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ნაშ რომ ში და ზუს ტე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლად რა იგუ ლის ხმე ბა „მცი რე 
და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ქვეშ“, რად გა ნაც თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ეკო ნო-
მი კა ში, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო შიც, არ არ სე ბობს მცი რე და სა შუ ა ლო სა-
წარ მო ე ბის უნი ფი ცი რე ბუ ლი გან მარ ტე ბა, რაც გარ კვე ულ გა უ გებ რო ბებს 
ბა დებს. მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის 
პა რა მეტ რე ბის და ევ რო კავ შირ ში შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბი-
თი ანა ლი ზი ძვე ლი და ახა ლი მე თო დო ლო გი ით. ნაჩ ვე ნე ბი ა, რომ მცი რე 
ბიზ ნე სის არ სი და მნიშ ვნე ლო ბა ვლინ დე ბა მის ფუნ ქცი ებ ში, რო მელ თა 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, აქ ტუ ა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, დრო სა და სივ რცე-
ში იც ვლე ბა. ქრო ნო ლო გი უ რად არის გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ში სა-
ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე-
სის წარ მო შო ბა- გან ვი თა რე ბის პე რი პე ტი ე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვი ლი ბიზ ნე სი, ძვე ლი 
და ახა ლი მე თო დო ლო გი ა, გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი.

შე სა ვა ლი

ყო ველ დის ციპ ლი ნას აქვს სა კუ თა რი ცნე ბი თი აპა რა ტი (ინ სტრუ მენ ტა-
რი უ მი), რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც შე იც ნო ბა ობი ექ ტუ რი სი ნამ დვი ლე, ანუ სა კუ-
თა რი შეს წავ ლის სა გა ნი. ამ მხრივ, გა მო ნაკ ლი სი არც ბიზ ნე სის სა ფუძ ვლე ბი ა. 
ის მის კითხ ვა – რის თვის გვჭირ დე ბა ბიზ ნე სის სა ფუძ ვლე ბის ცნე ბე ბის ცოდ ნა? 
– რო გორც ხე ლოს ნი სა გან არ უნ და ვე ლო დეთ სა სურ ველ სა მე ურ ნეო შე დეგს, 
რო დე საც იგი შრო მის ია რა ღებს (ინ სტრუ მენ ტებს) ინ სტრუქ ცი ის შე უ სა ბა მოდ 
იყე ნებს, ისე, ბიზ ნე სის მკვლე ვრის გან ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლია რა ი მე სა სი-
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კე თო, ცნე ბე ბის (ინ სტრუ მენ ტე ბის), მა გა ლი თად, „მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე-
სის“ უზუს ტოდ გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში. ცნე ბი თი აპა რა ტის კარ გი ცოდ ნა 
გვეხ მა რე ბა არამხო ლოდ ეკო ნო მი კუ რი სი ნამ დვი ლის სწო რად შეც ნო ბა სა და 
ბიზ ნე სის ენა ზე ზუს ტად მეტყ ვე ლე ბა ში, არა მედ ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბა- წა რუ-
მა ტებ ლო ბის მი ზეზ თა გა მოვ ლე ნა შიც. მა გა ლი თად, იმის გარ კვე ვა ში, ფირ მის 
გა კოტ რე ბის მი ზე ზი ცუ დი ბიზ ნეს ი დეაა (მე წარ მე ა), თუ არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი და 
მო უქ ნე ლი ხელ მძღვა ნე ლო ბა (მე ნე ჯე რი). 

მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვილი ბიზ ნე სის თა ნა მედ რო ვე გა გე ბა და 
გე ნე ზი სი

ყო ფი თი ცნო ბი ე რე ბის დო ნე ზე მცი რე ბიზ ნეს ში მო ი აზ რე ბა სა უბ ნო მა ღა-
ზი ა, პუ რის საცხ ო ბი, სა სა დი ლო, სი ლა მა ზის სა ლო ნი და სხვა, ხო ლო მსხვილ 
ბიზ ნეს ში – კი -ი სე თი გი გან ტე ბი, რო გო რი ცაა ჯე ნე რალ ელექ ტრი კი (აშშ); რო-
ი ალ დათ ჩი (დი დი ბრი ტა ნე თი- და ნი ა); კო კა- კო ლა (აშშ), ნი პონ ტე ლეგ რა ფი (ი ა-
პო ნი ა), ექ სო ნი (აშშ), „გაზ პრო მი“ (რუ სე თი) და სხვა.

„მსხვი ლი ბიზ ნე სი“ ძი რი თა დად ეკო ნო მი კუ რი ცნე ბა ა, რის გა მო, რო-
გორც მსოფ ლი ო, ასევე ქარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა არ გა მო ა ცალ კა ვებს ცნე-
ბას – „მსხვი ლი ბიზ ნე სი “. ისე რო გორც მსხვილ, სა შუ ა ლო ბიზ ნეს საც არა აქვს 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სამ რთლებ რი ვი სტა ტუ სი. მას უჭი რავს შუ ა ლე დუ რი პო ზი-
ცია ეკო ნო მი კის სხვა დას ხვა პო ლუს ზე მყოფ მცი რე და მსხვილ ბიზ ნესს, ასე-
ვე, მცი რე ბიზ ნეს სა და სა ხელ მწი ფოს შო რის. „მსხვი ლი სა“ და „სა შუ ა ლო სა გან“ 
გან სხვა ვე ბით კი, მცი რე ბიზ ნე სი გა ნი საზღ ვრე ბა, რო გორც ეკო ნო მი კუ რად, 
ისე იუ რი დი უ ლად. 

სამ წუ ხა როდ, თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში, მათ შო რის სა ქარ-
თვე ლო შიც, არ არ სე ბობს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის უნი ფი ცი რე ბუ ლი 
გან მარ ტე ბა, რაც გარ კვე ულ გა უ გებ რო ბებს ბა დებს. ასე, მა გა ლი თად, სა ქარ-
თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი (საქ სტა ტი) და შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რი მცი რე ბიზ ნესს გან სხვა ვე ბუ ლად გან საზღ ვრა ვენ. კერ ძოდ, მცი რე 
სა წარ მო, სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით, 
უფ რო ფარ თო ცნე ბა ა, ვიდ რე სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით აღი ა რე ბუ-
ლი მცი რე მე წარ მის სტა ტუ სი (ა მას უფ რო კონ კრე ტუ ლად ქვე მოთ ვი ხი ლავთ).

