

ბას, ახალი მცირე საწარმოების შექმნას, უწევდა მათ დახმარებას ფინანსურ და ლიზინგურ

მომსახურებაში, ახორციელებდა მცირე და საშუალო საწარმოთა მომსახურების მხარდამჭე-

რი ინფრასტრუქტურის  ჩამოყალიბებას.

საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 22 ივნისის № 309 ბრძანებულების საფუძ-

ველზე დამტკიცებული იქნა “2002-2004 წლებში მცირე და საშუალო საწარმოთა სახელმწი-

ფო დახმარების პროგრამა“. აღნიშნული პროგრამა გულისხმობდა საწარმოთათვის სახელ-

მწიფო დახმარების აღმოჩენას ორი ძირითადი მეთოდის გამოყენებით:

1. ფინანსური დამარების აღმოჩენა:

 მცირე მოცულობის პირდაპირი სესხები;
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 მცირე საწარმოებისათვის გარანტიების გაცემა, კომერციულ ბანკებში სესხის

მისაღებად(საწარმოთა ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ცენტრი გასცემდა გარანტებს

შერჩეულ მცირე და საშუალო საწარმოებზე იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ვერ

აკმაყოფილებდნენ კომერციული ბანკების მოთხოვნებს გირაოს ანდა ბიზნეს

რისკებთან დაკავშირებით);

 საბანკო კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირება(სუბსიდირების მიზანს

წარმოდგენდა კომერციული ბანკების მაღალი საპროცენტო განაკვეთების შემცირება,

რათა კრედიტის განაკვეთი მისაღები ყოფილიყო საწარმოსათვის. საპროცენტო

განაკვეთების სუბსიდირების პროგრამა გამოიყენებოდა მთავრობის მიერ წინასწარ

განსაზღვრულ პრიორიტეტულ სფეროებში ეკონომიკური და სოციალური

პროექტების დასაფინანსებლად).

2. საინფორმაციო, საკონსულტაციო, განათლებისა და ტრენინგის სფეროები(პროგრამა

მიზნად ისახავდა მცირე და საშუალო საწარმოთა მზარდი მოთხოვნების

დაკმაყოფილებას საინფორმაციო-საკონსულტაციო სფეროში). პროგრამის რეალიზაციის

პროცესში მცირე საწარმოთა განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი ასრულებდა ორ

ძირითად ამოცანას:

 მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის ძირითადი საშუალებებისა და მეთოდების შესახებ ინ-

ფორმაციული უზრუნველყოფას;

 საწარმოთა პერსონალის ტრენინგისა და სამეწარმეო კულტურის ჩამოყალიბების

ხელშეწყობას.

ცენტრის მიერ სპეციალური პროგრამის განხორციელების შედეგად მცირე და საშუა-

ლო საწარმოთა აქტივირების ზრდის პროცესი სტაბილური გახდა. უკვე 2007 წლისათვის

საქართველოში ახალ საწარმოთა რიცხვმა 207,9 ათას მიაღწია, ხოლო 2012 წლისათვის კი

366,2ათასამდე გაიზარდა (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური), რაც

გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ამ პერიოდში მოქმედი კანონმდებლობით

მნიშვნელოვნად გამარტივდა საწარმოთა დარეგისტრირების პროცედურები.

ამგვარად, საქართველოში 2006 წლამდე მიღებული იქნა მცირე და საშუალო ბიზნე-

სის ხელშემწყობი შემდეგი კანონები და კანონქვემდებარე აქტები:
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 „მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონი - 1999

წლის 23 ივლისს.

 „მცირე და საშუალო საწარმოთა  საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართვე-

ლოს პრეზიდენტის 2000 წლის 26 იანვრის ბრძანებულება.

 „მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრის დებულე-

ბის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 8 აპრილის №

134 ბრძანებულება.

 „2002-2004 წლებში საქართველში მცირე და საშუალო საწარმოთა სახელმწიფო დახმა-

რების პროგრამის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 22 ივნისის № 309

ბრძანებულება.

 „მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო

მინისტრის აპარატის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 13

აპრილის № 21 დადგენილება.

ამასთან, უნდა ავღნიშნოთ, რომ, ქვეყნის ხელისუფლებამ სრულად ვერ უზრუნველ-

ყო დასახული მიზნის პრაქტიკული განხორციელება, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობა

ისეთმა ფაქტორებმა როგორიც იყო: ქრონიკული ბიუჯეტურიდეფიციტი, მაშტაბური

კორუფცია, ბიუჯეტური სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვა, კორუმპირებული

საგადასახადო და საბაჟო სისტემები.

„ვარდების რევოლუციის“ შემდგომ ქვეყნის ეკონომიკამ განვითარების ახალი სტიმუ-

ლი მიიღო. დაიწო ეკონომიკური პოლიტიკის რეგულირების რეფორმები და ინფრასტრუქ-

ტურის განვითარება. ამ პერიოდში ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული

კანონმდებლობის განახლებაში, საბიუჯეტო-ფისკალურ დისციპლინაში. შემუშავებული და

განხორციელებული იქნა კორუფციასთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო

გეგმაც, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესებას ქვეყანა-

ში. საწარმოთა რეგისტრაციისა და საქმიანობის დაწყებასთან დაკავშირებული პროცედურე-

ბი მნიშვნელოვნად გამარტივდა.

თანამედროვე პირობებში მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითადი

ვექტორი საგადასახადო ადმინისტრირების მოწესრიგებაზე გადის; გადასახადების ადმი-
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ნისტრირების და გადახდის გამართული სისტემის ფორმირება ნებისმიერი ქვეყნის ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. პირველი მცდელობა აღნიშნული სფეროს და-

რეგულირებისათვის იყო 1997 წლის 13 ივნისს, როდესაც მიღებულ იქნა „საქართველოს

საგადასახადო კოდექსი“, რომლითაც განისაზღვრა კანონის მოქმედების სფერო, გადასახა-

დის სახეები და განაკვეთები, გადახდის პირობები და დეკლარირების ვადები, დავების გა-

დაჭრის პროცედურები და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებისა და გადასახა-

დის გადამხდელთა უფლება-მოვალეობები. აღნიშნული საგადასახადო კოდექსით არ იყო

გაწერილი, თუ რა ტიპის კონტროლისა და უზრუნველყოფის მექანიზმები არსებობდა

გადამხდელის მიმართ. აღნიშნული ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად ეტაპობრივად

ცვლილებები იქნა შეტანილი მასში, ხოლო შემდგომ იგი სრულად გაუქმდა და მიღებული

იქნა ახალი „საგადასახადო კოდექსი“, რომელიც ძალაში შევიდა 2005 წლის 1 იანვრიდან.

ახალი საგადასახადო კოდექსით ძველი 21 გადასახადიდან გაუქმდა 12, და მოქმედი კოდექ-

სით განისაზღვრა 6 სახის გადასახადი, სამართლიანი კონკურენციის სტიმულირებისათვის

საქონლისა და მომსახურების გარკვეულ ნაწილზე შემცირდა დღგ, გაფართოვდა ფინანსურ

რესურსებზე ხელმისაწვდომობა საბანკო სექტორში. ახალ კოდექსში დეტალურად იქნა

გაწერილი გადასახადის გადამხდელის და საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენლების

უფლება-მოვალეობები, კონტროლისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები, გადასახადების

ადმინისტრირების წესი და სხვ.

მოქმედ „საგადასახადო კოდექსში“ ადმინისტრაციული ნაწილი საკმაოდ რთულად აღ-

ქმადი იყო მეწარმეთა მხრიდან, რის გამოც ხშირი იყო დავები მეწარმეებსა და საგადასახა-

დო ორგანოებს შორის. მეწარმეთა დიდი ნაწილი არსებული დავების მოგვარების სისტემას

მოუქნელად მიიჩნევდა და საუბრობდა მისი დახვეწის აუცილებლობაზე. 2005 წლიდან

ამოქმედებულ „საგადასახადო კოდექსში“, მიუხედავად განხორციელებული პოზიტიური

ნაბიჯებისა, კვლავ არსებობდა მნიშვნელოვანი წინაღობები, რომელიც მცირე ბიზნესის გან-

ვითარებას აფერხებდა. ყველაზე რთულ და მოუგვარებელ პროცედურებად გადასახადებ-

თან და ექსპორტ-იმპორტთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები გამოვლინდა:

რეგისტრაცია ------------------------ 38%

ფინანსები ---------------------------- 40%
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ლიცენზირება ----------------------- 43%

თანხმობის მიღება ------------------ 43%

ექსპორტ-იმპორტი ------------------ 71%

საგადასახადო სისტემა ------------- 82%.

ამასთან, 2006 წლიდან ქვეყანაში მკვეთრად გაუარესდა მცირე და საშუალო ბიზნეს-

თან მიმართებაში საკანონმდებლო და რეგულაციური გარემო. კერძოდ, 2006 წელს  გაუქმე-

ბული იქნა კანონი „მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერის შესახებ“ და ის სამთავ-

რობო გადაწყვეტილებები და სტრუქტურები, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ მცირე და

საშუალო ბიზნესის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერას. მთავრობის მიერ ოფიციალუ-

რად დეკლარირებული იქნა ლიბერალური ეკონომიკური კურსი, რაც, სხვა საკითხებთან

ერთად, გულისხმობდა ბიზნესში ჩაურევლობის პრინციპების დანერგვას და, ამასთანავე,

ყველა საწარმოსათვის თანაბარი პირობების შექმნას განურჩევლად ზომისა. შესაბამისად,

მთავრობა ესწრაფოდა ხელსაყრელი ბიზნეს-გარემოს, ლიბერალური საგადასახადო

რეჟიმის, ლიცენზირებისა და ნებართვების გამარტივებული სისტემის ამოქმედებას. 2006

წელს კანონის გაუქმების შემდეგ განსაზღვრებები მცირე და საშუალო ბიზნესის შესახებ

გადატანილი იქნა კანონში „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“,

რომელიც გვაძლებს მცირე ბიზნესის სრულფასოვან  განმარტებებს. აქვე უნდა ავღნიშნოთ,

რომ კანონით „მეწარმეთა შესახებ“, მცირე საწარმო არის ყველა ორგანიზაციულ-სამართ-

ლებრივი ფორმის მქონე საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა რიცხვი არ აღემატება 20 ადა-

მიანს,  ხოლო წლიური ბრუნვა - 500 ათას ლარს.

დაშვებული ხარვეზების და შეცდომების მიუხედავად, მთავრობა აგრძელებდა რე-

ფორმების განხორციელებას, საგადასახადო ადმინისტრირების სფეროში ახლებური მიდგო-

მების დასამკვიდრებლად. ევროპული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, 2007

წელს გაერთიანდა საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტრაციები და შეიქმნა შემოსავლების

სამსახური. პარალელურად, უცხოური გამოცდილების გათვალისწინებით, საქართველოში

რეფორმები შემდეგი ექვსი მიმართულებით გატარდა:

 ბიზნესის დაწყება;

 ლიცენზიების გაცემა;
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 კრედიტების მიღება;

 საკუთრების რეგისტრაცია;

 ინვესტორების დაცვა;

 ბიზნესის დახურვა.

შედეგად, გაუმჯობესდა ბიზნეს-გარემო, გამარტივდა ბიზნესის დაწყება, მეწარმეთა

მიერ კრედიტის აღება, ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღება და ა.შ. ამის შესაბამისად,

საქართველომ ბიზნესის კეთების სიმარტივით მე-18 ადგილი დაიკავა მსოფლიოში 178 ქვე-

ყანას შორის, ხოლო 2009 წელს კი მე-15 ადგილზე დაწინაურდა (ცხრილი 17).

ცხრილი 17. ბიზნეს-გარემოს მახასიათებლები საქართველოში 2009 წელს

ბიზნეს-გარემოს მახასიათებლები 2009 წლის რეიტინგი

ბიზნესის კეთების სიმარტივე 15
ბიზნესის დაწყება 4

სამშენებლო ნებართვებთან გამკლავება 10

დაქირავებული მუშახელი 5

საკუთრების რეგისტრაცია 2
კრედიტის აღება 28

ინვესტიციების უსაფრთხოება 38
გადასახადების  გადახდა 110

საზღვრებს გარეთ ვაჭრობა 81
კონტრაქტების განხორციელება 43

ბიზნესის დახურვა 92

(ცხრილის მარცხენა სვეტში მოცემულია მაჩვენებლები, რომლებიც ბიზნეს გარემოს

ახასიათებენ. მარჯვენა მხარეს კი რეიტინგი, რომელიც ახასიათებს თუ მსოფლიოს 183

ქვეყანას შორის მერამდენე ადგილზეა საქართველო ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიხედვით).

მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო საფინანსო კოორპორაციის ერთობლივი ყოველწლიუ-

რი კვლევების “Doing Buniness” შედეგების თანახმად, საქართველოs 2015 წელს 189 ქვეყანას შორის

მე-15 ადგილიუკავია (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/georgia/). თუმცა,

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ აღნიშნული კვლევა დაფუძნებულია 11 სხვადასხვა მაჩვენებლის

შესწავლაზე, რომლებიც ფაქტიურად ზომავენ ბიზნესის რეგულირების ხარისხს და არ მოიცავენ

ბიზნეს-გარემოს დამახასიათებელ ისეთ მნიშვნელოვან მაჩვენებლებს, როგორიცაა ქვეყნის

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ინფრასტრუქტურის ხარისხი, კორუფციის დონე და სხვა.
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Heretage Foundation-სა და The wall street Juomal-ის 2012 წლის ეკონომიკური

თავისუფლების ინდექსის მიხედვით (რომელიც შეფასების შემდეგ კრიტერიუმებს ეყრდნობა:

ბიზნესის თავისუფლება, ვაჭრობის თავისუფლება, ფისკალური თავისუფლება, მთავრობის

დანახარჯები, მონეტარული თავისუფლება, ინვესტიციების თავისუფლება, ფინანსური

თავისუფლება, საკუთრების უფლებები, კორუფციისაგან თავისუფლება და შრომის თავისუფლება),

საქართველომ 179 ქვეყანას შორის 69,4 სარეიტინგო ქულით 34 ადგილი დაიკავა, რაც 2011 წელთან

შედარებით 1 ქულით და 5 სარეიტინგო ადგილით გაუარესებული მაჩვენებელია. შესაბამისად,

საქართველო რეიტინგში „ზომიერად თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების“ კატეგორიაში

ჩამოქვეითდა. რეიტინგის გაუარესების ტენდენცია ძირითადად შეინიშნებოდა მთავრობის

დანახარჯების ზრდის, კორუფციისაგან თავისუფლებისა და მონეტარული თავისუფლების

გაუარესების ხარჯზე. თუმცა, უნდა ავღნიშნოთ, რომ საქართველო მოცემულ რეიტინგში

ლიდერობდა როგორც კავკასიის რეგიონში (სადაც სომხეთი 39-ე პოზიციაზეა, ხოლო აზერბაიჯანი

91-ე პოზიციაზე), ასევე მეზობელ სახელმწიფოებს შორისაც, კერძოდ, რუსეთის ფედერაციამ

მოცემულ რეიტინგში 2012 წელს 144-ე, ხოლო თურქეთმა 73-ე პოზიცია დაიკავეს. მსოფლიოში

ეკონომიკურად ყველაზე თავისუფალ ქვეყნებად კი ჰონგ კონგი (89,9), სინგაპური (87,5) და

ავსტრალია (83,1) დასახელდა (http://www.heritage.org/index/ranking).

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, 2009 წლისთვის ქვეყანაში კვლავ პრობლემად რჩე-

ბოდა „საგადასახადო კოდექსის“ სრულყოფა. 2011 წლიდან ძალაში შევიდა ახალი „საგადა-

სახადო კოდექსი“,რომელმაც  გააერთიანა საგადასახადო და საბაჟო კოდექსები, მკვეთრად

შეცვალა მიდგომები გადასახადის გადამხდელის მიმართ. ამ მიზნით, კოდექსში შევიდა

მრავალი ცვლილება და დაინერგა ახალი ინსტიტუტები, რომელთა შორის აღსანიშნავია:

პირადი საგადასახადო აგენტი; წინასწარი გადაწყვეტილება; საგადასახადო შეთანხმება;

სპეციალური საგადასახადო რეჟიმები - მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის; საგადასახადო

ომბუცმენი; საწარმოო დანაკარგების დადგენა; რისკზე დაფუძნებული აუდიტი; უბნის საგა-

დასახადო ოფიცერი; Tax Free (“გადასახადების გარეშე“, სხვაგვარად - დღგ-ზე საგადასახა-

დო მოცულობის დაბრუნების სისტემა);  ტარიფები;  ბიზნეს რუკა; სპეციალური დაბეგვრის

რეჟიმი ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირთათვის.

მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის მნიშვნელოვან საკითხად შესაძლებელია მივიჩნიოთ

მედიაციის პრინციპის დამკვიდრების მცდელობა. ამ ინსტიტუტის თანახმად, საგადასახა-

დო სამსახურის შემოწმების საბოლოო შედეგი არის ის, რომ საგასასახადო ინსპექტორის
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დასკვნა აქტის სახით პირდაპირ აღარ გაეგზავნება გადამხდელს, რომელიც იძულებული

იყო, იგი  გაესაჩივრებინა ჯერ შემოსავლების სამსახურში, შემდეგ ფინანსთა სამინისტროში

და ბოლოს - სასამართლოში. ახალი კოდექსით, გადასახადის გადამხდელს შეუძლია მედია-

ციის პირველი ეტაპი გაიაროს აუდიტის დეპარტამენტში, ანუ რიგითი აუდიტორი რომე-

ლიც ამოწმებს, ამზადებს პროექტს. პროექტი შემდეგ გადის მედიაციის საბჭოზე ისე, რომ

გადაწყვეტილება ძალაში არ შედის. აუდიტის დეპარტამენტის სპეციალური საბჭო ისმენს

ორივე მხარის კონკრეტულ არგუმენტებს. ყოველივე ეს ჯანსაღ გარემოს ქმნის გადამხდე-

ლისათვის, რადგან იგი რწმუნდება რომ პრობლემას ობიექტურად  იხილავენ და მის არგუ-

მენტებსაც უსმენენ და ობიექტურობის შემთხვევაში ითვალისწინებენ.

აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ მცირე საწარმოს შესახებ  განმარტება გვხვდება ახალ „სა-

გადასახადო კოდექსშიც“, რომლის თანახმადაც მცირე ბიზნესის სტატუსი შესაძლებელია

მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული

ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100000 ლარს,

ხოლო მიკრო ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ არ

გამოიყენება დაქირავებულ პირთა შრომა და დამოუკიდებლად ეწევა ეკონომიკურ საქმია-

ნობას, რომლიდანაც მის მიერ მიღებული ჯამური ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული

წლის განმავლობაში არ აღემატება 30000 ლარს.

ზემოაღნიშნულიდან ნათლად ჩანს, რომ საგადასახადო კოდექსში წარმოდგენილი

მცირე ბიზნესის განსაზღვრებები წინააღმდეგობაში მოდის „საქართველოს ეროვნული საინ-

ვესტიციო სააგენტოს“ და „მეწარმეთა შესახებ“ კანონებში მოცემულ განსაზღვრებებთან,

რომელიც, ჩვენი აზრით, დროულად უნდა გასწორდეს, რადგან შემოსავლის 500000 ლარი-

დან 100000 ლარამდე დაწევით მცირდება მცირე ბიზნესის წილი მშპ-ში, რომელიც ამჟამად

7-8%-ის ფარგლებში მერყეობს, რაც შეეხება მიკრო ბიზნესს, ამ სტატუსის შემოღებაში არ

არის ინოვაცია, რადგან ამ კატეგორიის მეწარმეები გადასახადებს ისედაც არ იხდიდნენ.

ასევე დიდი ხანია საქართველში დღის წესრიგში დგას მცირე მეწარმეობასთან მიმარ-

თებაში პოლიტიკის შემუშავება, რომლის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი კომპონენტია

საგადასახადო პოლიტიკა. მსოფლიოს მთელ რიგ ქვეყნებში მცირე ბიზნესის დაბეგვრის

სპეციალური რეჟიმების განსხვავებულობა მნიშვნელოვანწილად  განისაზღვრება მცირე
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ბიზნესის ფუნქციონირების პირობებით, მშპ-ის წარმოებაში მისი წილით, ეკონომიკის

დარგობრივი სტრუქტურით, საზოგადოებაში დაბეგვრისაგან თავის არიდების კონკრეტუ-

ლი ფორმების გავრცელებით. მცირე მეწარმეობისათვის განსაზღვრული პირობების შესრუ-

ლებისას საკმაოდ რაციონალური შეიძლება აღმოჩნდეს გადასახადების შემცირების ამოცანა,

რადგან არსებობს გარკვეული სახის ეკონომიკური დანახარჯები, რომლებიც საკმაოდ

მტკივნეულია სწორედ მცირე საწარმოებისათვის. მსგავსი პოლიტიკის რაციონალურობის

ერთ-ერთ უმთავრეს პირობას წარმოადგენს ის, რომ გადასახადები არ უნდა შემცირდეს

მეტისმეტად, ანუ გადასახადებზე ეკონომია უნდა შეესაბამებოდეს კორექტირებად

დანახარჯებს. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს დაბეგვრის შემცირე-

ბული განაკვეთები ან შეღავათების სხვა ფორმები.

სამწუხაროდ, დღეისათვის საქართველოს კანონმდებლობა არ მოიცავს მცირე ბიზნე-

სისათვის რაიმე განსაკუთრებული სახის შეღავათებს. გამონაკლისს წარმოადგენს საგადა-

სახადო შეღავათები, რომლებიც ახალი საგადასახადო კოდექსით ამოქმედდა მიკრო და მცი-

რე საწარმოებთან მიმართებით. აღნიშნული ინფორმაციის გათვალიწინების შედეგად

იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა არ არის აღქმული როგორც ეკო-

ნომიკური გარემოს გაჯანსაღების ძირითად წყარო, რომელიც, თავის მხრივ, მოითხოვს

ხელშემწყობ ღონისძიებებს ეკონომიკური პოლიტიკის დონეზე. უკანასკნელი 12 წლის

მაჩვენებლების გაანალიზება საშუალებას გვაძლევს ნათლად გავაცნობიეროთ მცირე საწარ-

მოთა განვითარების კუთხით განხორციელებული ქმედებები. უნდა აღინიშნოს იმის თაო-

ბაზეც, რომ  სახელმწიფო დონეზე მცირე ბიზნესის განვითარების ერთიანი პროგრამის არ-

არსებობის პირობებში ბოლო ათწლეულში მთავრობა ახორციელებდა სხვადასხვა სახის

ხელშეწყობის პროექტებს მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართებით, რომელთა დაფინან-

სება ხორციელდებოდა სახელმწიფო რესურსებით. მაგალითად, საქართველოს მთავრობის

2007 წლის 30 მაისის № 110 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული იქნა პროგრამა

„დასაქმება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებით“. სახელმწიფოს მხრიდან მცირე

ბიზნესის დასახმარებლად ორგანიზებული პროექტების კუთხით აღსანიშნავია  თბილისის

მერიის პროგრამა „დაიწყე შენი ბიზნესი მერიის დახმარებით“. აღნიშნული პროგრამის ფარ-

გლებში სატრენინგო დახმარება გაეწია დაახლოებით 700 მოქალაქეს, რომლებიც გეგმავდნენ
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სამეწარმეო საქმიანობის დაწყებას უახლოეს მომავალში, სატრენინგო პროგრამა მოიცავდა

ბენეფიციარებისათვის საპროექტო, ფინანსების, მენეჯმენტის და სხვა საჭირო საკითხების

სწავლებას.

2007 წელს კი „სამუშაო ადგილებზე პროფესიული მომზადების მიზნობრივი სახელ-

მწიფო პროგრამა“ დაფინანსდა 20 მლნ ლარით, ხოლო 2008 წელს კი 62,5 მლნ ლარი გამოიყო

„იაფი კრედიტის“ პროგრამის ფარგლებში, რომლიდანაც ექსპორტის წახალისების ქვეპრო-

გრამას მოხმარდა 49,5 მლნ ლარი. 2009 წელს „იაფი კრედიტის“ პროგრამას მოხმარდა  2,5

მლნ ლარი, ხოლო 2010, 2011 და 2012 წლებში ამ  პროგრამის დაფინანსება აღარ განხორცი-

ელებულა.

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების და საქართველოს მთავრობის მიერ გან-

ხორციელებული მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტები მნიშვნელოვანი იყო და ხელს

უწყობდა დროის გარკვეულ მონაკვეთში კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტას. თუმცა,

საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების სტრატეგიული მიდგომის არარსებობის გა-

მო ეს ღონისძიებები ძირითადად ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებდნენ და საპროექტო ვადის

ამოწურვასთან ერთად ასრულებდნენ სასიცოცხლო ციკლს, თუ მხედველობაში არ მივი-

ღებთ უკანასკნელ 2013-2014 წლებს.

საქართველოში, მცირე და საშუალო  ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით,

მთავრობის მიერ 2011 წელს დაფუძნებული იქნა სს „საპარტნიორო ფონდი“, მის მთავარ მი-

ზანს წარმოადგენს საქართველოს ბიზნეს-სექტორში ინვესტიციების წახალისება საინვეს-

ტიციო პროექტების განვითარების საწყისი თანამონაწილეობის გზით (კაპიტალში თანა-

ინვესტირება, სუბორდინირებული სესხი და ა.შ.). ფონდისათვის მნიშვნელოვანია კომერ-

ციულად მომგებიანი პროექტების მხარდაჭერა საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტულ

სექტორებში, რომლებიც გამოირჩევიან განვითარების დიდი პოტენციალით, მათ შორის ენ-

ერგეტიკის, აგრობიზნესის, ტურიზმის, ინფრასტრუქტურის და ლოჯისტიკის სფეროებში

(საპარტნიორო ფონდი).

