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და განვითარებას წარმოადგენს ტრანსნაციონალიზაციისა და გლობალიზაციის

პროცესები ტრანსნაციონალიზაცია გამოიხატება ტნკ ების ფარგლებში საერთაშორისო

წარმოების განვითარებით მაღალ დონეზე ინტეგრირებული საწარმოო სისტემის
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ლიბერალიზაციის პოლიტიკის გავლენით ღრმავდება საზღვრების შეღწევადობა

ბაზრების ურთიერთგადახლართვა ქვეყნების ურთიერთდამოკიდებულება

ტრანსნაციონალიზაციისა და გლობალიზაციის პროცესები

თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში თანაარსებობენ მნკ ები ტნკ ები და
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პოტენციალი და სხვადასხვა სფეროზე მათი ზემოქმედების უნარი ტნკ ები

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ იმ ქვეყნების ეკონომიკებში რომლებიც

გლობალიზაციის მაჩვენებლების მიხედვით წამყვან პოზიციებს იკავებენ სინგაპური

აშშ ჰონ კონგი

ორი უკიდურესობაა კომპანია რომელიც მხოლოდ ერთ ქვეყანაში საქმიანობს

და კომპანია რომელიც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია წარმოდგენილი გლობალურ

კომპანიას ვუწოდებთ კომპანიას რომელიც წარმოდგენილია მრავალ ქვეყანაში ამ

ქვეყნების მასშტაბით აქვს ოპერაციების ინტეგრირებისა და კოორდინაციის მაღალი

ხარისხი და საქმიანობას წარმართავს ერთიან სტრატეგიებსა და პრინციპებზე

დაყრდნობით

სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ დადგენილი მიდგომებისა და კრიტერიუმების

ურთიერთშეჯერების საფუძველზე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ კომპანიის

გლობალურობის განსაზღვრის კრიტერიუმები რომლებიც მოიცავს როგორც



ოპერაციების ხასიათს ისე სტრატეგიების მახასიათებლებს თანამედროვე ტნკ ების

ოპერაციების გეოგრაფიული მასშტაბი უცხოური ოპერაციების წილი ოპერაციების

მთლიან მოცულობაში უცხოური აქტივები კომპანიის ზომა დასაქმებულ უცხოელთა

წილი საქმიანობის კონფიგურაციის სახე კომპანიის გრძელვადიანი ორიენტაცია

კორპორატიული საქმიანი და ფუნქციონალური სტრატეგიების ანალიზი ცხადყოფს

რომ ტნკ ები ზრდიან გლობალურ ეკონომიკაში მონაწილეობის მასშტაბებს და

საკუთარ ძალაუფლებას რადგან გლობალიზაცია დინამიკური პროცესია ამ

მახასიათებლების დინამიკაში განხილვის საფუძველზე ვასკვნით რომ თანამედროვე

ტნკ ები გლობალიზებად კომპანიებს წარმოადგენენ ანუ იმყოფებიან გლობალურ

კომპანიებად გარდაქმნის პროცესში

ტნკ ების სამოქმედო გარემოში მრავლადაა ფაქტორები რომლებიც ხელს

უშლის ან ხელს უწყობს კომპანიების გლობალურ ორიენტაციას ყველა ის ფაქტორი

რომელიც არ აიძულებს მათ წარმოების გასაღებისა და მართვის მიდგომები მოარგონ

მიმღები ქვეყნების პირობებს გლობალიზაციის ხელშემწყობ ფაქტორად გვევლინება

თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის როგორც ერთიანი სისტემის ფარგლებში