მსოფ ლიო პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, მცი რე სა წარ მო ებ ში მო ი აზ რე ბა 
მიკ რო, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი. სწო რედ ამი ტომ ის მის კითხ ვა – რო-
გორ გა მო ი ყუ რე ბა სა ქარ თვე ლოს მიკ რო, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის პა-
რა მეტ რე ბი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნებ ლებ თან შე და რე ბით? 
– დღე ი სათ ვის ევ რო კო მი სია მიკ რო, მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვილ სა წარ მო ებს 
გან საზღ ვრავს 2005 წლის 1 იან ვრი დან მოქ მე დი კრი ტე რი უ მე ბის მი ხედ ვით. 
ევ რო კო მი სი ის მი ხედ ვით, მიკ რო, მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვი ლი სა წარ მო ე ბის 
კლა სი ფი ცი რე ბუ ლია შემ დეგ ნა ი რად (იხ ცხრი ლი 1).



მცირე და საშუალო ბიზნესის არსი და როლი თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკაში

159

ევროკომისიის მიხედვით მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების 
კლასიფიკაცია 

ცხრილი 1

წყარო: Гурьянов П., Критерии определения размеров малого и среднего бизнеса. №10, 2011, с.4.

ცხრილიდან გა მომ დი ნა რე, ევ რო კო მი სი ის მი ხედ ვით, მიკ რო სა წარ მო ში 
და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 4 კაცს, ხო ლო მაქ სი მა-
ლუ რი წლი უ რი ბრუნ ვა 2 მლნ ევ როს. შე სა ბა მი სად, მცი რე სა წარ მო ში – 49 კაცს 
და – 10 მლნ ევ როს; სა შუ ა ლო ში კი – 249 კაცს და – 50 მი ლი ონ ევ როს; მსხვილ 
სა წარ მო ში კი და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა უნ და აღე მა ტე ბო დეს 250 კაცს, ხო-
ლო მაქ სი მა ლუ რი წლი უ რი ბრუნ ვა – 50 მლნ ევ როს (Гурьянов 2011, c.4). 

ცნო ბი ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში 2017 წლამ დე სა წარ მო თა ზო მა გა ნი საზღ-
ვრე ბო და 2002 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ით, რო მე ლიც ემ ყა რე ბო და 
სა წარ მო თა ბრუნ ვა სა და და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო წლი ურ რა ო დე ნო ბას. შე სა-
ბა მი სად, მსხვილ სა წარ მო ებს გა ნე კუთ ვნე ბო და სა წარ მო, სა დაც და საქ მე ბულ-
თა სა შუ ა ლოწ ლი უ რი რა ო დე ნო ბა აღე მა ტე ბო და 100 კაცს და სა შუ ა ლოწ ლი უ რი 
ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა – 1.5 მლნ ლარს; სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ებ ში შე დი ო და 
ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი ფორ მის სა წარ მო, რო მელ შიც და საქ-
მე ბულ თა სა შუ ა ლოწ ლი უ რი რა ო დე ნო ბა მერ ყე ობ და 20-დან 100 კა ცამ დე, ხო-
ლო სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა – 0.5 მლნ ლა რი დან 1.5 მლნ ლა-
რამ დე; მცი რე ზო მის სა წარ მო ებს მი ე კუთ ვნე ბო და ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა-
მარ თლებ რი ვი ფორ მის სა წარ მო, რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლოწ ლი უ რი 
რა ო დე ნო ბა არ აღე მა ტე ბო და 20 და საქ მე ბულს და სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ბრუნ ვის 
მო ცუ ლო ბა 0.5 მლნ ლარს. 

დი ნა მი კურ მა სა მე უ ნეო პრაქ ტი კამ და სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ზე 
ორი ენ ტა ცი ამ გვიჩ ვე ნა, რომ საქ სტა ტის მი ერ 2002 წელს დად გე ნი ლი ნორ მე-
ბი (500,000 ლა რის ქვე მოთ – მცი რე, 500,000-დან 1,500,000-მდე – სა შუ ა ლო და 
1,500,000 ზე ვით მსხვი ლი), აღარ შე ე სა ბა მე ბო და თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის რე ა ლო ბას და, მი თუ მე ტეს, ევ რო პის ქვეყ ნებ ში დად გე ნილ მცი-
რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან მსაზღ ვრელ ნორ მებს. სწო რედ ამი ტომ მცი რე 
და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა გან მარ ტე ბის გა ნახ ლე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი ღო ნის ძი-
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ე ბის ფარ გლებ ში „საქ სტა ტის“ მი ერ გან ხორ ცი ელ და მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ-
მო თა არ სე ბუ ლი გან მარ ტე ბის ანა ლი ზი და შეს წავ ლი ლი იქ ნა სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კა. სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლამ აჩ ვე ნა, რომ სა წარ მო თა 
ზო მის გან საზღ ვრი სას სხვა დას ხვა კრი ტე რი უ მი გა მო ი ყე ნე ბა, მაგ რამ ყვე ლა-
ზე გავ რცე ლე ბუ ლია სა წარ მო თა ზო მის გან საზღ ვრა და საქ მე ბულ პირ თა რა ო-
დე ნო ბი სა და ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით. შე სა ბა მი სად, და-
ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ანა ლი ზი სა და „ევ როს ტა ტის“ კრი-
ტე რი უ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, „საქ სტა ტის“ მი ერ შე მუ შავ და რე კო მენ და ცია 
მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა გან მარ ტე ბის გა ნახ ლე ბის თვის და საქ მე ბულ თა 
რა ო დე ნო ბი სა და სა წარ მო თა სა ქო ნელ ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, მაგ რამ გან სხვა ვე ბუ ლი ზღვრუ ლი ოდე ნო ბით. ამას თან, ბრუნ ვის მაჩ ვე-
ნებ ლის კრი ტე რი უ მის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში, დი ა პა ზო ნის გან საზღ ვრი სას 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მყიდ ვე ლო ბი თი უნა რის პა რი ტე ტი (2016-2017 წლე ბის სა-
მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში, 2016 ). 

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თვე ლო ში 2017 წლის აპ რი-
ლი დან გა ნახ ლდა მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა გან მარ ტე ბა და და უ ახ ლოვ-
და ევ როს ტა ტის გან მარ ტე ბას. საქ სტა ტის გა ნახ ლე ბულ მე თო დო ლო გი ა ზე 
დაყ რდნო ბით, სა წარ მო ე ბის ზო მის მი ხედ ვით და ყო ფის კრიტერიუმები ასე 
გამოიყურება (იხ. ცხრილი2). 

მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების კლასიფიკაცია საქსტატის მიხედვით
ცხრილი 2

წყარო: საქსტატი

ცხრილიდან გა მომ დი ნა რე, საქ სტა ტის ახა ლი მე თო დო ლო გი ით, მსხვილ 
სა წარ მო ებ ში მო ი აზ რე ბა სა წარ მო, სა დაც და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლოწ ლი უ რი 
რა ო დე ნო ბა აღე მა ტე ბა 249 კაცს და სა შუ ა ლოწლი უ რი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა 
60 მლნ ლარს; სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ებს მი ე კუთ ვნე ბა ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი-
ულ -სა მარ თლებ რი ვი ფორ მის სა წარ მო, რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლოწ-
ლი უ რი რა ო დე ნო ბა მერ ყე ობს 50-დან 250 კა ცამ დე, ხო ლო სა შუ ა ლოწ ლი უ რი 
ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა – 12 მლნ ლა რი დან 60 მლნ ლა რამ დე; მცი რე ზო მი საა სა-
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წარ მო, რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლოწ ლი უ რი რა ო დე ნო ბა არ აღე მა ტე-
ბა 50 და საქ მე ბულს და სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა 12 მლნ ლარს. 

რო გორც ჩანს, საქ სტა ტის მე თო დო ლო გია ით ვა ლის წი ნებს და საქ მე ბულ-
თა რა ო დე ნო ბა სა და ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბას, თუმ ცა გაზ რდი ლია მა თი ზღვრუ-
ლი ოდე ნო ბე ბი. კერ ძოდ, მცი რე სა წარ მო ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის ზღვა-
რი 2.5-ჯერ, ხო ლო წლი უ რი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბის ზღვა რი – 24-ჯერ. სა შუ ა ლო 
სა წარ მო ში, რო გორც და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის, ასე ვე წლი უ რი ბრუნ ვის 
მო ცუ ლო ბის ზღვა რი გაზ რდი ლია 5-ჯერ; მსხვილ სა წარ მო ში და საქ მე ბულ-
თა რა ო დე ნო ბის ზღვა რი 2.5-ჯერ, წლი უ რი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბის ზღვა რი კი, 
40-ჯე რაა გაზ რდი ლი. 

ამ გვა რი გან საზღ ვრე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო კავ ში რის და ფი ნან სე ბის 
პროგ რა მე ბის თვის, რომ ლის მი ზა ნია მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა-
რე ბა. ვფიქ რობთ, კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბი სას გა ურ კვევ ლო ბე ბის გა მო რიცხ ვი-
სათ ვის, მიკ რო ბიზ ნე სის პა რა მეტ რე ბიც უნ და და უ ახ ლოვ დეს ევ როს ტა ტის 
პა რა მეტ რებს. შე სა ბა მი სად, ცვლი ლე ბა უნ და შე ვი დეს „გრან ტე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ შიც, რომ ლის მი ხედ ვით მე წარ მე ებს არ აქვთ ხელ მი საწ-
ვდო მო ბა გრან ტებ ზე, ვი ნა ი დან კომ პა ნი ე ბი (მათ შო რის შეზღ უ დუ ლი პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა, ინდ. მე წარ მე და ა.შ.) არ შე იძ ლე ბა იყ ვნენ გრან-
ტის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, რაც ქმნის დაბ რკო ლე ბას ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ფი ნან სე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბი სათ ვის. აღ ნიშ ნუ ლი შეზღ უდ ვა, ასე ვე, პრობ ლე მას წარ მო-
ად გენს სა ხელ მწი ფოს ან /და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საგ რან ტო პროგ რა მებ-
ში მო ნა წი ლე ო ბის თვალ საზ რი სით და ზღუ დავს კომ პა ნი ებ ში ინო ვა ცი ე ბის და 
კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს.

საქ სტა ტის მე თო დო ლო გი ის პა რა ლე ლუ რად, მე წარ მე ო ბის ლე გა ლი ზა-
ცი ი სა და გა აქ ტი უ რო ბი სათ ვის, 2018 წლის პირ ვე ლი ივ ლი სი დან ამოქ მედ და 
მცი რე ბიზ ნე სის და ბეგ ვრის შე ღა ვა თი ა ნი სა გა და სა ხა დო რე ჟი მი, რის შე დე გა-
დაც მცი რე ბიზ ნე სის თვის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი შემ ცირ და 
ხუთ ჯერ – 5%-ი დან 1%-მდე, ხო ლო მცი რე ბიზ ნე სის ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლის 
შეზღ უდ ვის ნორ მა გა ი ზარ და ხუთ ჯერ − 100 000 ლა რი დან 500 000 ლა რამ დე. 
მცი რე მე წარ მე ნი 1%-ი ან ბრუნ ვის გა და სა ხადს გა და იხ დი ან თვის ბო ლოს და 
არა წი ნას წარ, ე. წ. სა ა ვან სო რე ჟი მით. მე წარ მე ე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არი ან, 
აგ რეთ ვე, გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო აღ რიცხ ვით, რა თა მი ნი მუ მამ დე შემ-
ცირ დეს სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბის ხარ ჯი.

2018 წლის 30 აგ ვის ტოს მო ნა ცე მე ბით, მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი და შე-
სა ბა მი სად 1%-ი ა ნი და ბეგ ვრის რე ჟი მი აქვს 68 ათა სამ დე გა დამ ხდელს. თუმ ცა, 
სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი ამ შემ თხვე ვა ში უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა, რად გან ის ექ ვემ დე-
ბა რე ბა ჩვე უ ლებ რივ და ბეგ ვრას. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ რად გან მსხვი ლი სა წარ მო ე-
ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე ინ ვეს ტი რე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან 
გან თა ვი სუფ ლე ბის რე ჟი მით, ანუ ე.წ ეს ტო ნუ რი მო დე ლით, ვერ ისარ გებ ლეს 
მცი რე მე წარ მე ებ მა, მთავ რო ბის მხრი დან ინი ცი რე ბუ ლი ამ გვა რი რე ფორ მა 
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დრო უ ლი და ლო გი კუ რი იყო. ვფიქ რობთ, ეს სი ახ ლე გაზ რდის რე გის ტრი რე-
ბულ სა წარ მო თა რა ო დე ნო ბას, გა ა ფარ თო ებს ოფი ცი ა ლურ მე წარ მე თა ბა ზას, 
რად გა ნაც და საწყ ის ში ვე ძა ლი ან ბევრ, და ახ ლო ე ბით 120 ათა სამ დე მე წარ მეს 
შე ე ხე ბა და შემ დგომ, შე საძ ლოა მა თი რა ო დე ნო ბა 150-200 ათას მდე გა ი ზარ-
დოს. ეს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ისი ნიც მო ახ დე ნენ თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის რე გის-
ტრა ცი ა- ლე გა ლი ზა ცი ას, ვინც დღეს „ჩრდილ ში ა“. 

მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სის 
მი ნი ჭე ბის მიზ ნით, მი მარ თოს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს, რო მე ლიც გას ცემს 
მცი რე ბიზ ნე სის სერ ტი ფი კატს. მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მე წარ მე ფი ზი კუ-
რი პი რი ით ვლე ბა მცი რედ და სარ გებ ლობს და ბეგ ვრის შე ღა ვა თი ა ნი რე ჟი მით 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მი სი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი წლი უ რი 
ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი არ აღე მა ტე ბა 500 000 ლარს. ამას თან, მცი რე მე-
წარ მე გა დაც დე ბა თუ არა წლი უ რი ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლის 100 000 ლა რი ან 
ზღვარს, იხ დის დღგ-ს, მაგ რამ 500 000 ლა რამ დე წლი უ რი ბრუნ ვის შემ თვე ვა ში, 
გან სხვა ვე ბით ად რე მოქ მე დი სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მი სა გან, ინარ ჩუ ნებს მცი-
რე ბიზ ნე სის მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რის სტა ტუსს და იხ დის შე ღა ვა თი ან 1%-ი ან 
ფიქ სი რე ბულ გა და სა ხადს. 500 000 ლარ ზე ზე ვით წლი უ რი ერ თობ ლი ვი შე მო-
სა ვა ლის შემ თვე ვა ში კი მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე პი რის და სა ბეგ რი 
შე მო სა ვა ლი იბეგ რე ბა 3%-ით. მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე მე წარ მე ფი-
ზი კუ რი პი რი ამ ნა წი ლის მი ხედ ვით დად გე ნი ლი გა ნაკ ვე თით იბეგ რე ბა შე სა ბა-
მი სი თვის (ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლის 500000-ლა რი ა ნი ზღვრის გა და ჭარ ბე ბის 
და ფიქ სი რე ბის თვის) და საწყ ი სი დან კა ლენ და რუ ლი წლის დას რუ ლე ბამ დე. მცი-
რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი უქ მდე ბა, თუ პი რის ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე-
ბულ მა ერ თობ ლივ მა შე მო სა ვალ მა 2 კა ლენ და რუ ლი წლის მი ხედ ვით, თი თო ე-
უ ლი კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 500 000 ლარს გა და ა ჭარ ბა. თუმ ცა, 
საქ სტა ტის კლა სი ფი კა ცი ით, 12 მლნ ლა რამ დე წლი უ რი შე მო სავ ლის შემ თხვე-
ვა ში, მცი რე ბიზ ნე სად რჩე ბა. ე.ი. სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მე თო-
დო ლო გი ის მი ხედ ვით გან საზღ ვრუ ლი მცი რე სა წარ მო უფ რო ფარ თო ცნე ბა ა, 
ვიდ რე სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით აღი ა რე ბუ ლი მცი რე მე წარ მის სტა-
ტუ სი. ამან, სხვა დას ხვა პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და შე ფა სე ბი სას, შე-
საძ ლე ბე ლია გა მო იწ ვი ოს სე რი ო ზუ ლი გა უ გებ რო ბე ბი.

შე სა ბა მი სად, რო მე ლი მე პროგ რა მის გან სხვა ვე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი ით შე-
ფა სე ბი სას ვღე ბუ ლობთ სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ შე დე გებს, რაც არ თუ ლებს 
მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბის თვის სწო რი პო ლი ტი კის შე მუ-
შა ვე ბას. აღ ნიშ ნუ ლის თა ვი დან აცი ლე ბი სათ ვის სა ჭი როა მცი რე მე წარ მის სტა-
ტუ სის გან მსაზღ ვრე ლი ზღვრე ბის გა და ხედ ვა, რად გან სა ხე ზეა დი დი გან სხვა-
ვე ბა სტა ტის ტი კუ რი მე თო დო ლო გი ით გან საზღ ვრულ სა წარ მოს ზო მებ სა (ზე-
და ზღვა რი: 12 მლნ ლა რი) და და ბეგ ვრის მიზ ნე ბის თვის გან საზღ ვრულ სა წარ-
მოს ზო მებს შო რის (ზე და ზღვა რი: 500 ათა სი ლა რი). შე სა ბა მი სად, რე ა ლუ რად 
ნაკ ლე ბი სა წარ მო სარ გებ ლობს ამ სტა ტუ სით მა შინ, რო ცა სა წარ მო რო მე ლიც 
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არ სარ გებ ლობს შე ღა ვა თი ა ნი და ბეგ ვრის სის ტე მით მა ინც მცი რე სა წარ მოს 
კა ტე გო რი ა ში ხვდე ბა სტა ტის ტი კის მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით, რად გან ამას 
ემა ტე ბა ის სა წარ მო ე ბი, რო მელ თა წლი უ რი შე მო სა ვა ლი აღე მა ტე ბა 500 ათას 
ლარს და ნაკ ლე ბია 12 მლნ ლარ ზე.

ამ გვა რად, მცი რე ბიზ ნესს საქ სტა ტის და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი გან-
სხვა ვე ბუ ლად გან საზღ ვრავს. საქ სტა ტის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბა 
ბიზ ნე სის კლა სი ფი კა ცი ის მე თო დო ლო გი ა ში თავ სე ბა დია ევ რო კავ ში რის მე თო-
დო ლო გი ას თან. თუმ ცა, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი არ მიჰ ყვე ბა ამ ცვლი ლე ბას, 
რაც მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბას ქვე ყა ნა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად 
აფერ ხებს. სწო რედ ამი ტომ, რე ფორ მის ფარ გლებ ში აუ ცი ლე ბე ლია სა გა და სა-
ხა დო და სტა ტის ტი კუ რი მიზ ნე ბის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სის გან სხვა ვე ბუ ლი გან მარ ტე ბე ბის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა, უნი ფი ცი-
რე ბა.