განვლილმა პერიოდმა და განვთარებული ქვეყნების  გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიზნით აუცილებელია ქვეყანამ ხელი შეუწყოს

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, რადგან ინვესტორი ფირმები ფლობენ
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უპირატესობებს - ტექნოლოგიების, პატენტების, ნოუ-ჰაუს სახით. პირდაპირი უცხოური

ინვესტიციების შემოდინება ხელს უწყობს ქვეყანაში ბიზნესის გამოცოცხლებას, ახალი

სამუშაო ადგილების შექმნას, დასაქმების სტიმულირებას და უმუშევრობის დონის

შემცირებას.

ქვეყანაში ბიზნესის განვითარების კუთხით 2013 წლის ივლისის თვეში იმდრო-

ინდელი პრემიერ მინისტრის ბ. ივანიშვილის ინიციატივით და პოტენციური ადგილობ-

რივი და უცხოელი ინვესტორების მხარდაჭერით, ქართველ და უცხოელ ინვესტორთა

ჯგუფმა დააფუძნა თანაინვესტირების ფონდი.

თანაინვესტირების ფონდი ინვესტორებს უქმნის ხელსაყრელ პირობებს და აძლევს

განსაკუთრებულ შესაძლებლობას, რომ საქართველოში ბიზნესის სექტორში მოახდინონ

პორტფელური და პირდაპირი ინვესტიციების განხორციელება. დღეისათვის ფონდის მიერ

მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა 6 მლრდ აშშ დოლარს შეადგენს და აქტიურად

ახორციელებს საქმიანობას საქართველოში აღიარებულ პრიორიტეტული სფეროებში: ენერ-

გეტიკაში, სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში, გადამამუშავებელ მრეწველობაში,  მცირე და

საშუალო საწარმოების დაფინანსებას (თანაინვესტირების ფონდის ინვესტორები და

პრიორიტეტები).

საქართველოს მთავრობას გათვითცნობიერებული აქვს რა მცირე ბიზნესის განვითა-

რების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში, აქტიურად უწყობს ხელს

და სპეციალური პროგრამების გამოყენებით ასტიმულირებს მცირე ბიზნესის განვითარებას.

ამ მხრივ, საყურადღებოა „სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი

საწარმოების თანადაფინანსების“ პროექტი, რომლის გამხორციელებაც სოფლის მეურნეო-

ბის სამინისტრომ დაიწყო 2013 წლის მარტიდან. პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართვე-

ლოს ყველა რეგიონში ახალი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს შექმნა, რომელიც ბიძგს მის-

ცემს ქვეყნის რეგიონებში ეკონომიკის გამოცოცხლებას და მათ შემდგომ განვითარებას.

პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი 30 მილიონი აშშ დოლარია, აქედან 15 მილიონი არის კო-

მერციული ბანკების წილი, სახელმწიფოს წილი მთლიანი თანხიდან 12 მილიონია, ხოლო

დარჩენილი 3 მილიონი, ბენეფიციარების თანამონაწილეობის თანხა იქნება. პროექტის

ფარგლებში უნდა შეიქმნას დაახლოებით 50 საწარმო იმ რაიონებში, რომლებიც მთავრობის
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დადგენილებით არის მითითებული (სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების

გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი დაიწყო). საქართველოს

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აღნიშნულ პროექტთან ერთად, 2013 წლის მარტის

თვიდან წარმატებით ახორციელებს „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტს“, რომელიც მი-

მართულია სოფლად მიკრო და მცირე საწარმოების განვითარების ხელშეწყობისათვის, რომ-

ლებიც ორიენტირებულნი იქნებიან საექსპორტო პროდუქციის წარმოებაზე („შეღავათიანი

აგროკრედიტის პროექტის“ შედეგები).

საქართველოში მცირე მეწარმეობის განვითარების საქმეში წინგადადგმული ნაბიჯია

მთავრობის ახალი ინიციატივა, 2014 წლის 1 ივნისს დაწყებული ახალი პროგრამა „აწარმოე

საქართველოში“. პროგრამის კოორდინატორია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი

განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად. მის მიზანს

წარმოადგენს წარმოებაზე ორიენტირებული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა,

მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდა, თანამედროვე

ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 46 მლნ

ლარს, მათ შორის: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-გადამუშავებაზე მოდის 30

მლნ ლარი, ინდუსტრიული პროდუქციის წარმოებაზე - 16 მლნ ლარი (სახელმწიფო პროგ-

რამა „აწარმოე საქართველოში“).

პროგრამის ფარგლებში შექმნილ მცირე საწარმოებს სახელმწიფო მხარდაჭერის კუთ-

ხით სთავაზობს სამ კომპონენტს, რომელიც მოიცავს ფინანსურ ხელშეწყობას, ინფრასტ-

რუქტურის მხარდაჭერას და საკონსულტაციო მომსახურებას. ფინანსური კომპონენტი

მოიცავს: კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსებას პირველი ორი წლის განმავლობაში 10%-

ის მოცულობით, გირაოს დაზღვევას - კრედიტის მოცულობის 30%-ისა 2-4 წლის განმავ-

ლობაში. ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა მოიცავს სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული

უძრავი ქონების გადაცემას უსასყიდლოდ. საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს:

ბენეფიციარებისათვის ტრენინგების ჩატარებას, საექსპორტო ბაზრების მოძიებაში მხარდა-

ჭერას და სხვადსხვა სტანდარტების დანერგვაში დახმარების გაწევას, ასევე ინოვაციების და

თანამედროვე ტექნოლოგიების მოძიება-დანერგვას. გაცემული სესხის მოცულობის საპ-

როცენტო განაკვეთები მერყეობს: 150 000 აშშ დოლარიდან 500 000 აშშ დოლარამდე - 13%
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(თანადაფინანსება - 10%); 500 001 აშშ დოლარიდან 1 000 000 აშშ დოლარამდე - 12% (თა-

ნადაფინსება - 10%); 1 000 001 აშშ დოლარიდან  ზემოთ - 11% ( თანადაფინანსება - 10%).

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში ქვეყნის წინაშე ახალ პერსპექტივებს

სახავს 2014 წლის 27 ივნისს მთავრობის მიერ ევროკავშირთან ასოცირებისა და თავისუფა-

ლი ვაჭრობის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც სექტემბრის თვიდან შევი-

და ძალაში. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა დიდი სტიმულია ქვე-

ყანაში ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე ბიზნესის განვითარებისათვის. ამასთან, ევრო-

კავშირთან ასოცირების შედეგად შესაძლებელი გახდება ევროპული ეკონომიკური პოლი-

ტიკის მოდელთან მიახლოება და მისი პრინციპების დანერგვა ქართული ეკონომიკის რეა-

ლობაში. თუ  გადავხედავთ ევროკავშირის „მცირე ბიზნესის აქტის“ (A “Small Business  Act”

(SBA).  2008) პრინციპებს და მათ საფუძველზე შევაფასებთ საქართველოში მცირე ბიზნესის

განვითარების ხელშეწყობისათვის გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებებს,

შესაძლებელია ვაღიაროთ, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა

გადადგმული ბიზნეს-გარემოს ლიბერალიზებისაკენ, რომელიც მიღწეული იქნა

რეგულაციური პრაქტიკის გამარტივებით, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეწყობით და

აქტიური საპრივატიზაციო პოლიტიკის გატარებით. ხოლო კორუფციასთან ბრძოლის

ეროვნული სტრატეგიის განხორციელებით მნიშვნელოვნად გაჯანსაღდა ქვეყანაში ბიზნეს-

გარემო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოს გაუმჯობესების ღონისძიებები შემუშავებული

და გატარებული იქნა ზოგადად ყველა საწარმოსათვის. შესაბამისად, სპეციალური აქცენტი

მცირე ბიზნესის სეგმენტზე არ გაკეთებულა. წინა ათწლეულის ბოლოს მცირე ბიზნესის

სტიმულირების მიზნით დაწყებული ღონისძიებები 2000-იანი წლების მეორე ნახევარში

პრაქტიკულად გაუქმებული იქნა. ძალზე დასანანია, რომ საქართველოში მცირე

ბიზნესისათვის ხელსაყრელი საკანონმდებლო პირობების გაუქმება განხორციელდა

სწორედ იმ პირობებში, როდესაც მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ ფართოდ იქნა

დეკლარირებული მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის ახალი ხედვების თაობაზე (2004 წლის

ივნისში - სტამბულის დეკლარაციაში „ინოვაციური და გლობალურად

კონკურენტუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოთა ზრდის ხელშეწყობის თაობაზე“; 2008

წლის ივნისში - ევროკომისიის კომუნიკეში „მცირე ბიზნესის აქტის“ თაობაზე).
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სამწუხაროდ, აღნიშნულ პერიოდში ახალი ხედვების მიუხედავად, საქართველოში

მცირე ბიზნესთან მიმართებით წარმოებული პოლიტიკა დიამეტრალურად განსხვავებულ

ხასიათს ატარებდა და განპირობებული იყო თეზისით: „სახელმწიფო არც ერთ სექტორს არ

ანიჭებს პრიორიტეტს და აწესებს ყველა საწარმოსათვის დაბეგვრის ერთანირ რეჟიმს“

(მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკა საქართველოში

/აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს

ეროვნული პლატფორმა, პოლიტიკის დოკუმენტი - მე-2 სამუსაო ჯგუფი; ეკონომიკური

ინტეგრაცია და ევროკავშირის პოლიტიკასთან დაახლოება). სწორედ აღნიშნული თეზისის

საფუძველზე იქნა გაუქმებული ყველა სპეციალური საკანონმდებლო თუ ინსტიტუციური

ხასიათის გადაწყვეტილება, რომელიც მიზნად ისახავდა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას.

სწორედ აღნიშნული მოვლენებით არის განპირობებული ის გარემოება, რომ დღეი-

სათვის საქართველოში საჯარო ადმინისტრირების სფეროში არ ფუნქციონირებს არც ერთი

კონკრეტული დაწესებულება, რომელიც სრულფასოვან საქმიანობას განახორციელებს მცი-

რე და საშუალო საწარმოების საქმიანობის ხელშეწყობის სფეროში: შეიმუშავებს მცირე ბიზ-

ნესის განვითარების სტრატეგიულ დოკუმენტს,  განახორციელებს მცირე  და საშუალო

საწარმოთა დახმარების პროგრამებს. რაც შეეხება დარგობრივი სამინისტროების ურთი-

ერთთანამშრომლობას მცირე ბიზნესთან დაკავშირებული პროექტების ფარგლებში, არარე-

გულარული ხასიათი აქვს და მთავრდება კონკრეტული პროექტის დასრულებასთან ერ-

თად.ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მომდევნო პარაგრაფში ჩვენ წარმოვადგენთ

ქვეყანაში მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და

წინადადებებს, რომელთა განხორციელება მნიშვნელოვნად გამოაცოცხლებს მცირე მეწარ-

მეობის განვითარებას ქვეყანაში.

3.4. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის გაძლიერების ძირითადი

მიმართულებები და პრიორიტეტები საქართველოში

საქართველოში ბოლო პერიოდში ნათლად იქნა გამოკვეთილი ევროინტეგრაციის

სტრატეგია, რომლის დასტურიცაა 2014 წლის ივნისში ევროკავშირთან გაფორმებული ხელ-
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შეკრულებები ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. აღნიშნული შეთანხმებები

კიდევ უფრო აღრმავებს ქართული კანონმდებლობის ევროკავშირის მოდელთან

დაახლოების პროცესს, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელია მცირე ბიზნესის დაჩქარებული

განვითარების ხელშეწყობა. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა ევროკავშირში ეკონომიკური პო-

ლიტიკის მთავარ განმახორციელებელ ფაქტორად არის აღიარებული და უკანასკნელი 10

წლის მანძილზე ამ კუთხით განსაკუთრებული ქმედებები ხორციელდება, რაც აუცილებ-

ლად გასათვალისწინებელია საქართველოსთვის მცირე ბიზნესთან დამოკიდებულების

თვალსაზრისით.

21-ე საუკუნის პირველ ათწლეულში საქართველოში ბიზნესის გავითარების კუთხით

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის  თანახ-

მად, „შრომა თავისუფალია, სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოს თავისუფალი მე-

წარმეობისა და კონკურენციის განვითარებას“ (საქართველოს კონსტიტუცია 2011: 14).

უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გამარტივდა საწარმოთა

რეგისტრაციისა და ბიზნესის დაწყების პროცედურები. ამის შედეგად საქართველომ

საუკეთესო შედეგები გამოავლინა ისეთ ინდიკატორებთან მიმართებაში, როგორიცაა

„ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებული პროცედურები“ და „ბიზნესის დასაწყებად საჭირო

დღეების რაოდენობა“. შესაბამისად, ქვეყანამ ამ მაჩვენებლებით მსოფლიოში მე-8 და მე-3

ადგილები დაიკავა (The Global Innovation  Index  2011). აღნიშნულ სფეროში განხორ-

ციელებული რეფორმები მნიშვნელოვანია თავისი მასშტაბითა და ხარისხით. რეგისტრაცი-

ის პროცედურების გაიოლებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა ახლად დარეგისტრირებულ სა-

წარმოთა რაოდენობა. დასრულდა მონაცემთა ბაზის გაერთიანება, სადაც თავი მოიყარა სა-

რეგისტრაციო, უძრავი, მოძრავი და არამატერიალური ქონების, გირავნობის, იპოთეკის,

საკადასტრო, ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს, სალიზინგო რეესტრის და სხვა მონა-

ცემებმა.