თანაარსებობენ ტნკ ები და ნაციონალური ეკონომიკური სივრცეები ამიტომ

ბუნებრივად არსებობს მათ შორის როგორც ინტერესთა ერთიანობა ასევე

წინააღმდეგობანი ტნკ ები თავისი ეკონომიკური საქმიანობის მასშტაბებით არათუ

უტოლდებიან სახელმწიფოებს არამედ აღემატებიან კიდეც მათ გლობალიზაციის

პირობებში ტრანსნაციონალური კომპანიების ფარდობითი ზემოქმედება მაღლდება

ქსელური ორგანიზაციული სტრუქტურების გავრცელება ბაზრების

ურთიერთგადახლართვა ამის დასტურია ტნკ ებს აქვთ ბერკეტები რომელთა

საშუალებით ზემოქმედებენ არა მხოლოდ მიმღები სახელმწიფოს

გადაწყვეტილებებზე არამედ გარკვეული ცვლილებები შეაქვთ ბაზირების ქვეყნის

სახელმწიფოს პოლიტიკაში

გლობალიზაციის თანამედროვე პროცესს აქვს მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური

მხარდაჭერა რის დასტურიცაა რეგიონული და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და



ინსტიტუტების არსებობა ისინი სახელმწიფოებთან ერთად ახორციელებენ

საერთაშორისო ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერასა და რეგულირებას

გლობალიზაციის პროცესების გავლენით სახელმწიფოსგან გარკვეული ფუნქციების

ჩამოშორება მიმდინარეობს მის მიერ ახალი ფუნქციების შეძენის პარალელურად

ერთი მხრივ შეზღუდულია მათ მიერ ცალმხრივი გადაწყვეტილებების მიღების

შესაძლებლობა ხოლო მეორე მხრივ მათ მოიპოვეს სხვადასხვა სფეროზე

კოლექტიური ზემოქმედების უნარი სახელმწიფოებს სჭირდებათ იმის გააზრება რომ

ტნკ ებთან თანამშრომლობა ორმხრივი სარგებლის პრინციპს უნდა ემყარებოდეს

სუსტი სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ტნკ ებისთვის ხელსაყრელი გარემოს

შექმნას მეორე მხრივ ტნკ ების გიგანტური ზომა საქმიანობის მასშტაბები და მათი

გლობალური ეკონომიკის რეალურ სუბიექტებად ჩამოყალიბება არ ნიშნავს რომ მათ

შესწევთ უნარი შეასრულონ ყველა ის ფუნქცია რომელიც ტრადიციულად

სახელმწიფოებს ეკისრებოდათ ტნკ ების მოტივაცია მოგებაზე ორიენტირებული

გლობალური საქმიანობა და ის მეთოდები რომლებიც გამოიყენება ამ მიზნის

სარეალიზაციოდ არაა მოწოდებული და ვერ იქნება ამის უზრუნველმყოფი

ტნკ ებს შეუძლიათ სახელმწიფო და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა

სუბიექტებთან ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გზით

წვლილი შეიტანონ სხვადასხვა პრობლემის გადაწყვეტაში ამისკენ მათ უბიძგებთ

საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის დემონსტრირების ასევე ურყოფითი

საზოგადოებრივი აზრისა და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური რისკის აცილების

სურვილი

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პროცესში ტნკ ების როლი ფასდება

მისი ცალკეული ელემენტების ვაჭრობა ინვესტიციები ტექნოლოგიების გადაცემა

მიხედვით ტრანსნაციონალური კორპორაციების ფილიალების გაყიდვები ზრდის

ტენდენციით ხასიათდება როგორც საქონლით ასევე მომსახურებით ვაჭრობის

სფეროში აქედან გამომდინარე მზარდია მათი როლი მსოფლიო ვაჭრობაში

მომსახურების სექტორში ტნკ ების უცხოური ფილიალების გაყიდვები გაცილებით



მაღალი ტემპით იზრდება ვიდრე მომსახურებით ვაჭრობის ტრადიციული ნაკადები

მსოფლიო ვაჭრობის ხორციელდება ტნკ ების საშუალებით ყოველწლიურად

იზრდება ტნკ ების მთლიანი გამოშვება გაყიდვები ექსპორტი ასევე მათი წილი

მსოფლიო მთლიან შიდა პროდუქტში

ეკონომიკის გლობალიზაციის ტემპზე გარდა საერთაშორისო სავაჭრო

ნაკადებისა ვმსჯელობთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პუი ნაკადების