სა მარ თლი ა ნო ბა მო ითხ ოვს აღი ნიშ ნოს, რომ მცი რე მე წარ მის სტა ტუ სის 
შე მო ღე ბას, სი კე თე ებ თან ერ თად, შე საძ ლე ბე ლია მოჰ ყვეს სა ბი უ ჯე ტო და სხვა 
სა ხის უარ ყო ფი თი ეფექ ტიც. სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტს და ახ ლო ე ბით 40 მლნ ლა-
რი და აკ ლდე ბა. რაც შე ე ხე ბა რის კფაქ ტო რებს, რაც შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დნენ 
ამ სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბის შემ დეგ და რა მაც შე საძ ლოა და მა ტე ბით შე-
ამ ცი როს სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ჭრი ლით, 
რე ა ლო ბა მდგო მა რე ობს შემ დეგ ში: მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში, მაგ., სამ შე ნებ ლო 
ბიზ ნეს ში, სა რე მონ ტო მომ სა ხუ რე ბა ზე და საქ მე ბულ პი რებს შე უძ ლი ათ მი ი-
ღონ მცი რე ბიზ ნე სის მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რის სტა ტუ სი, რაც არ შე დის აკ-
რძა ლუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში, ხო ლო დამ ქი რა ვე ბე ლი (ამ შემ თხვე-
ვა ში სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ა) აღარ და ბეგ რავს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით, ანუ 
ნაც ვლად 20%-ი სა (სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი) და ი ბეგ რე ბი ან 1%-ით (მცი რე 
ბიზ ნე სის სტა ტუ სი). აქე დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ ეს 
არის საკ მა ოდ დი დი რის კი იმი სა, რომ ბი უ ჯეტ ში შე მო ვი დეს უფ რო ნაკ ლე ბი 
შე მო სავ ლე ბი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ჭრი ლით, ვი ნემ და გეგ მი ლია (ბუ კი ა, 
2019). 

ხაზ გა სას მე ლია ისიც, რომ ევ როკ რი ტე რი უ მებ ზე გა დას ვლამ ავ ტო მა ტუ-
რად გა ზარ და მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის რა ო დე ნო ბა, ხო ლო სა შუ ა ლო 
და მსხვი ლი სა წარ მო ე ბი სა – შე ამ ცი რა. ამ ჟა მად ბი უ ჯე ტის სა გა და სა ხა დო შე-
მო სავ ლე ბის 70% მხო ლოდ 350 მსხვი ლი სა წარ მოს გა და სა ხა დე ბით ყა ლიბ დე ბა. 
და ნარ ჩე ნი 30% კი, მცი რე ბიზ ნე სის სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ზე მო დის. გა მო დის, რომ მთე ლი ქვე ყა ნა 
350 მსხვი ლი მე წარ მის ამა რაა დარ ჩე ნი ლი, რო მელ თაც ნე ბის მი ე რი პი რა დი უკ-
მა ყო ფი ლე ბის შემ თხვე ვა ში, შე უძ ლი ათ სა ხელ მწი ფოს წი ნა აღ მდეგ შეთ ქმუ ლე-
ბა მო აწყ ონ, გა და უ კე ტონ მას სა არ სე ბო ფი ნან სუ რი წყა რო და „ხალხს ქვე ყა ნა 
თავ ზე და ამ ხონ“. ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბი სათ-
ვის, მე წარ მე თა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბი სათ ვის, მცი რე სა გა და სა ხა დო 
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ტვირ თი სა და ეკო ნო მი კის ლე გა ლი ზა ცი ი სათ ვის, მი ზა შე წო ნი ლია მცი რე სა-
გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი და სა გა და სა ხა დო ტვირ თის არა რამ დე ნი მე ასე ულ, 
არა მედ რამ დე ნი მე ათე უ ლო ბით ათას მე წარ მე ზე გა და ნა წი ლე ბა.

სა ქარ თვე ლო ში მსხვილ ქა ლა ქებ სა და რე გი ო ნებს შო რის ეკო ნო მი კუ რი 
უთა ნას წო რო ბის შემ ცი რე ბის, რე გი ო ნუ ლი ბიზ ნე სის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
ზრდის, რე გი ონ ში თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნეს პრაქ ტი კის დამ კვიდ რე ბის, და მა ტე ბი-
თი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის, გა მო მუ შა ვე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის რე გი ო ნებ-
ში ვე ათ ვი სე ბის, რე გი ო ნუ ლი პრო დუქ ცი ის დი ვერ სი ფი კა ცი ი სა და რე გი ო ნის 
მკვიდ რთა მიგ რა ცი ის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბით, 2011 წელს ამოქ მედ და მიკ რო ბიზ ნე სის ხელ-
შეწყ ო ბის პროგ რა მა. 

აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მა გა მიზ ნუ ლია რე გი ო ნებ ში რო გორც სა კუ თა რი ახა-
ლი ბიზ ნე სის წა მოწყ ე ბის თვის, ასე ვე არ სე ბუ ლის გა ფარ თო ე ბა/ გა და ი ა რა ღე-
ბის თვის. კონ კრე ტუ ლად, ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვის გზით (ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რა: ერთ მე წარ მე ზე მაქს. 5,000 ლა რი; ორ მე წარ მე ზე მაქს. 10,000 ლა-
რი; მე წარ მე თა ჯგუფ ზე მაქს 15,000 ლა რი. თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა: მოთხ ოვ ნი ლი 
თან ხის მი ნი მუმ 20%) რე გი ო ნის მაცხ ოვ რებ ლებს ეძ ლე ვათ შე საძ ლებ ლო ბა წა-
მო იწყ ონ სა კუ თა რი საქ მე, ხო ლო ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რის კომ პო ნენ ტის (პრო-
ფე სი უ ნა ლუ რი ბიზ ნეს კონ სალ ტინ გი, ბიზ ნე სუ ნა რე ბის ტრე ნინ გი, ბიზ ნეს გეგ-
მე ბის მი ღე ბა, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი) არ სე ბო ბა უზ რუნ ველ ყოფს 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის ცოდ ნის ამაღ ლე ბას ბიზ ნე სის კე თე ბის კუთხ ით.

მიკ რო მე წარ მის სტა ტუ სის მო სა პო ვებ ლად, ფი ზი კუ რი პი რი უფ ლე ბა მო-
სი ლია მი მარ თოს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს, თუ იგი აკ მა ყო ფი ლებს სამ მოთხ-
ოვ ნას:

1. საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა და მო უ კი დებ ლად და არ ჰყავს და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა- 
ხე ლი; 

2.  მი სი ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი 1 იან ვრი დან 31 დე კემ ბრის ჩათ ვლით არ 
აღე მა ტე ბა 30.000 ლარს; 

3. მი სი საქ მი ა ნო ბა არ ხვდე ბა მთავ რო ბის N 415-ე დად გე ნი ლე ბით ჩა მოთ-
ვლილ აკ რძა ლუ ლი საქ მი ა ნო ბა თა სი ა ში. 