საქართველოში სადღეისოდ ძალზე მცირე რამაა გაკეთებული მცირე ბიზნესისათვის

ხელსაყრელი საკანონმდებლო ცვლილებების შემოღების კუთხით, თუ მხედველობაში არ

მივიღებთ საგადასახადო კოდექსში შეტანილ მუხლებს მიკრო- და მცირე საწარმოთა დაბეგ-

ვრის კუთხით და საბაჟო პროცედურების გამარტივების საკითხს. ზემოაღნიშნულის გათ-
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ვალისწინებით, მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში გარდაუვლად მიგვაჩნია მცირე და

საშუალო ბიზნესის საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული საფუძვლების გამტკიცება. ამ

მიზნით,  შესაბამისად, საჭიროა:

 მიღებულ იქნას კანონი მცირე და საშუალო საწარმოების შესახებ;

 შეიქმნას მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს სტრა-

ტეგიული და ტაქტიკური ხასიათის ამოცანების რეალიზებას, უზრუნველყოფს ქვეყანაში

მცირე ბიზნესის პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას, მასში ყველა დაინტე-

რესებული მხარის ჩართვას და საქმიანობის კოორდინაციას.

ამ კუთხით დღეისათვის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების

სამინისტროში შემუშავებულია პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 2015 წლიდან მცირე

ბიზნესის ხელშემწყობი სააგენტოს შექმნას და 2015-2017 წლებში ამ მიმართულებით 150

მლნ ლარის ხარჯების გამოყოფას. ამ სამი წლის განმავლობაში ეკონომიკისა და მდგრადი

განვითარების სამინისტრო ქვეყანაში 5 ათასი პროექტის განხორციელებას და 30000 ათასი

სამუშაო ადგილის შექმნას გეგმავს.

მიმდინარე ეტაპზე გადაუდებელ ამოცანას წარმოადგენს ბიზნესის ხელშეწყობის

აბსტრაქტული პოლიტიკის ტრანსფორმირება და მცირე და საშუალო საწარმოთა ხელშეწყო-

ბის კონკრეტულ პოლიტიკაზე გადასვლა, რომლის შედეგად ქვეყანაში ახლო მომავალში

შესაძლებელი გახდება მაქსიმალური შედეგის მიღწევა ეკონომიკური აქტივობის, დასაქმე-

ბისა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის სფეროებში.

საქართველოში, მცირე ბიზნესის განვითარების საკანონმდებლო ბაზაში ცვლილე-

ბების პარალელურად, აუცილებელია პრაქტიკაში დაინერგოს „მცირე და საშუალო საწარმო-

თა ტესტი“ ანუ რეალური ზემოქმედების შეფასება, რომელიც გულისხმობს საკანონმდებლო

ცვლილებების შედეგად ეკონომიკური, სოციალური და გარემოზე მოსალოდნელი

ზემოქმედების გაანალიზებას, შესაბამისი პოლიტიკური არჩევანის გაკეთებას ხარჯთ-

სარგებლიანობის შეფასების საფუძველზე. აღნიშნული ქმედებების განხორციელების საუკე-

თესო საშუალებას იძლევა ე.წ. „მცირე და საშუალო საწარმოთა ტესტი“ (SME Test). აღნიშ-

ნული ტესტის პრაქტიკაში დანერგვა საშუალებას მოგვცემს წინასწარ განისაზღვროს თუ

რომელ ბიზნეს სეგმენტზე მოახდენს ზეგავლენას დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებე-
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ბი, გაიზომოს მცირე ბიზნესზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შედეგები და, შესაბამისად,

შესაძლებელი გახდეს აღმოიფხვრას ან შემცირდეს მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგები.

საქართველოში მცირე ბიზნესის წარმატებით განვითარების საქმეში აუცილებელია

ასევე რეგულაციური ზემოქმედების ანალიზის (Regulatory Inpact Analysis-RIA) გამოყენება,

რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ხასიათის საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად მცი-

რე საწარმოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების მუდმივი შეფასების განხორციელებას და მათ

სავალდებულო გათვალისწინებას საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესში.

ეროვნული მცირე ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციის მაჩვენებლების ასამაღლებ-

ლად, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული მცირე საწარმოს

ოპერირების დამაბრკოლებელი გარემოებების შესწავლა. ქართული მცირე საწარმოების ინ-

ტერნაციონალიზაციის მაჩვენებლების გაუმჯობესების საქმეში განსაკუთრებული როლი

განეკუთვნება სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის ქმედებების განხორციელებას. ამ მიზ-

ნით მთავრობამ უნდა გაატაროს ეფექტიანი პოლიტიკა, რაც გულისხმობს სწრაფად მზარდ

მცირე საწარმოთა ინტერნაციონალიზაციის საჭიროებაში გათვითცნობიერების ხელშეწყო-

ბას. ამასთან, მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს სპეციალური პოლიტიკა და მოქმედებათა გეგმა,

რომელიც საწარმოებს ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციის ამოცანის შესრულებას გაუიო-

ლებს.

საქართველოში დღეისათვის ბიზნესის, უნივერსიტეტების, სამეცნიერო-კვლევითი

დაწესებულებების თანამშრომლობა ძალზე დაბალ დონეზეა და ფაქტობრივად არც არსე-

ბობს, რამოდენიმე გამონაკლისის გარდა. სწორედ ასეთი ვითარება განაპირობებს ქვეყანაში

ტექნოლოგიური ტრანსფერის ვაკუუმს, რაც აფერხებს მცირე ბიზნესის განვითარებას და,

შესაბამისად, ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას. ამას ნათლად მოწმობს ის მაჩვენებელი, რომ სა-

ქართველო 2011 წელს ინოვაციური აქტივობის მიხედვით მსოფლიოში 75-ე ადგილზე გავი-

და (The Global Innovation  Index  2011). თუმცა, ბოლო წლებში შეიმჩნევა მცდელობები

აღნიშნული მიმართულებით მდგომარების გამოსასწორებლად. 2012 წელს

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“, გერმანიის

საერთაშორისო თანამშრომლობის, ბიზნეს ასოციაციების და უნივერსიტეტების

თანამშრომლობის საფუძველზე დაფუძნდა ტექნოლოგიური ტრანსფერის ეროვნული
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ცენტრი, რომელიც მცირე საწარმოების ტექნოლოგიური სრულყოფის საკითხებს

განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს.

ამ სფეროში საქართველომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს აშშ-ის გამოცდი-

ლება ბიზნეს-ინკუბატორების ორგანიზებასთან მიმართებაში. საქართველოში არსებობს

არაფორმალური ბიზნეს-ინკუბატორების მუშაობის გამოცდილება. სჭიროა ამ გამოცდილე-

ბის განზოგადება და იმ ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომლებმაც ბიზნეს-ინკუბატორები

შექმნეს. კერძოდ, საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, ყველა უნივერსიტეტთან (და

არა მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან) აუცილებელია ორგანიზებული იქნეს

ბიზნეს-ინკუბატორები, რომლებშიც აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ამ უნივერსიტეტებთან

არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების, სამეცნიერო ცენტრების მეცნიერ

თანამშრომლები, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები და მცირე ბიზნესით

დაკავებული მეწარმეები. კერძო უნივერსიტეტებთან ამგვარი თანამშრომლობა

სახელმწიფოს მხრიდან მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის ხელშეწყობისაკენ გადადგმული

კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება. სახელმწიფო ტიპის ბიზნეს-ინკუბატორები ამ ეტაპზე

შეღავათიანი პირობებით უზრუნველყოფენ ინოვაციური იდეების და წინადადებების

დანერგვას მცირე საწარმოებში, რაც იქნება მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების და

სამომავლოდ ასეთი ტიპის საწარმოებში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის და

ახალგაზრდების დასაქმების მნიშვნელოვანი წინაპირობა.

აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ საქართველოში მიუხედავად იმისა რომ ტექნოპარკებზე

საუბარი გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო, დღეისათვის ტექნოპარკები ფაქტობრი-

ვად არ არსებობს. ამ მიმართულებითაც აუცილებელია საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და

სავსებით შესაძლებელია 2-3 ტექნოპარკის შექმნა უნივერსიტეტებთან. საქართველოში დო-

ნორების დახმარებით უკვე შექმნილია ტექნოლოგიების გადაცემის ერთი ცენტრი (www.

ttcg.ge). ახლა საჭიროა მის საქმიანობაზე დაკვირვება გამოცდილების შემდგომი გამოყენების

მიზნით. ასეთი ცენტრები უნდა მუშაობდნენ როგორც ქვეყნის შიგნით ტექნოლოგიების

გაცვლაზე, ასევე ტექნოლოგიების იმპორტსა და ექსპორტზე.

მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, კარგად აპრობირებულს ევროკავშირში, იაპონიაში, ავ-

სტრალიასა და წარმატებულ განვითარებად ქვეყნებში, წარმოადგენს სახელმწიფო საინო-
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ვაციო სააგენტო, რომლის ფუნქციაა გრანტების, ვაუჩერებისა და ტექნიკური დახმარების

მეშვეობით ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო საწარმოებს, უნივერსიტეტებსა და კვლევით

ორგანიზაციებს ინოვაციური გადაწყვეტების (პროდუქტების) კომერციალიზაციასა და

ადაპტირება/ათვისებაში. ეს შედარებით ძვირადღირებული, მაგრამ ძალიან ეფექტიანი მექა-

ნიზმია. ასეთი სტრუქტურის დაფუძნება (სავარაუდოდ, ეკონომიკის და მდგრადი გან-

ვითარების სამინისტროსთან) აუცილებელი და გადაუდებელი ღონისძიებაა. ამასთან, მცი-

რე ბიზნესის განვითარებას ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საინოვაციო სისტე-

მის (ინფრასტრუქტურის) გაძლიერების ღონისძიებათა გატარება.

სახელმწიფო მხარდაჭერის ხელშეწყობის კუთხით, მეტად მნიშვნელოვანია მცირე

საწარმოებში პროდუქციის საექსპორტო წარმოების კოორდინირების ხელშეწყობა, რომელ-

საც დღეს ქვეყანაში ახორციელებს საინვესტიციო სააგენტო. სამწუხაროდ, ექსპორტის ხელ-

შეწყობის კუთხით, სახელმწიფოს მხრიდან ბოლო წლების მანძილზე  მხოლოდ ერთხელ

(2008 წელს) განხორციელდა ფინანსური რესურსის მობილიზება, როდესაც სახელმწიფომ

34,5 მლნ ლარის სასესხო რესურსი გამოჰყო. შემდგომ წლებში ექსპორტის ხელშემწყობი

პროგრამა აღარ დაფინანსებულა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში

სპეციალურად ჩამოყალიბებული ექსპორტის ხელშემწყობი ქვედანაყოფი კი გაუქმდა და

მისი ფუნქცია საინვესტიციო სააგენტოს გადაეცა.

მცირე საწარმოებისათვის საექსპორტო შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით

2011 წელს ევროკავშირმა საქართველოში დააფინანსა 3 წლიანი პროექტი სახელწოდებით

East-Invest, რომელიც მიზნად ისახავს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და საინვესტიციო

საქმიანობის ხელშეწყობას ევროკავშირსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს

შორის. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მცირე საწარმოების შესაძლებლობის

გაძლიერება, ევროკავშირის გამოფენებსა და სავაჭრო სიმპოზიუმებში მონაწილეობის

მიღება, ბიზნესის სტრატეგიის შემუშავების ხელშეწყობა.

საქართველოში  დღეისათვის მცირე საწარმოები განიცდიან საფინანსო რესურსების

მწვავე დეფიციტს; საკუთარი წარმოების ზრდის უზრუნველსაყოფად ესაჭიროებათ საბრუ-

ნავი კაპიტალის გაზრდა, რომლის შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს მესაკუთრეთა

მიერ განხორციელებული კონტრიბუციები, რომლებიც ფორმირდება საკუთარი, მეგობრე-
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ბის თუ სხვათა დახმარების ხარჯზე. საბანკო დაკრედიტებისადმი არათანმიმდევრული

მიდგომა და საგირავნო უზრუნველყოფის მაღალი მოთხოვნები მცირე მეწარმეთა საქმიანო-

ბის შემაფერხებელ გარემოებას წარმოადგენს. სამწუხაროდ, მიმდინარე ეტაპზე საქართვე-

ლოს ხელისუფლებაში არ არსებობს სპეციალური ორგანო, რომელიც მცირე მეწარმეებს

ქმედით დახმარებას გაუწევს საინვესტიციო, სალიზინგო კაპიტალის მოზიდვაში. მიმდინა-

რე წელს საქართველოს მთავრობამ დააფინანსა პროექტი - „აწარმოე საქართველოში“,

მაგრამ, სამწუხაროდ, მასაც მაღალი საგირავნო მოთხოვნები აქვს და უფრო ხელმისაწ-

ვდომია მსხვილ მეწარმეთათვის. დღეისათვის საქართველოში 67 მიკროსაფინანსო ორგანი-

ზაცია ფუნქციონირებს (საქართველოს ეროვნული ბანკის  2013 წლიური ანგარიში  2014: 97).