მიხედვით კაპიტალის საერთაშორისო ნაკადებში ტნკ ების არხების მეშვეობით

განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციების როლი სულ უფრო იზრდება

ტნკ ების სწრაფვა მოგების ზრდისკენ მნიშვნელოვნად განისაზღვრება

მასშტაბის ეფექტით მათ სჭირდებათ ოპტიმალური ზომისა და საბაზრო წილის

მოპოვება ამიტომ ისინი აქტიურად მიმართავენ პუი ს ისეთ ფორმებს როგორებიცაა

შერწყმები და შთანთქმები შედეგად ყალიბდებიან უზარმაზარი მრავალეროვნული

კონგლომერატები და იქმნება გლობალური ბაზრების მნიშვნელოვანი შემადგენელი

ნაწილი კომპანიების ბაზარი

ტრანსნაციონალიზაციისა და გლობალიზაციის პროცესების გაღრმავების კიდევ

ერთი მიმართულებაა ფირმათაშორისი თანამშრომლობის გააქტიურება რაც

უზრუნველყოფს ტრანსნაციონალიზებული საწარმოო სისტემის შიგნით კავშირების

მოქნილობას ტრანსნაციონალიზაციის პროცესები ღრმავდება არა მარტო ტნკ ის

ფირმისშიდა თანამშრომლობით არამედ მის გარეთაც სალიცენზიო

სუბკონტრაქტების და თანამშრომლობის სხვა ფორმების გამოყენებით იკვეთება ტნკ

ების მზარდი მისწრაფება ჩამოაყალიბონ რეგიონთაშორისი და საერთაშორისო

ალიანსები რომლებშიც ერთდროულად მრავალი ფირმა მონაწილეობს

ფირმათაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება კომპანიების გლობალური

სტრატეგიის რეალიზაციის ერთ ერთი მიმართულებაა შედარებით სუსტი

პოზიციების მქონე ქვეყნების ფირმებს შეუძლიათ ალიანსების გამოყენება ახალი

ტექნოლოგიების კაპიტალისა და მმართველობითი ნოუ ჰაუს შესაძენად და

საკუთარი კონკურენტული უპირატესობის განსამტკიცებლად



ტექნოლოგიების იდეების ცოდნის ნაკადების საერთაშორისო გადაცემა

ქვეყნების ინტეგრირების უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა დღესდღეობით ტნკ ებზე

მოდის მთლიანად მსოფლიოში სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებზე გაწეული

დანახარჯების დაახლოებით ისინი ამ სფეროზე ხარჯავენ გაცილებით მეტს

ვიდრე ზოგიერთი ქვეყანა

სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაზე ორიენტირებულ პირდაპირ უცხოურ

ინვესტიციებს ახლავს ცოდნის შექმნის დაგროვებისა და გადაცემის პროცესი

გარდამავალი ქვეყნის პოზიციიდან ამ შემთხვევაში საინტერესოა ამ პროცესებში მისი

ჩართვისა და მონაწილეობის მასშტაბი და შედეგები რომელსაც სამეცნიერო

კვლევითი საქმიანობის გლობალიზაცია მოუტანს ადგილობრივ ტექნოლოგიურ და

ინოვაციურ შესაძლებლობებს შესაბამისად ქვეყნები ახალი მოთხოვნების წინაშე

დგებიან გასატარებელი პოლიტიკის თვალსაზრისით საქართველომ სწორად უნდა

ჩამოაყალიბოს ის ღონისძიებები რომლებიც გაზრდის ქვეყნის მიმზიდველობას ტნკ

ების თვალში

ტნკ ების სამეცნიერო კვლევითი ინვესტიციების მოსაზიდად და ქვეყნის

ინოვაციური სისტემების მოწინავე გლობალურ სამეცნიერო კვლევით და ინოვაციურ

ქსელთან ინტეგრირების უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებები უპირველეს