მიკ რო მე წარ მის სტა ტუ სი შე იძ ლე ბა მი ე ნი ჭოს მხო ლოდ ფი ზი კურ პირს, 
რაც გა ნა პი რო ბებს მის სპე ცი ა ლუ რი და ბეგ ვრის რე ჟი მით ყოფ ნას, კერ ძოდ, 
მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კუ რი პი რი არ იხ დის სა შე მო სავ ლო გა-
და სა ხადს და სა რე გის ტრა ციო გა და სახ დელს. 

2018 წლის 20 აგ ვის ტო დან პროგ რა მა ახა ლი პი რო ბე ბით გა ნახ ლდა. ცვლი-
ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, საგ რან ტო თან ხა ერთ მე წარ მე სუ ბი ექ ტზე 20 000 ლა-
რამ დე გა ი ზარ და და ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია არ სე ბუ ლი, 2015-2017 წლებ ში და ფი-
ნან სე ბუ ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის (სტარ ტა პე ბის) გან მე ო რე ბით და ფი ნან სე ბა. იმის-
თვის, რომ მე წარ მე სუ ბი ექ ტებ ს/მე წარ მე სუ ბი ექ ტთა ჯგუფს კვლავ ჰქონ დეს 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში გრან ტის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, მათ უნ და წა რად-
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გი ნონ პრო ექ ტი, რო მე ლიც შე ე ხე ბა მათ თვის უკ ვე და ფი ნან სე ბუ ლი საქ მი ა ნო-
ბის გა ფარ თო ე ბა/ გა და ი ა რა ღე ბას. გან სხვა ვე ბუ ლად გა ნი საზღ ვრე ბა თა ნა მო-
ნა წი ლე ო ბის წი ლიც – პროგ რა მის მო სარ გებ ლის /მო სარ გებ ლე თა ჯგუ ფის მი ერ 
პროგ რა მა ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის წი ლი გა ნი საზღ ვრე ბა და ფი ნან სე ბის თან ხის 
არა ნაკ ლებ 50 %-ით მა შინ, რო დე საც პროგ რა მის ახა ლი ბე ნე ფი ცი ა რის მი ერ 
პროგ რა მა ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის წი ლი გა ნი საზღ ვრე ბა და ფი ნან სე ბის თან ხის 
არა ნაკ ლებ 20%-ით. რო გორც ით ქვა, ასე ვე, გაზ რდი ლია და ფი ნან სე ბის მაქ სი-
მა ლუ რი მო ცუ ლო ბა და ნაც ვლად 15 000 ლა რი სა, შე ად გენს 20 000 ლარს. 

2015-2018 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ა გენ ტოს – „ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ 
ფარ გლებ ში, მიკ რო ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბით მხარ და ჭე რი ლია 6 212 პრო ექ-
ტი, რო მელ თა ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია შე ად გენს 61 მლნ ლარ ზე მეტს, ამას თა ნა ვე, 
თა ნა და ფი ნან სე ბის სა ხით გა ი ცა 46.9 მლნ ლა რი, ხო ლო სულ და ფი ნან სე ბუ ლია 
9,384 ბე ნე ფი ცი ა რი. შევ ნი შავთ, რომ აღ ნიშ ნულ პროგ რა მა ზე რე გის ტრა ცია წე-
ლი წად ში ერ თხელ ცხად დე ბა (თა ვი სუფ ლე ბა, 2018, 33). 

სა მე ურ ნეო პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი პრი ვი ლე-
გი ე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად მიკ რო მე წარ მე ზოგ ჯერ იძუ ლე ბუ ლია ან სა ერ თოდ 
არ გა მო ი ყე ნოს და ქი რა ვე ბუ ლი შრო მა, ან და ა საქ მოს ოჯა ხის წევ რე ბი, ან არა-
ლე გა ლუ რად და ა საქ მოს ადა მი ა ნე ბი. შე მო სავ ლის ზე და ზღვა რიც საკ მა ოდ და-
ბა ლია – თვე ში სა შუ ა ლოდ 2500 ლა რის შე მო სა ვა ლი მე წარ მის თვის, რო მე ლიც 
მო გე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ად ვი ლი მი საღ წე ვი ა. სტი მუ ლი, რომ მე წარ მემ 
არ გა და ი ხა დოს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი, ამ ცი რებს მუ შაკ თა და ქი რა ვე ბით 
წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბი სა და წლი უ რი შე მო სავ ლე ბის გაზ რდის სურ ვილს. ეს 
მა შინ, რო დე საც უცხ ო ელ მა ბიზ ნეს მენ მა, მა გა ლი თად, აშ შ-ში სა კუ თა რი საქ მე 
რომ წა მო იწყ ოს, სხვა მოთხ ოვ ნებ თან ერ თად სულ ცო ტა ად გი ლობ რი ვი 5-6 კა-
ცი მა ინც უნ და და ა საქ მოს. თვით „სტრა ტე გი ა შიც“ ხაზ გას მუ ლი ა, რომ მცი რე 
და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ძა ლაა სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე-
საქ მნე ლად და აქ და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის ზრდა პრი ო რი ტე ტუ ლი ა, ანუ 
შე ღა ვა თე ბი არ უნ და აფერ ხებ დეს ბიზ ნე სის ზრდა- გან ვი თა რე ბას, ბრუნ ვის 
ზრდა სა და მუ შაკ თა ოფი ცი ა ლუ რად და ქი რა ვე ბას.

 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში სა წარ მო ე ბის ზო მე ბის მი-
ხედ ვით კლა სი ფი კა ცი ის კრი ტე რი უ მე ბი სპე ცი ფი კუ რი ა, ჩვენ ვემ ხრო ბით შემ-
დეგ თვალ საზ რისს: სა წარ მო მი ე კუთ ვნე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის სფე-
როს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ის აკ მა ყო ფი ლებს კონ კრე ტულ ქვე ყა ნა ში მცი რე და 
სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის სუ ბი ექ ტე ბის კლა სი ფი კა ცი ის კრი ტე რი უ მებს. ამას თან, 
კრი ტე რი უ მე ბის ზღვრე ბი ეფუძ ნე ბა ამ ეტაპ ზე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის და კომ პა-
ნი ე ბის გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს და შე სა ბა მი სო ბა შია სტა ტის ტი კის წარ მო-
ე ბის ევ რო პულ კრი ტე რი უ მებ თან. 