ისინი გასცემენ სესხებს მცირე საწარმოებზე, ძირითადად მცი-რე ფერმერულ

მეურნეობებზე. მიუხედავად განვითარებული ინფრასტრუქტურისა, ისინიც განიცდიან

საფინანსო სახსრების უკმარისობას და ვერ აკმაყოფილებენ მიკრო- და მცირე საწარმოების

მოთხოვნებს.

საქართველოში უკანასკნელ ათწლეულში მნიშვნელოვანი შედეგები იქნა მიღწეული

ელექტრონული მმართველობის დანერგვის კუთხით. აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად,

მცირე მეწარმეებს საშუალება მიეცათ საკუთარი საქმიანობის პრაქტიკაში დანერგონ

კომუნიკაციის ელექტრონული ფორმები და გამოიყენონ ხელმისაწვდომი სამთავრობო სერ-

ვისები. მაგალითად, გადასახადის გადამხდელებს ეძლევათ ფინანსთა სამინისტროს

შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული საშუალებით ურთიერთობის საშუალება. მის

ფარგლებში შესაძლებელია საშემოსავლო გადასახადის ანგარიშსწორების განხორციელება

ონლაინ რეჟიმში, საგადასახადო ფორმების ჩამოტვირთვა პირდაპირ შემოსავლების სამსა-

ხურის ვებ გვერდიდან.

ბიზნეს სერვისების მნიშვნელობა ჯეროვნად არის აღიარებული და უკანასკნელი

წლების მანძილზე ბევრი რამ გაკეთდა სპეციალური პროგრამების ორგანიზებისათვის, რომ-

ლებიც მიზნად ისახავენ მცირე ბიზნესის ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გაუმჯობე-

სებას. მაგრამ, რაც შეეხება საინფორმაციო უზრუნველყოფას, დღეისათვის მრავალი ვებ

გვერდი მოქმედებს, რომელიც მცირე ბიზნესს ეხმარება საჭირო სხვადასხვა ხასიათის ინ-

ფორმაციის მოპოვებაში. თუმცა, საინფორმაციო უზრუნველყოფის პრობლემას წარმოად-
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გენს ის ფაქტი, რომ ინტერნეტ სივრცეში არ არის არც ერთი მისამართი, სადაც მცირე მე-

წარმე შეძლებდა სრულყოფილი, ამომწურავი და განახლებული ინფორმაციის მიღებას ბიზ-

ნესის წარმოების მისთვის საინტერესო ყველა  საკითხზე.

უკანასკნელ წლებში საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების

მიერ მრავალი პროგრამა განხორციელდა, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ დამწყები მცირე

საწარმოებისათვის დახმარების გაწევას. აღნიშნული პროგრამები განხორციელებული იქნა

ადგილობრივი პროვაიდერი ორგანიზაციების ქსელის მეშვეობით, რომლებიც ხშირ შემ-

თხვევაში დახმარებას დონორი ორგანიზაციებისაგან იღებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს,

დამწყები საწარმოები დიდ ინტერესს გამოხატავენ ამგვარი სერვისების მიმართ. თუმცა,

დახმარების პროგრამა ვერ აკმაყოფილებს არსებულ მოთხოვნებს და დამწყებ საწარმოთა

მხოლოდ მცირე ნაწილი კმაყოფილდება ამგვარი სერვისით. საქართველოში, მომდევნო

წლების განმავლობაში, აუცილებელია დამწყებ  მცირე მეწარმეთათვის საინფორმაციო და

საკონსულტაციო კომპონენტის გაძლიერება, რათა რაც შეიძლება მეტ დამწყებ მცირე მეწარ-

მეს გაეწიოს დახმარება საქმიანობის დაწყების ადრეულ ეტაპზე.

დასახვეწია საქართველოში საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებე-

ბი მიკრო- და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირების მიმართ. საგადასახადო

ორგანოებს, კანონის თანახმად, აქვთ უფლება განახორციელონ საგადასახადო კონტროლის

ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა: საქონლის/ მომსახურების საკონტროლო შესყიდვა

დათვალიერება, საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესის დაცვა, ქრო-

ნომეტრაჟი, ინვენტარიზაცია, რომლებიც საშუალებას აძლევენ საგადასახადო ორგანოებს

მიკრო- და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების შემოსავალი განსაზღვრონ არაპირდა-

პირი მეთოდებით, ჩაატარონ ქრონომეტრაჟი და ერთი კვირის მონაცემების საფუძველზე

განსაზღვრონ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის წლიური შემოსავალი, რაც, როგორც

პრაქტიკა ცხადყოფს, ხშირ შემთხვევაში იწვევს ერთობლივი შემოსავლის ხელოვნურ

გაზრდას და შესაბამისი საჯარიმო სანქციების დაწესებას.

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ ერთ-ერთ სერიოზულ

სასიცოცხლო პრობლემას, რომლის გადაწყვეტაც აუცილებელია მცირე ბიზნესის განვითა-

რებისთვის, წარმოადგენს საგადასახადო-ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის პროცე-
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დურების გამარტივება, რომელიც ზედმეტად მკაცრია და სასათბურე პირობებს ქმნის ოლი-

გოპოლიური ბაზრის ფორმირებისათვის. ნებისმიერ სფეროში საგადასახადო და ფინანსური

ადმინისტრირების არსებული პროცედურები მოითხოვს დიდ დანახარჯებს, მაღალ-

კვალიფიციურ პერსონალს და თანამედროვე მმართველობითი აღრიცხვის, კონტროლისა

და ინფორმაციული სისტემების დანერგვას. საგადასახადო კოდექსის 145-ე მუხლის

(სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის წესი) მე-4 პუნქტში მითითებულია,

რომ  საქონლის რეალიზაციისას გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს სასაქონლო-

მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვისთვის გამოიყენოს რამოდენიმე მეთოდი:  ინდივი-

დუალური აღრიცხვის, საშუალო შეწონილი შეფასების და მეთოდი FIFO, რომლის მი-

ხედვით საანგარიშო პერიოდში, პირველ რიგში, რეალიზებულად ითვლება ის საქონელი,

რომელიც საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის მიეკუთვნება სასაქონლო-მატერიალურ

ფასეულობას, ხოლო შემდგომ რეალიზებულად - ის საქონელი, რომელიც წარმოქმნილია

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, მისი წარმოების დროის მიხედვით.

სამწუხაროდ, საგადასახადო კოდექსში არ არის განმარტებული საშუალო შეწონილი

შეფასების მეთოდი, ფინანსური აღრიცხვის მეორე სტანდარტში -„მარაგების აღრიცხვა“ კი

აღნიშნულია, რომ საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენება მიზანშეწონილია მაშინ, რო-

დესაც საქონელი ერთი და იგივე მიზნებისთვისაა გამოყენებული, თუმცა გაუგებარია,

ვისთვის - მომხმარებლის თუ ბიზნესისთვის. რადგან აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარ-

ტი არის ბიზნესის აღრიცხვის, წარმოებისა და მომხმარებლის აღრიცხვის სტანდარტი,

ამიტომ აღრიცხვის საშუალო შეწონილი შეფასების მეთოდის გამოყენების გავრცელება შე-

საძლებელია ყველა იმ საქონელზე, რომელიც ერთი და იგივე მიზნებისთვისაა, მაგალითად,

გასაყიდადაა გამოტანილი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 31 დეკემბრის

ბრძანება № 994-ის გაანალიზების საფუძველზე კი შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ

შესაძლებელია მხოლოდ ინდივიდუალური აღრიცხვის მეთოდის გამოყენება, რაც აძვირებს

ფინანსური აღრიცხვის წარმოებას და მცირე საწარმოებისთვისაც კი აუცილებელს ხდის

ინფორმაციული მართვის პროგრამების არსებობას, რაც საჭიროებს დამატებით ინვეს-

ტიციებს ბიზნესის წამოწყებისათვის.
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ამრიგად, მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების გზაზე იკვეთება ორი მნიშ-

ვნელოვანი გადასაჭრელი პრობლემა: ჯერ-ერთი, ის, რომ საგადასახადო აღრიცხვის პროცე-

დურები, არსებული კანონქვემდებარე აქტების საფუძველზე, ძალზე ძვირი ჯდება, განსა-

კუთრებით გადამამუშავებელი მრეწველობის საწარმოთათვის; და მეორეც, ის, რომ კა-ნონ-

ქვემდებარე აქტებით კონკრეტულად მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,

სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობის ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გა-

დახდის უზრუნველყოფის ღონიძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმის

წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით,

გაუქმებული იქნა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ადრინდელი ბრძანებები „გადასა-ხა-

დის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების

წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე და „სასაქონლო-მატერიალური ფა-

სეულობების ჩამოწერის წესის დამტკიცების თაობაზე“, რის შედეგადაც არასამართლიანი

მოთხოვნები წაუყენეს მცირე ბიზნესს, რადგან გაძვირდა მცირე ბიზნესის ოპერაციები და

მათი ფუნქციონირება წამგებიანი გახდა. ამასთანავე, შეიქმნა ბიზნესის უსამართლოდ

დაჯარიმების საფუძველი და მმართველობითი ინფორმაციის ორგანიზაციის ფარგლებს გა-

რეთ გადინების შესაძლებლობა.

სწორედ აღნიშნული საკითხი გახდა 2010-2011 წლებში მცირე ბიზნესის რეპრესიების

იარაღი, რომელსაც დაემატა ამავე ბრძანების საფუძველზე ფინანსური დანაშაულის გა-

მოვლენის სხვადასხვა მეთოდი, რომლის ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენდა დამალული შემო-

სავლების გამოვლენის წესი. ბრძანებაში აღნიშნულია რომ „თუ საქონლის ფასნამატი არის

20%, ყველა სხვა საქონელი ან იგივე საქონელიც ლოგიკურად უნდა გაყიდულიყო საშუა-

ლოდ იგივე ფასნამატით“, რაც ხდებოდა ჯარიმის გაზრდის, ხოლო შემდგომ მეწარმეთა

დაკავების საფუძველი. რაც შეეხება საკითხს მუდმივი ფასნამატის შესახებ, იგი თავისი ბუ-

ნებით ეწინააღმდეგება საბაზრო ეკონომიკის ძირითად პრინციპებს.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, აუცილებელია განხორციელდეს შესაბამისი

ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში

მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის მიმართულებით.  გამომდინარე აქედან, უნდა

ავღვნიშნოთ, რომ ქვეყნის საგადასახადო სისტემა ორიენტირებული ინდა იქნეს არა მხო-
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ლოდ საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაზე, არამედ მოსახლეობის დასაქმებასა და სიღარი-

ბის დაძლევის ხელშეწყობაზე, რისთვისაც ახლად გახსნილი მცირე საწარმოები პირველი

ორი წლის განმავლობაში განთავისუფლებულნი უნდა იქნენ გადასახადებისაგან. ამასთან,

მცირე საწარმოებზე უნდა ვრცელდებოდეს ჯარიმებისა და საურავების ლიბერალიზაცია და

საგადასახადო კოდექსში მკაფიოდ უნდა ჩამოყალიბდეს ფინანსური აღრიცხვის წარმოების

გამარტივებული პროცედურები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის.

მცირე ბიზნესის ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორის სრულყოფილად  ამოქმე-

დების მიზნით, სახელმწიფოს კეთილი ნების დასტური იქნებოდა ახალი კანონის მიღება

„მცირე ბიზნესის შესახებ“, რომლითაც განისაზღვრება მცირე ბიზნესის რეალური სტატუსი

და დარეგულირდება ყველა სამართლებრივი საკითხი. კერძოდ, მცირე ბიზნესის სტატუსი

უნდა მოიცავდეს მცირე და საშუალო საწარმოებს და აღნიშნული შეღავათები უნდა

გავრცელდეს არა მხოლოდ ფიზიკური პირების მიერ განხორციელებულ ეკონომიკურ საქ-

მიანობაზე, არამედ „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ნებისმიერი

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ყველა საწარმოზე. ამასთან ერთად, ამ კანონში

უნდა ჩაიდოს ასევე მცირე საწარმოთათვის ფინანსების შექმნის ანუ მცირე ბიზნესის

ფინანსური ხელშეწყობის მყარი მექანიზმის ფორმირების  პირობები. ასევე გადასახედი და

დასაზუსტებელია მცირე და საშუალო საწარმოთა განსაზღვრის კრიტერიუმების მეცნიერუ-

ლად დასაბუთებული სისტემა.

ჩვენი აზრით, მცირე საწარმოდ მიჩნეული უნდა იქნეს ის ობიექტი ან ორგანიზაცია,

რომლის წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. სასურველი იქნება ახალი საკა-

ნონმდებლო ბაზა საფუძვლად დაედოს ქვეყნის მცირე ბიზნესის განვთარების ხელშეწყობის

სტრატეგიის შემუშავებას.