ყოვლისა ითვალისწინებს ახალი ცოდნის გენერირების ხელშეწყობას რაც უშუალოდ

სამეცნიერო კვლევით მუშაობასთან არის დაკავშირებული ამ სფეროში აუცილებელია

სახსრების მოზიდვის წყაროების გამრავალფეროვნება და თანამშრომლობა ბიზნეს

სუბიექტებთან რადგან სიახლეთა ბაზარზე რეალური დანერგვა მათი საშუალებით

ხდება აუცილებელია ასევე ადამიანისეული რესურსის განვითარება ჯანდაცვის

სექტორის ეფექტიანობის ამაღლებისა და განათლების ხარისხის ზრდის მეშვეობით

აღნიშნული გამოყენებული ინდა იქნეს იმისათვის რომ გაიზარდოს ქვეყნის

მონაწილეობა მსოფლიო ეკონომიკის დინამიკურ სექტორებში რომლებიც ხასიათდება

მოთხოვნის მდგრადი ზრდითა და კვალიფიკაციისმხრივი განვითარებით კიდევ

ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა კომპანიების მიერ ცოდნის მართვის სისტემების



შექმნა რაც უზრუნველყოფს ცოდნის რესურსის მქონე ადამიანებს შორის

კომუნიკაციის გაღრმავებას ეს თავის მხრივ მოითხოვს საინფორმაციო

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას რადგან ახალი ცოდნის ფორმირება და მისი

მართვის სისტემის განვითარება პირდაპირ უკავშირდება საინფორმაციო

ტექნოლოგიებს

საჭიროა განუწყვეტელი ურთიერთქმედება საერთაშორისო ეკონომიკურ

სისტემასთან ახალი ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის ათვისების მიზნით რათა

მოხდეს უცხოეთში დამუშავებული ტექნოლოგიების შეწოვა და ამავე დროს

განახორციელდეს ღონისძიებები ადგილობრივი კომპანიების საერთაშორისო

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის უცხოურ ტექნოლოგიებზე

დამოკიდებულების თანდათანობითი შემცირების პარალელურად

ქვეყნების გლობალურ კონკურენტუნარიანობაში უმთავრეს როლს მათი

ტექნოლოგიური და ინოვაციური განვითარების დონე ასრულებს გლობალიზაციის

პირობებში სამეცნიერო კვლევითი სფეროს ინტერნაციონალიზაციას ენიჭება უდიდესი

მნიშვნელობა ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრაში ანუ იმას რამდენად

მონაწილეობს ქვეყანა ამ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობაში ამ კუთხით

ტნკ ებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლის შესრულება რადგან ახალი

ტექნოლოგიების ცოდნისა და იდეების გადაცემის უმთავრეს არხს მათი შვილობილი

კომპანიები ფილიალები ალიანსები და ქსელები ქმნიან

ტექნოლოგიური და ინოვაციური განვითარების თვალსაზრისით ტნკ ების

ინვესტიციებს შეუძლიათ შეასრულონ მნიშვნელოვანი როლი შემდეგი

მიმართულებებით

არსებული ინოვაციური ინფრასტრუქტურისა და შესაძლებლობების

განვითარება

ტნკ ების არხების მეშვეობით შემოსული ტექნოლოგიების ათვისება

საქართველოში ტნკ ების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრების განლაგება



საქართველოთი უცხოური კომპანიების დაინტერესება იზრდება რადგან

თავისი ადგილმდებარეობით ქვეყანა არის ერთგვარი ხიდი რომელიც აკავშირებს

მსოფლიოს უმნიშვნელოვანეს რეგიონებს ესენია ევროპა მოსახლეობა მილიონი

შავი ზღვის აუზის ქვეყნები მოსახლეობა მილიონი თურქეთი მოსახლეობა

მილიონი კავკასიის რეგიონი მილიონი უცხოურ კომპანიებს საქართველოში

ინვესტირებით შეუძლიათ მოემსახურონ რეგიონის ბაზრებს და იქ განიმტკიცონ

პოზიციები

ტნკ ებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია მიმღები ქვეყნის ინსტიტუციური