ამ გვა რად, მცი რე ბიზ ნე სი არის მცი რე სა წარ მო ე ბის ერ თობ ლი ო ბა, რო-
მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს სა ქარ თვე ლო ში გა მო ყე ნე ბულ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ-
ნე სის სუ ბი ექ ტე ბის კლა სი ფი კა ცი ის კრი ტე რი უ მებს, ზღვრებს და რო მელ საც 
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შე და რე ბით მცი რე კა პი ტალ და ბან დე ბე ბით შე უძ ლია სწრა ფად გა ზარ დოს ეკო-
ნო მი კა ში სა ქო ნელ მწარ მო ბელ თა რა ო დე ნო ბა და ოპე რა ტი უ ლად და აკ მა ყო-
ფი ლოს სა ქო ნელ სა და მო სა ხუ რე ბა ზე გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნი ლე ბა. სწო რედ 
ამი ტომ, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლი სა და მი სი გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე 
რე ა ლუ რი და ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბაა მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა. თუმ ცა, 
მცი რე ბიზ ნე სის გან საზღ ვრე ბის ცოდ ნა სუ ლაც არ მეტყ ვე ლებს იმა ზე, რომ 
ჩვენ მის შე სა ხებ გვაქვს სრულ ყო ფი ლი ცოდ ნა. ამი სათ ვის უნ და ვი ცო დეთ 
ისიც, თუ რო გორ წარ მო იშ ვა მცი რე ბიზ ნე სი, რა გზე ბი გა მო ი ა რა და რო გორ 
მო ვი და დღე ვან დლამ დე. ამ მი მარ თე ბით სა ჭი როა გა კეთ დეს მოკ ლე ის ტო რი უ-
ლი ექ სკურ სი მცი რე მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა ში. 

 პირ ვე ლი წე რი ლო ბი თი ცნო ბე ბი მცი რე ბიზ ნეს ზე 4000 წლის წი ნან დე-
ლი ა. აქე დან იღებს სა თა ვეს მე წარ მე ო ბა, რო მე ლიც დღეს მრა ვალ ფე რო ვან 
პრო დუქ ცი ა სა და მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს მომ ხმა რე ბელს. მცი რე ბიზ ნე სი 
გვხვდე ბა თით ქმის ყვე ლა უძ ვე ლეს კულ ტუ რა ში. ამ საქ მე ში გა მო ირ ჩე ოდ ნენ 
არა ბე ბი, ბა ბი ლო ნე ლე ბი, ეგ ვიპ ტე ლე ბი, ბერ ძნე ბი, ფი ნი კი ე ლე ბი და რო მა ე ლე-
ბი. მა შინ დე ლი პრო დუქ ცია და მომ სა ხუ რე ბა ხში რად უხა რის ხო და და უ დევ რად 
შეს რუ ლე ბუ ლი იყო. ამის გა მო მომ ხმა რე ბე ლი არც თუ იშ ვი ა თად მოტყ უ ე ბუ ლი 
რჩე ბო და. ამი ტომ მცი რე სა წარ მო ებს უყუ რებ დნენ სი ძულ ვი ლით (Сирополись 
1997, 16).

 ტერ მი ნი – „მცი რე ბიზ ნე სი“, პირ ვე ლად აშ შ-ში გა მო ი ყე ნეს 1953 წელს მი-
ღე ბულ კა ნონ ში „მცი რე ბიზ ნე სის შე სა ხებ“. მცი რე ბიზ ნე სი ბიზ ნე სის სტრუქ-
ტუ რუ ლი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა. სხვა თა შო რის, ის ტო რი უ ლად, სა ბაზ რო ეკო-
ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა შიც სწო რედ მცი რე ბიზ ნეს მა შე ი ტა ნა დი დი წვლი ლი. 
რო გორც ცნო ბი ლი ა, მცი რე ბიზ ნე სი ჩა ი სა ხა და გან ვი თარ და აშ შ-ში, რაც ევ-
რო პი დან ემიგ რა ცი ის დიდ ტალ ღას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. აუთ ვი სე ბელ 
ტე რი ტო რი ებ ზე ემიგ რან ტებს სჭირ დე ბო დათ სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა. ასე 
გაჩ ნდა პირ ვე ლი ოჯა ხუ რი საცხობები, სა ხე ლოს ნო ე ბი, მა ღა ზი ე ბი, სა სა დი ლო-
ე ბი, სამ რეცხ ა ო ე ბი და სხვა. ამი ტომ, შემ თხვე ვი თი სუ ლაც არ არის, რომ სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვალ სა ქარ თვე ლო ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა 
ეთ მო ბა მცი რე მე წარ მე ო ბას, ანუ მცი რე ბიზ ნესს.

მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის მნიშ ვნე ლო ბა

 გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებ ში, სა ხელ მწი ფოს ეფექ ტი-
ა ნი მხარ და ჭე რით, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი იძენს გან სა კუთ რე ბულ სო ცი-
ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და პო ლი ტი კურ მნიშ ვნე ლო ბას: 

1. მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის სო ცი ა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბა გან პი რო ბე-
ბუ ლია მცი რე სა წარ მო ში და ქი რა ვე ბულ მუ შაკ თა მე ტი რა ო დე ნო ბით, რაც სა-
ბაზ რო ეკო ნო მი კის ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
თვი სებ რი ვი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. 2. გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო მე ურ ნე ო ბის ქვეყ-
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ნებ ში მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბა გა მო ი ხა ტე ბა 
იმით, რომ სა წარ მო თა უმე ტე სი ნა წი ლი მოქ მე დებს ეკო ნო მი კის ამ სექ ტორ ში, 
უზ რუნ ველ ყოფს ჯან საღ კონ კუ რენ ცი ას, ამ სექ ტორ შია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბი სა და წარ მო ე ბუ ლი მსპ-ის (მთლი ა ნი სა-
მა მუ ლო პრო დუქ ტი) (პა პა ვა, სი ლა გა ძე, 2019) მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი.

3. მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბა ვლინ დე ბა 
იმით, რომ ის არის სა შუ ა ლო კლა სის ფორ მი რე ბის სა ფუძ ვე ლი, რაც ქვეყ ნის 
პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტად გვევ ლი ნე ბა. 