საქართველოს მთავრობამ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების დღემდე არსე-

ბულ პოლიტიკაში უნდა შეიტანოს გარკვეული ცვლილებები, აღნიშნული დამოკიდებუ-

ლება უნდა მოიცავდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის

ეტაპობრივ აუჩქარებელ განხორციელებას, თანდათანობითი ცვლილებების გზით. ჩვენი

აზრით, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პოლიტიკა უნდა ყალიბდებოდეს ეკონომიკის განვი-
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თარების ყოველი ეტაპის სპეციფიკის გათვალისწინებით და ქვეყანაში შექმნილი სოცია-

ლურ-ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე.

მცირე და საშუალო ბიზნესის აღორძინებას სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი

წინაპირობების კომპლექსური მომზადება და კარგად გააზრებული ღონისძიებების პერმა-

ნენტული განხორციელება ესაჭიროება. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მსოფ-

ლიო გამოცდილება მოწმობს, რომ ამ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილებების

მომზადების საწყის ეტაპზე საზოგადოების და ბიზნეს წრეების აქტიური ჩართულობით

შემუშავებული უნდა იქნეს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგია და

თანდათანობით განხორციელდეს ღონისძიებები მისი იმპლემენტაციისათვის. სტრატეგია

უნდა მოიცავდეს სახელმწიფოებრივი საბანკო-საკრედიტო პოლიტიკისა და საკანონმდებ-

ლო ბაზის სრულყოფას, მეწარმეთა საკონსულტაციო-საინფორმაციო მომსახურების ხელ-

მისაწვდომობას და სხვ.

საქართველოში განხორციელებულმა დასაქმების ბევრმა პროგრამამ სასურველი შე-

დეგი ვერ გამოიღო და ხელისუფლება დარწმუნდა, რომ არსებულ საწარმოებთან მუშაობა

ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად არაპერსპექტიული გზაა. საქართველოს ეკონომი-

კაში დღეისათვის ცხადად გამოიკვეთა მთავარი პრიორიტეტი - მცირე მეწარმეობის განვი-

თარების ხელშეწყობა, რომელსაც რეალურად შესწევს უნარი შეცვალოს ქვეყნის  სოცია-

ლურ-ეკონომიკური განვითარების სურათი, გაზარდოს წარმოებული პროდუქციის და

მომსახურების მოცულობა და აამაღლოს მოსახლეობის ცხოვრების დონე.

საქართველოს ხელისუფლებამ მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით

შემდეგი სამი მთავარი საკითხი უნდა გადაჭრას:

1. მცირე მეწარმეობის წახალისება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ბევრმა დაუსაქ-

მებელმა ან კიდევ არადამაკმაყოფილებლად დასაქმებულმა ადამიანმა გადაწყვიტოს საკუ-

თარი საქმის დაწყება და გადადგას პირველი ნაბიჯები ამ მიმართებით;

2. მცირე მეწარმეთა სწავლება იმისათვის, რომ სულ უფრო ბევრმა მეწარმემ, სა-

კუთარი საქმიანობის პირველივე ნაბიჯების გადადგმისას, რაც შეიძლება მეტი სწორი ეფექ-

ტიანი გადაწყვეტილების მიღება შეძლოს როგორც მმართველობითი, ისე პროფესიული

განვითარების თვალსაზრისით;
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3. მცირე მეწარმეების დახმარება გაყიდვებში იმისათვის, რომ მიიღონ პირველი

შემოსავლები, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მოტივაციას, დაეხმარება დამატებითი საჭირო

სახსრების მოძიებაში, საწარმოო საშუალებების შეძენასა და გაუმჯობესებაში (ეს არის

ყველაზე კრიტიკული საკითხი, რომლის გადაჭრაც ცალკე აღებულ ერთ მეწარმეს ძალიან

უჭირს, ან არ შეუძლია და ამის გარეშე საქმის დაწყების პერსპექტივასაც ვერ ხედავენ ადა-

მიანები).

აუცილებელია თანმიმდევრული მოქმედების სტრატეგიის შემუშავება რამოდენიმე

მიმართულებით, კერძოდ:

მცირე მეწარმეობის წახალისების კუთხით:

ა) უპირველეს ყოვლისა, ძალზე მნიშვნელოვანია მაგალითის ძალა, კერძოდ, რაც

უფრო მეტი ადამიანის შესახებ გავრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ნულიდან და-

იწყეს და დღეს აქვთ წარმატებული მცირე საწარმო, მით უფრო მეტი ადამიანი იფიქრებს,

რომ მასაც აქვს უნარი და გაუჩნდება სურვილი შექმნას მცირე საწარმო. ამისათვის უბ-

რალოდ ადგილებზე საჭიროა ინფორმაციის მოგროვება წარმატებული მცირე მეწარმეების

შესახებ და მისი აქტიური გავრცელება საინფორმაციო საშუალებებით.

ბ)  მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია ამ მიმართულებით იდეების მიწოდება იმის

თაობაზე, თუ რა შეიძლება გააკეთონ ადამიანებმა, რომლებმაც საკუთარი საქმის წამოწყება

გადაწყვიტეს და რა შესაძლებლობები არსებობს. თუნდაც, მარტო ქვეყანაში იმპორტირებუ-

ლი საქონლის ჩამონათვალი ავიღოთ და შევთავაზოთ ხალხს ადგილზე დაიწყონ იგივეს

წარმოება და სახელმწიფო თავის მხრიდან დაპირდეს ეროვნული პროდუქციის გაყიდვების

სტიმულირებას შესაბამისი კამპანიების განხორციელებით, მარტო ეს იქნება მნიშვნელოვანი

ბიძგი მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის.

გ)  მესამე მნიშვნელოვანი საკითხია საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის

შექმნა, რომელიც გააცნობს ახლად დამწყებ ან მცირე მეწარმეობის მსურველებს ყველა

იურიდიულ  და ტექნიკურ დეტალს საკუთარი საქმიანობის დაწყების შესახებ.

მცირე მეწარმეთა სწავლების კუთხით:

ა)  საქმიანობის დასაწყებად და წარმართვისთვის საჭიროა კომპეტენცია, ანუ მცირე

მეწარმეთა მხრიდან მმართველობითი და ტექნიკური კომპეტენციის შეძენა საქმიანობის და-
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საწყებად და საწარმოებლად. ამ მიზნით სახელმწიფოს შეუძლია გამოაცხადოს ტენდერები

სასწავლო პროგრამების შემუშავებაზე და ყველას, ვინც ამ სასწავლო პროგრამებს გაივლის,

დაპირდეს დახმარებებს გაყიდვებში. ასეთ პირობებში სწავლების საფასურის ნა-წილს

დამწყები მეწარმეები თვითონაც გადაიხდიან.

ბ)  საინფორმაციო ბიულეტინების მომზადება მცირე მეწარმეთათვის, რომელიც მოი-

ცავს მათთვის მნიშვნელოვან ყველა მიმდინარე ინფორმაციას, რჩევებს და განმარტებებს

საკანონმდებლო-საგადასახადო ნიუანსებზე. ბიულეტინი ნელ-ნელა დაეხმარება მცირე მე-

წარმეებს საკუთარი საქმის განვითარებაში.

მცირე მეწარმეთა დახმარება გაყიდვების კუთხით:

ა) ამ პროგრამის მთავარი მამოძრავებელი ძალა  უნდა გახდეს მცირე მეწარმეთა

დახმარება ადრეულ გაყიდვებში. დღეს ასეთი დახმარებისათვის ყველაზე კარგი

წინაპირობა არსებობს - „იყიდება ეროვნული პროდუქტი, დაეხმარე ეკონომიკას და მცირე

მეწარმეობის განვითარებას საქართველოში“. იგი უნდა გახდეს ეროვნული კამპანია,

რომელსაც ექნება შთამბეჭდავი ეფექტი.

ბ) მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია სპეციალურია ბაზრობების, სავაჭრო ადგილების

ორგანიზება მცირე მეწარმეთათვის და სარეკლამო კატალოგების მომზადება. ასევე საჭირო

იქნება საკუთარი ინტერნეტ-პორტალის შექმნა, სადაც მცირე მეწარმეები შეძლებენ

საკუთარი პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის განთავსებას.

ექსპორტის ხელშეწყობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მცირე და საშუალო

ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებისათვის. ღრმა და ყოვლისმომცველი

თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) შესახებ შეთანხმების მოთხოვნებთან

დაკავშირებული ინფორმირებულობის და  ამ მოთხოვნებისადმი ბიზნესის ადაპტირების

ამაღლება, ძალზედ მნიშვნელოვანია ამ შეთანხმებით ქართველ მეწარმეთათვის

შემოთავაზებული უპირატესობების მაქსიმალურად გამოყენებისათვის. იმის გამო, რომ

ქართული კომპანიები და განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის წარომადგენლები

აწყდებიან სიძნელეებს კონკურენტუნარიანობის კუთხით, საქართველოს მთავრობის ერთ-

ერთი მთავარი ამოცანაა ხელი შეუწყოს ბიზნესს გააძლიეროს კონკურენტუნარიანობა და
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აწარმოოს კონკურენტული პროდუქცია და სერვისები როგორც ადგილობრივი, აგრეთვე

ევროპისა და საერთაშორისო ბაზრებისათვის.

DCFTA ძალაშია 2014 წლის სექტემბრიდან. მიუხედავად ამისა, კომპანიების,

განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების, ცოდნა ამ შეთანხმებით

შემოთავაზებული პერსპექტივებისა არასაკმარისია. იგივე მდგომარეობაა შეთანხმებით

გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელთა შესრულება აუცილებელია

არა მარტო ევროპის კავშირში ექსპორტის განსახორციელებლად, არამედ ადგილობრივ

ბაზარზე პროდუქციის განთავსებისათვის.

DCFTA მოთხოვნებისადმი ადაპტირება გამოწვევაა ბიზნესისათვის. ერთის მხრივ

არაა საკმარისი ცოდნა აღნიშნული მოთხოვნებისა და მეორეს მხრივ, ამ მოთხოვნების

დაკმაყოფილება დამატებით ფინანსურ რესურსებს მოითხოვს. მთავრობა პერმანენტულად

მართავს ბიზნეს სექტორისა და დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირების კამპანიებს.

DCFTA-ს სამოქმედო გეგმა 2014-2017 წლებისათვის მოიცავს ქმედებებს დაკავშირებულს

შეთანხმების ინფორმირებულობის ამაღლებასთან, სადაც სპეციალური აქცენტები

გაკეთებულია მცირე და საშუალო ბიზნესზე.

მცირე და საშუალო ბიზნესი განიცდის ინფორმაციის ნაკლებობას საექსპორტო

ბაზრის და სპეციფიკურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რაც ზღუდავს მათ საექსპორტო

შესაძლებლობებს. ამგვარი ანალიზის ჩატარება მოითხოვს დამატებით ადამიანურ და

ფინანსურ რესურსებს, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის პრობლემას წარმოადგენს.

DCFTA შეთანხმების ფარგლებში მოთხოვნილია ეროვნული ხარისხის

ინფრასტრუქტურის შექმნა ვაჭრობისათვის ტექნიკური ბარიერების მოსახსნელად.

პრობლემად რჩება საზღვარგარეთ მარკეტინგული ქმედებების არცოდნა და მათი

არარსებობა. ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია მცირე და საშუალო ბიზნესს, თუმცა

აუცილებელია საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებისათვის და მსოფლიო

ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართულობისათვის.
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ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე არის საქართველოს

კანონმდებლობის ევროპის კანონმდებლობასთან დაახლოების ინსტრუმენტი, რომელიც

უზრუნველყოფს ქვეყნის ვაჭრობისა და მთლიანად ეკონომიკის ზრდას, დაგვეხმარება

საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობაში ბარიერების მოხსნაში, დიდი თუ მცირე

ბიზნესისათვის შექმნის უკეთეს შესაძლებლობებს, გაადვილებს ინვესტორების მოზიდვას.

დამოუკიდებელი კვლევების მიხედვით, ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე 12%-ით

გაიზრდება, ხოლო მშპ -4,3%-ით.

ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნით მიმდინარეობს მცირე და

საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება.

ევროპის კავშირთან მოლაპარაკების შედეგად, ევროკავშირის ფონდიდან მთელი

რიგი სააგენტოები და ბანკები (EBRD, EIB) ადგილობრივ მეწარმეებს ევროპული

სტანდარტების დანერგვაში ეხმარებიან.

იმ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან, რომლებიც საქართველოში

ახორციელებენ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტებს, შეიძლება

დავასახელოთ შემდეგი: IBRD - სტრატეგია - საქართველო 2020-ის ფარგლებში რეგიონული

და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების დაფინანსება და

ინსტიტუციური (დეცენტრალიზაციის კუთხით) განვითარების დაფინანსება. აქვე

შეიძლება აღინიშნოს EBRD, რომელთანაც 2012 წლის ბოლოს ხელმოწერილი იყო 155

პროექტი, კუმულაციური საინვესტიციო ღირებულებით - 1, 802 მლრდ. ევრო, ADB-თან

(აზიის განვითარების ბანკი) 2013 წლის 20 დეკემბერს დამტკიცებული მე-3 ტრანში 73 მლნ.