ინფრასტრუქტურა და ადამიანისეული და ეკონომიკური რესურსებით

უზრუნველყოფის დონე მართალია საქართველოში საბაზრო ინსტიტუტები და

ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ არაა სათანადოდ განვითარებული მაგრამ ქვეყანა

მდიდარია ადამიანისეული კაპიტალით მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით

არის ძლიერი ცოდნის ბაზა არსებობს ახალი ტექნოლოგიების სწრაფი ათვისების

გარკვეული გამოცდილება რაც ტნკ ებისთვის ქვეყნის მიმზიდველობას ამაღლებს

აუცილებელია შეფასდეს საქართველოში რეალურად მოქმედებს თუ არა ის

დადებითი ეფექტები რომელიც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას

უნდა მოჰყვეს კერძოდ ეკონომიკური ზრდის წახალისება რესურსების გამოყენების

ეფექტიანობის ამაღლება ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვა და ადამიანისეული

კაპიტალის ზრდა

გლობალურ ბაზარი საჭიროებს გლობალური პროდუქტებით მომსახურებას

გლობალური ეკონომიკის პირობებში ის ქვეყნები აღწევენ წარმატებას რომლებიც

ახერხებენ ტექნოლოგიასა და კაპიტალს შორის სინერგიული ეფექტის მიღწევას

საქართველომ უნდა გაზარდოს მონაწილეობა გლობალურ საწარმოო და გასაღების

ქსელებში მაღალტექნოლოგიურ და სპეციალიზებულ დარგებში მიზანშეწონილია

გლობალურ კომპანიებთან ალიანსების შექმნა



 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 აბრალავა ა ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი გლობალიზაციის

პროცესში ჟ ეკონომიკა



 ბაბუნაშვილი გ მღებრიშვილი ბ შუბლაძე გ მენეჯმენტი თბ

 გოგოხია რ გლობალიზაციის ზოგიერთი პრობლემა ეკონომისტთა

რესპუბლიკური კონფერენციის კრებული თბ

 გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება გამოწვევები

და შესაძლებლობები შრომების კრებული თბ

 გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი გაზ განათლება

მეცნიერება ბიზნესი გვ

 ეთერია ე მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი ეკონომისტთა

რესპუბლიკური კონფერენციის კრებული თბ

 კორძაია ო ეკონომიკის გლობალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი ჟ

სოციალური ეკონომიკა

 მექვაბიშვილი ე მექვაბიშვილი მ ეკონომიკის გლობალიზაციის მოდელები

საქართველოს ეკონომიკა

 მოვსესიანი ა გ ოგნივცევი ს ბ მსოფლიო ეკონომიკა თბ

 მღებრიშვილი ბ ბიზნესის მაკროგარემო საქართველოში საქართველოს

ეკონომიკა სექტემბერი

 მსოფლიო ეკონომიკა გ თოდუასა და შ ვეშაპიძის რედაქციით თბ

 პაპაჩაშვილი ნ ეკონომიკის გლობალიზაცია და მასთან დაკავშირებული

პრობლემები ეკონომისტთა რესპუბლიკური კონფერენციის კრებული

თბ

 პაპაჩაშვილი ნ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში

ინვესტიციების გლობალური ნაკადების ფონზე საერთაშორისო

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული საერთაშორისო

ბიზნესი თბ ტომი

 საქართველოს საგარეო ვაჭრობა საქართველოს სტატისტიკის

დეპარტამენტი



 სეფაშვილი ე ახალი ტექნოლოგიები როგორც წარმოების ეფექტიანობის

ამაღლების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი გლობალიზაციის პირობებში თსუ

შრომები ეკონომიკა თბ

 სეფაშვილი ე მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ობიექტური

ტენდენციები ჟ მაკრო მიკრო ეკონომიკა თბ

 ფუტკარაძე რ საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების მიმართულებები
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