აშშ დოლარის ოდენობით ურბანული სექტორის განვითარებისათვის, IFC-ს

(საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის) მიერ დაფინანსებული სურსათის უვნებლობის

გაუმჯობესების პროექტი.

საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელების პროცესში მყოფ პროექტებს შორის

შეიძლება დავასახელოთ „აწარმოე საქართველოში“, „დარგე მომავალი“, აგრეთვე
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შემუშავების პროცესში მყოფი კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ და კანონი

კოოპერატივების შესახებ.

დაბოლოს, დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ახალმა ხელი-

სუფლებამ, რომელიც მცირე ბიზნესთან მიმართებაში მრავალი გადაუჭრელი პრობლემის

წინაშე აღმოჩნდა, დროული პირველი ნაბიჯები გადადგა პრიორიტეტული დარგის - სოფ-

ლის მეურნეობის - პროდუქციის წარმოების სტიმულირებისათვის, იაფი კრედიტის ხელმი-

საწვდომობის უზრუნველსაყოფად. ამჟამად, ქვეყნის დღის წესრიგში დგას მცირე მეწარმე-

ობის ეფექტიანობის ზრდაზე ფოკუსირებული პოლიტიკის გადაუდებელი განხორციელე-

ბის საჭიროება ევროკავშირის მოთხოვნათა შესაბამისად, რაც ხელს შეუწყობს სამომავლოდ

სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემათა გადაწყვეტას და ევროინტეგრაციის პროცესის

დაჩქარებას.
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დასკვნები და რეკომენდაციები

ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად მიღებული ძირითადი დებულებების განზოგა-

დების საფუძველზე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები:

1. მცირე მეწარმეობა ობიექტურად არსებობს და ვითარდება, როგორც ბიზნესის და-

მოუკიდებელი ფორმა და თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის შედარებით დამოუკიდებელი

სექტორი. ამან მოითხოვა „მცირე მეწარმეობის“ ცნების დაზუსტება, რომელიც ჩვენს მიერ

ფორმულირებულია პოსტინდუსტრიული საზოგადოების პირობებში მცირე ბიზნესის

როლის გაზრდის გათვალისწინებით, რაც, უწინარეს ყოვლისა, ვლინდება მისი სოციალურ-

ეკონომიკური ფუნქციების ცვლილებაში.

ჩვენი აზრით, მცირე ბიზნესი ასრულებს მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ

როლს, გამოდის საბაზრო კონიუნქტურისა და მისი ნეგატიური შედეგების მკვეთრი რყევე-

ბის „ამორტიზატორის“ როლში, არბილებს სტრუქტურულ ცვლილებათა შედეგებს, უზრუნ-

ველყოფს სოციალურ და პოლიტიკურ სტაბილურობას, სწრაფად ადაპტირდება ბაზრის

შეცვლილი პირობებისა და მოთხოვნილებების შესაბამისად, ხელს უწყობს საშუალო

კლასის ფორმირებას, სამუშაო ძალის გამოყენების რაციონალიზაციას და მეცნიერულ-

ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებას.

მცირე მეწარმეობა, თავისი სოციალურ-ეკონომიკური ფუნქციების შეცვლით, ბიზნე-

სის დამოუკიდებელ ფორმად დამკვიდრდა მრეწველურად განვითარებული ქვეყნების აბ-

სოლუტურად უმრავლესობის ეროვნულ კანონმდებლობაში. მცირე საწარმოთა განვითარე-

ბის დინამიკა დიდწილად დამოკიდებულია სახელმწიფოსა (მისი სხვადასხვა სახელისუფ-

ლებო სტრუქტურების სახით) და მცირე ბიზნესის ურთიერთქმედების ხასიათისაგან.

2. სახელმწიფოსა და მცირე ბიზნესის ეკონომიკური ურთიერთქმედების სისტემის

ჰარმონიულობა ემყარება საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში მეწარმეობის სახელმწიფო

მხარდაჭერის საყოველთაოდ მიღებულ პრინციპებს, გულისხმობს მისი იმ ფორმების კომ-

პლექსის ფორმირებას, რომლებიც, უწინარეს ყოვლისა, რეალიზდებიან მცირე საწარმოთა

სტიმულირების მრავალგვარ მიმართულებებში. მხარდაჭერის მეთოდებისა და ფორმების

შერჩევისას, როგორც მსოფლიო სამეურნეო პრაქტიკის გამოკვლევამ გვიჩვენა, ტარდება მკა-

ფიო გამიჯვნა ეფექტიანი კონკურენტული გარემოს ფარგლებში საწარმოთა მხარდაჭერასა
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და ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევას შორის (რაც ამახინჯებს მეურნეობრიობის საბაზრო

პრინციპებს და არათანაბარ პირობებში აყენებს მწარმოებლებს).

სამეცნიერო ეკონომიკურ ლიტერატურაში არსებულ შეხედულებათა ანალიზის

შეფასების საფუძველზე ჩვენს მიერ გამოიყო მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო

რეგულირების სისტემის ფორმირების საკვანძო ელემენტები: სამართლებრივი

უზრუნველყოფა, ფინანსური უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა, ინფრასტრუქტურული

უზრუნველყოფა, სამეცნიერო უზრუნველყოფა, საკადრო უზრუნველყოფა, სახელმწიფო

რეგულირების სისტემაში ჩართული ორგანიზაციების ფუნქციებისა და

უფლებამოსილებათა გამიჯვნა, მცირე საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის

რეგულირება, სახელმწიფო რეგულირების განხორციელებაზე ეკონომიკური კონტროლის

სისტემა.

მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სისტემაში ასევე გამოიყოფა სამი

დონე: საერთო-სახელმწიფოებრივი, მიზნობრივ-ტერიტორიული სისტემა და

ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა. თითოეული დონე ითვალისწინებს შემდეგი

სამი ბლოკის არსებობას: კონცეპტუალურ-თეორიული, რომელიც მოიცავს გეგმებს და კონ-

ცეფციებს, ნორმატიულ-საკანონმდებლო აქტებს, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება მე-

წარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერა; ორგანიზაციული,რომელიც მოიცავს სახელმწიფო

ხელისუფლების ორგანოების, შესაბამისი უფლებამოსილებებით აღჭურვილი სახელმწიფო

და ნახევრადსახელმწიფო ორგანიზაციების, ასევე საზოგადოებრივი სტრუქტურების

ფუნქციონირების სისტემას, რომლებიც აყალიბებენ მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ

ინფრასტრუქტურას; ფუნქციონალური, რომელიც აერთიანებს ძირითად მიმართულებებს

სახელმწიფო მხარდაჭერისა და მისი შეფასების ეფექტიანობის ღონისძიებათა სისტემის

რეალიზაციის სფეროში.

3. სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემა არის მცირე ბიზნესის სახელმწიფო რეგული-

რების მექანიზმის ცენტრალური რგოლი და, თავის მხრივ, წარმოადგენს პირობებისა და

სტიმულების შეგნებულად შექმნას მცირე საწარმოთა განვითარებისათვის. საზღვარგარე-

თის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა შესაძლებლობას გვაძლევს გამოვყოთ მცირე მეწარ-

მეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის ფორმირების პრინციპები (სამეწარმეო
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სფეროში სახელმწიფოს ჩარევის ზღვრული შეზღუდვა, სახელმწიფო მხარდაჭერის გარან-

ტირებულობა და მოტივირებული მიმართულობა, პროგრამულ-მიზნობრივი მიდგომა

მხარდაჭერის მიმართულებების და ღონისძიებების განსაზღვრისადმი, დიფერენცირებული

და მიზანმიმართული მიდგომა მხარდაჭერის ფორმების მიმართ, სახელმწიფო მხარდა-

ჭერის თანაბარი ხელმისაწვდომობა თითოეული სუბიექტისათვის, მცირე ბიზნესის მხარ-

დამჭერი ფუნქციების განაწილება სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა დონეზე), ასევე გა-

მოვავლინოთ სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფის ძირითადი ფორმები, მისი

პრიორიტეტული მიმართულებებისაგან დამოკიდებულებით (ახალ მცირე საწარმოთა გახ-

სნა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინოვაციური საქმიანობის წახალისება მცირე ბიზ-

ნესში, ინვესტიციების სტიმულირება ძირითად კაპიტალში, ექსპორტის სუბსიდირება,

პრობლემური რეგიონების მცირე საწარმოთა განვითარება).

4. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის თანამედროვე სისტემის გამოკვლევამ

ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაძლებლობა მოგვცა განგვესაზღვრა მისი მთავარი მახა-

სიათებლები. მცირე ბიზნესის ამერიკული (ანგლო-საქსონური) მოდელი ხასიათდება სა-

ხელმწიფოსაგან შედარებით დიდი დამოუკიდებლობით (ანუ მეწარმეობის თვითრეგულა-

ციის და მხარდაჭერის სტრუქტურები, მაგალითად, სამრეწველო-სავაჭრო პალატები, რო-

გორც წესი, დამოუკიდებელნი არიან სახელმწიფო ინსტიტუტებისაგან, მათში წევრობა ნება-

ყოფლობითია, რაც არ გამორიცხავს მეწარმეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო სტრუქტუ-

რების არსებობას და სპეციალური სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებას), პრაგმატულობით,

ინოვაციებზე ორიენტირებულობით და წარმოების მეცნიერებატევადობით. ამასთან, მცირე

ბიზნესის ინოვაციურობა აშშ-ში შედეგია არა მცირე ბიზნესის “ბუნებრივი“ მიდრეკილებისა

ინოვაციების მიმართ, არამედ ვენჩურული კაპიტალის მიზანმიმართული საქმიანობისა,

რომელიც მცირე ინოვაციურ ბიზნესში ნახულობს მოგების მაქსიმიზების შესაძლებლობას.

მაგრამ ინოვაციური მეწარმეობის წარმატებით განვითარებისათვის საჭიროა არა მარტო

ფინანსური წყაროები, არამედ განვითარებული ტექნოსტრუქტურაც.

აშშ-ში ტექნოპარკების შექმნისა და განვითარების მაშტაბები გახდა ეროვნული ეკო-

ნომიკის საერთო მობილობის ერთგვარი კრიტერიუმი, მსოფლიო მეურნეობის ახალ პირო-

ბებში ფუნქციონირებასთან მისი შეგუების შესაძლებლობის საზომი. ტექნოპარკებმა არსები-



172

თი გავლენა მოახდინეს აშშ-ის სხვადასხვა რაიონების სამრეწველო სტრუქტურის ცვლი-

ლებაზე. მათი საქმიანობის წარმატებულობა და ინტენსიურობა გრძელვადიან პერიოდში

ხელს უწყობს სამრეწველო სპეციალიზაციის განვითარებას, ანუ მრეწველობის სტრუქტუ-

რიდან ტრადიციული დარგების თანდათანობით გამოდევნას და მათ შეცვლას უახლესი,

ტექნოლოგიურად რთული წარმოებით.

5. მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის გამოცდილების გაანალიზებამ

აზია-წყნარიოკეანის ეკონომიკური რეგიონის ქვეყნებში საშუალება მოგვცა წარმოგვედგინა

მისი ძირითადი თავისებურებები. ასე, მაგალითად, მცირე ბიზნესის ფუნქციონირება ტაი-

ვანში მნიშვნელოვნად განპირობებულია საოჯახო ბიზნესის ორგანიზაციის ეროვნული სპე-

ციფიკით. მცირე ბიზნესის განვითარებამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია სინგაპურის

ეკონომიკაში და მას დიდი წვლილი მიუძღვის ამ ქვეყნის ეკონომიკის აღმავლობაში.

სინგაპურის ეკონომიკური მოდელი უნიკალურია კერძო და სახელმწიფო სექტორებს შორის

თანამშრომლობის თვალსაზრისით; აქ სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში მინიმუმამდეა

დაყვანილი და ქვეყანა  მეორე ადგილს იკავებს მსოფლიოში ეკონომიკის თავისუფლების

ინდექსით. სახელმწიფო ინტერვენციების ნათელ მაგალითს წარმოადგენს სამხრეთ

კორეა,რომელმაც საკუთარი ინდუსტრიული პოლიტიკის დაფინანსებისთვის აირჩია არა

მხოლოდ შიდა დანაზოგების ზრდის პოლიტიკა, არამედ ასევე აქტიურად მოიზიდა უცხო-

ური ინვესტიციებ; სახელმწიფო ხელს უწყობდა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის

განვითარებას და თითოეულ სექტორში მცირე ბიზნესის დაჩქარებულ ზრდას და

აქტიურად ეყრდნობოდა ისეთი მექანიზმების გამოყენებას, როგორიცაა: შეღავათიანი სეს-

ხები მცირე საწარმოებისათვის, სტრატეგიული დარგების მფარველობა, ბაზარზე შესვლის

რეგულირება, მცირე მეწარმეთათვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება და სხვა. ასევე

ძალზე საინტერესოა მალაიზიაში მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის საკითხის

შესწავლა. დღეისათვის მალაიზია ინდუსტრიული სახელმწიფოა, რომელიც სწრაფად გადა-

დის პოსტინდუსტრიულ ეტაპზე.

აზია-წყნარიოკეანის ეკონომიკური რეგიონის ქვეყნების მცირე ბიზნესში მიმდინარე

მოვლენები, განსხვავებული ფესვების მიუხედავად, ავლენს მსგავს ტენდენციებს. აღნიშნუ-

ლის გათვალისწინებით, აზია-წყნარიოკეანის ეკონომიკური რეგიონის ქვეყნებში მცირე
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ბიზნესის განვითარება საქართველოსთვის სამაგალითოდ და სისტემურად გასათვალისწი-

ნებელი და ღრმად შესასწავლია. ეგრეთწოდებულმა აზიურმა ფენომენმა ერთ დროს უღა-

რიბესი ქვეყნები უცხოური ინვესტიციების და ადგილობრივი ორიგინალური ნიჭიერების

შეხამებით, სულ რაღაც 8-10 წელიწადში, სუპერმოწინავეთა რიგებში გაიყვანა.

6. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მე-2 მსოფლიო ომისშემდგომი პერიოდიდან 2010-

იან წლებამდე მცირე ბიზნესის განვითარების ევოლუციის შესწავლამ შესაძლებლობა

მოგვცა გამოგვეყო ძირითადი ეტაპები, რომელთაგან თითოეულზე გამოვლენილია

სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილების მთავარი ტენდენციები მცირე ბიზნესის მიმართ.

ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე ჩვენს მიერ გაკეთებული დასკვნის სიახლე

მდგომარეობს დებულების დასაბუთებაში, რომლის თანახმადაც მცირე ფირმების

სტიმულირების მიზანმიმართულმა სახელმწიფო პოლიტიკამ განაპირობა მცირე

მეწარმეობის თანმიმდევრული განვითარება. ცალკეულ ღონისძიებათა რეალიზაციას არ

შეუძლია კეთილსასურველი პირობების უზრუნველყოფა მცირე საწარმოთა

საქმიანობისათვის. მოცემული ურთიერთკავშირი შეინიშნება ყველა განხილულ ეტაპზე.

ასე, მაგალითად, მცირე ბიზნესის განვითარებაში გარდამტეხი მომენტი იყო 1970-იანი წლე-

ბის ბოლოსა და 1980-იანი წლების დასაწყისში, რომელიც განპირობებული იყო დასავლეთ

ევროპის ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტების ძირეული გადახედვით.

მცირე საწარმოთა პოზიციების აქტიური განმტკიცების პროცესი პირდაპირაა დაკავ-

შირებული მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის მიზანმიმართული კომპლექსური

სისტემის ფორმირებასთან და მართვის სისტემის დეცენტრალიზაციასთან დასავლეთ ევ-

როპის ქვეყნების ხელისუფლების ყველა დონეზე. მცირე საწარმოებმა მნიშვნელოვნად გაა-

დიდეს თავიანთი წილი დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ექსპორტში, ინოვაციურ სფეროში.

2000-იანი წლების დასაწყისიდან მცირე მეწარმეობის, როგორც ევროკავშირში ბიზნესის ყვე-

ლაზე გავრცელებული და დინამიურად-განვითარებადი ფორმის, სტიმულირება და შემ-

დგომი განვითარება დამკვიდრდა ევროპული სახელმწიფოების ეკონომიკური პოლიტიკის

ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად.

7. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის თანამედროვე სისტემის გამოკვლევამ

საქართველოში შესაძლებლობა მოგვცა განგვესაზღვრა ეროვნული მცირე ბიზნესის განვი-
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თარების დამახასიათებელი ნიშნები და კანონზომიერებანი, მისი მთავარი პრიოტიტეტები,

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითადი ტენდენციები, მცირე მეწარმეთა ინ-

ტერვიუ-ანკეტირების დახმარებით შეგვეფასებინა სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლი-

ტიკის ქმედითობა.

საქართველოში მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის მოქმედი სისტემის შე-

დეგიანობის განსაზღვრის მიზნით, ჩვენს მიერ ჩატარდა რესპოდენტთა გამოკითხვა ინტერ-

ვიუ-ანკეტირების მეთოდით. მომზადდა ორი ტიპის კითხვარი: ერთი - მიკრო, მცირე და

საშუალო მეწარმეთა, მეორე კი - სამთავრობო სტრუქტურების, ადგილობრივი მმარ-

თველობის ორგანოების, უმაღლესი სასწავლებლებისა და პროფესიული არასამთავრობო

ორგანიზაციების წარმომადგენლების (ექსპერტების) გამოსაკითხად. კვლევა განხორციელ-

და საქართველოს ორ ქალაქში - თბილისსა და გორში. სულ გამოკითხული იქნა 65 რესპო-

დენტი, აქედან 42 - მეწარმე და 23 - ექსპერტი. ქ. თბილისში გამოიკითხა 21 - მეწარმე, და 14 -

ექსპერტი, ხოლო ქ. გორში 21 - მეწარმე და 9 - ექსპერტი. მეწარმეთა შერჩევის კრიტერიუმი

იყო: ა) საწარმოს სიდიდე (მომუშავეთა რიცხოვნობა და წლიური ბრუნვა); ბ) საქმიანობის

სფერო. ექსპერტთა შერჩევისას ამოსავალი კრიტერიუმი იყო მათი საქმიანობა და ბიზნეს-გა-

რემოსა და სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხებში სავარაუდო კომპეტენტურობა.

კვლევის შედეგებში აისახა თითქმის ყველა ძირითადი ეკონომიკური სფეროს მეწარ-

მეთა მოსაზრებები, პრობლემები და რეკომენდაციები. კვლევის შედეგების რეპზენტატუ-

ლობა განაპირობა იმ ფაქტორმაც, რომ გამოკითხვა შეეხო სხვადასხვა სიდიდისა და საქ-

მიანობის ხანგრძლივობის მქონე საწარმოებს. კერძოდ, მომუშავეთა რაოდენობის მიხედვით

გამოკვლეულ საწარმოთა 22%  მიკრო ზომისაა, 71% - მცირე ზომის, ხოლო  6% - საშუალო

ზომის. რაც შეეხება წლიურ ბრუნვას, გამოკვლეული საწარმოების 83%-ის ბრუნვა 100 ათას

ლარზე ნაკლებია, ხოლო 17%-ის - 100 ათას ლარზე მეტი. შეფასების ობიექტურობის

დასადგენად, მეწარმეთა მოსაზრებასთან ერთად, შესწავლილი იქნა ექსპერტების მოსაზრე-

ბებიც იმის თაობაზე, თუ საქართველოში ბოლო 3 წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა

ბიზნეს-გარემოს ესა თუ ის კომპონენტი.

მთლიანობაში, ჩატარებული გამოკითხვა ადასტურებს საქართველოში მცირე ბიზნე-

სის მიმართ გატარებული სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვის საჭიროებას.
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8. მცირე საწარმოთა სტიმულირების უცხოური და სამამულო პრაქტიკის ურთიერთ-

შედარების საფუძველზე დასაბუთებულია სახელმწიფო მხარდაჭერის ქართული სისტემის

სრულყოფის აუცილებლობა, მცირე ბიზნესის განვითარებაში სახელმწიფოს როლის გაძლი-

ერებაზე მიმართულ რეკომენდაციათა კომპლექსის შემუშავების მოთხოვნით.

ქართული მცირე მეწარმეობის განვითარებისა და მისი სახელმწიფო მხარდაჭერის

თავისებურებების გამოკვლევამ გვიჩვენა, რომ დღეისათვის საჯარო ადმინისტრირების

სფეროში არ ფუნქციონირებს არც ერთი კონკრეტული დაწესებულება, რომელიც სრულფა-

სოვან საქმიანობას განახორციელებს მცირე და საშუალო საწარმოების საქმიანობის ხელ-

შეწყობის სფეროში: შეიმუშავებს მცირე ბიზნესის განვითარების სტრატეგიულ დოკუმენტს,

განახორციელებს მცირე  საწარმოთა დახმარების პროგრამებს. რაც შეეხება დარგობრივი

სამინისტროების ურთიერთთანამშრომლობას მცირე ბიზნესთან დაკავშირებული

პროექტების ფარგლებში, ამას არარეგულარული ხასიათი აქვს და მთავრდება კონკრეტული

პროექტის დასრულებასთან ერთად. სრულყოფას მოითხოვს როგორც არსებული საკა-

ნონმდებლო ბაზა, ისე საგადასახადო და ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის მხარ-

დამჭერი პოლიტიკა. საჭიროა აგრეთვე შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სის-

ტემის განვითარება მცირე ბიზნესის მფლობელების და მენეჯერების ინფორმირებულობისა

და კომპეტენტურობის ასამაღლებლად, რაც საქართველოს სინამდვილეში სერიოზულ

გამოწვევად ყალიბდება.

9. მცირე ბიზნესის ხარისხობრივი როლის ამაღლება საქართველოს ეკონომიკაში შე-

საძლოა მიღწეულ იქნეს სახელმწიფო მხარდაჭერის პრიორიტეტების გადახედვის გზით, სა-

დაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ინოვაციურ მეწარმეობას, ასევე საგარეო

ბაზრებზე მცირე საწარმოთა გასვლის სტიმულირებას, რაც დამტკიცებულია მსოფლიოს

განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებით. მცირე საწარმოთა სახელმწიფო მხარდაჭერის

სისტემის სრულყოფისათვის შემოთავაზებულია გასაწევი მხარდაჭერის ფორმებისა და

მეთოდების გაფართოებაზე აგებულ რეკომენდაციათა კომპლექსი, მცირე ბიზნესის

განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებიდან გამომდინარე.

მცირე ბიზნესის ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორის სრულყოფილად  ამოქმე-

დების მიზნით, აუცილებელია განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებები საგადასახადო კა-
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ნონმდებლობაში და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის

მიმართულებით. სახელმწიფოს კეთილი ნების დასტური იქნებოდა ახალი კანონის მიღება

„მცირე ბიზნესის შესახებ“, რომლითაც განისაზღვრება მცირე ბიზნესის რეალური სტატუსი

და დარეგულირდება ყველა სამართლებრივი საკითხი. სასურველი იქნება ახალი საკანონ-

მდებლო ბაზა საფუძვლად დაედოს ქვეყნის მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის

სტრატეგიის შემუშავებას.

მთავრობამ მცირე ბიზნესის განვითარების დღემდე არსებულ პოლიტიკაში უნდა

შეიტანოს გარკვეული ცვლილებები, აღნიშნული დამოკიდებულება უნდა მოიცავდეს მცი-

რე ბიზნესის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის ეტაპობრივ, აუჩქარებელ განხორციელებას,

თანდათანობითი ცვლილებების გზით. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პოლიტიკა უნდა ყა-

ლიბდებოდეს ეკონომიკის განვითარების ყოველი ეტაპის სპეციფიკის გათვალისწინებით,

ქვეყანაში შექმნილი სოციალურ-ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე.

მცირე ბიზნესის განვითარების მსოფლიო გამოცდილება მოწმობს, რომ ამ სფეროში

სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილებების მომზადების საწყის ეტაპზე საზოგადოების და

ბიზნეს წრეების აქტიური ჩართულობით უნდ შემუშავდეს მცირე ბიზნესის განვითარების

სტრატეგია და თანდათანობით განხორციელდეს ღონისძიებები მისი იმპლემენ-

ტაციისათვის. სტრატეგია უნდა მოიცავდეს სახელმწიფოებრივი საბანკო-საკრედიტო

პოლიტიკისა და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფას, მეწარმეთა საკონსულტაციო-საინ-

ფორმაციო მომსახურების ხელმისაწვდომობას და სხვ.

ხელისუფლებამ, მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, შემდეგი სამი

მთავარი საკითხი უნდა გადაჭრას: ჯერ-ერთი, მცირე მეწარმეობის წახალისება იმისათვის,

რომ რაც შეიძლება ბევრმა დაუსაქმებელმა ან კიდევ არასრულად დასაქმებულმა ადამიანმა

გადაწყვიტოს საკუთარი საქმის დაწყება და გადადგას პირველი ნაბიჯები ამ მიმართებით;

მეორე, მცირე მეწარმეთა სწავლება იმისათვის, რომ სულ უფრო ბევრმა მეწარმემ, საკუთარი

საქმიანობის პირველივე ნაბიჯების გადადგმისას, რაც შეიძლება მეტი სწორი ეფექტიანი

გადაწყვეტილების მიღება შეძლოს როგორც მმართველობითი, ისე პროფესიული

განვითარების თვალსაზრისით; დაბოლოს, მცირე მეწარმეების დახმარება გაყიდვებში

იმისათვის, რომ მიიღონ პირველი შემოსავლები, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მოტივაციას,
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დაეხმარება დამატებითი საჭირო სახსრების მოძიებაში, საწარმოო საშუალებების შეძენასა

და გაუმჯობესებაში.
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