ხაზ გა სას მე ლი ა, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის (მსს) ფუნ ქცი ე-
ბი დრო ი სა და სივ რცის მი ხედ ვით იც ვლე ბა. მსს გან სა კუთ რე ბულ ფუნ ქცი ას 
იძენს გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნი სათ ვის. მი სი რო ლი არ გა ნი-
საზღ ვრე ბა მხო ლოდ სა ბაზ რო სის ტე მის გან ვი თა რე ბი თა და მი სი მე ქა ნიზ მის 
სრულ ყო ფით. სა ქარ თვე ლო სა და მის მსგავს მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ქვეყ ნე-
ბი სათ ვის პირ ვე ლი რი გის ამო ცა ნაა თვით ამ სა ბაზ რო სის ტე მის სა ფუძ ვლე ბის 
შექ მნა, რაც მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბით იწყ ე ბა. მა თი 
მეშ ვე ო ბით მი იღ წე ვა დი დი ზო მის სა წარ მო ე ბის რეს ტრუქ ტუ ი რე ბა, ბა ზარ თან 
ადაპ ტი რე ბა და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდა, ეკო ნო მი კუ რი ტრან სფორ მა-
ცი ის შე დე გად წარ მოქ მი ლი ჭარ ბი სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბა, პო ლი ტი კუ რი, 
ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი წო ნას წო რო ბა (გო ბე ჯიშ ვი ლი, 2013, 4).

ამ რი გად, სავ სე ბით ნა თე ლი ა, თუ რა ო დენ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მცი რე და სა-
შუ ა ლო ბიზ ნე სი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბა- ფუნ ქცი ო ნი რე ბა- გან ვი თა-
რე ბის თვის. უფ რო კონ კრე ტუ ლად, თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში 
მცი რე სა წარ მო ე ბი, თა ვი ან თი მრა ვალ ფე რო ვა ნი ფუნ ქცი ით, ხელს უწყ ო ბს:

1. გა უ მარ თლებ ლად გამ სხვი ლე ბუ ლი სა წარ მო ე ბის დე კონ ცენ ტრა ცი ას, 
დე მო ნო პო ლი ზა ცი ას, პრი ვა ტი ზე ბას და ამ გზით და მო უ კი დე ბელ სა ქო ნელ-
მწარ მო ე ბელ თა გამ რავ ლე ბას, ანუ სა ბაზ რო-კონ კუ რენ ტულ ურ თი ერ თო ბა ზე 
გა დას ვლას. ეს ფუნ ქცია გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი იყო სა ბაზ რო ეკო ნო-
მი კა ზე გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის და საწყ ის ში. ეს მა შინ, რო ცა უმ სხვი ლე სი თა-
ნა მედ რო ვე კორ პო რა ცი ე ბი – IBM, MacDonald’s, Microsoft და სხვე ბი, სწო რედ 
რომ მცი რე ზო მის სა წარ მო ე ბი დანაა ამოზ რდი ლი. აშ შ-ში გავ რცე ლე ბუ ლია 
გა მო ნათ ქვა მი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც „ა მე რი კუ ლი ეკო ნო მი კის ხერ ხე მალს დი-
დი კორ პო რა ცი ე ბი წარ მო ად გე ნენ, მის კუნ თებს კი მცი რე ფირ მე ბი ქმნი ან“ 
(Edward 1963, 1,2); 

2. მომ ხმა რებ ლებ თან უშუ ა ლო კონ ტაქ ტის გა მო, მოთხ ოვ ნი ლე ბი სად მი 
ოპე რა ტი ულ რე ა გი რე ბას და მის შე სა ბა მი სად სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის, ტექ-
ნო ლო გი ის, მარ თვის ფორ მე ბის, ეკო ნო მი კუ რი სტრუქ ტუ რის და ა. შ. გარ დაქ-
მნას, ანუ სა ზო გა დო ე ბის ბაზ რის მოთხ ოვ ნე ბი სა კენ შე მოტ რი ა ლე ბას და სტა-
ბი ლი ზა ცი ას;

3. ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას, და საქ მე ბის ხელ შეწყ ო ბა სა და 
უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბას; 
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4. მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა ჯგუ ფის (სტუ დენ ტე ბი, მოს წავ ლე ე ე ბი, დი-
ა სახ ლი სე ბი, შრო მი სუ ნარ შეზღ უ დუ ლე ბი, პენ სი ო ნე რე ბი და სხვა) სრუ ლი და 
არას რუ ლი სა მუ შაო დღით შრო მით საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თვას და ინ კლი უ ზი ურ 
ეკო ნო მი კურ ზრდას; 

5. ყო ფილ პა ტი მარ თა და პრო ბა ცი ო ნერ თა სა ზო გა დო ე ბას თან რე ინ ტეგ-
რა ცი ას, რე სო ცი ა ლი ზა ცი ას და დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ას;

6. მსხვილ თან შე და რე ბით ნაკ ლე ბი კა პი ტა ლი თა და რე სურ სე ბით საქ მის 
დაწყ ე ბას და წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბას;

7. კერ ძო ინი ცი ა ტი ვი სა და ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბის გა მოვ ლე ნი სათ ვის 
ფარ თო ას პა რე ზის შექ მნას. სი ახ ლის გა მოც დას, სწრაფ და ნერ გვას და ახა ლი 
სა ქონ ლის გა მოშ ვე ბა ზე გა დას ვლას; 

8. ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბით არა გო ნივ რუ ლი იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბას, 
ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბა სა და ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ას;

9. მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის ლო გის ტი კა ში და დის ტრი ბუ ცი ა ში მომ სა ხუ რე-
ბას, ანუ ბიზ ნეს ქსე ლის შექ მნას; 

10. ხე ლი სუფ ლე ბის ად გი ლობ რი ვი თვით მარ თვის ორ გა ნო ე ბი სათ ვის სა მე-
ურ ნეო სა ფუძ ვლე ბის გან მტკი ცე ბას და თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა დი ეკო ნო მი კუ-
რი სტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რად გა ნაც ისი ნი, უპი რა ტე სად, ად გი ლობ რი-
ვი რე სურ სე ბით და ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის თვის საქ მი ა ნო ბენ; 

11. ქვე ყა ნა ში სა შუ ა ლო კლა სის ფორ მი რე ბას, რო მე ლიც არის ეკო ნო მი კუ-
რი უსაფ რთხო ე ბის, სი ღა რი ბის დაძ ლე ვი სა და პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის 
გა რან ტი;

12. ემან სი პა ცი ი სა გა მო ქალ თა ჩაბ მას მცი რე ბიზ ნეს ში, ანუ ბიზ ნეს ვუ მენ-
თა მომ რავ ლე ბით ინ კლი უ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შეწყ ო ბას;

13. ცენ ტრსა და რე გი ო ნებს შო რის ეკო ნო მი კუ რი უთა ნას წო რო ბი სა და შე-
მო სავ ლებ რი ვი უთა ნაბ რო ბის შერ ბი ლე ბას;

14. საქ მის წა მოწყ ე ბის და პრო ფი ლის შეც ვლის სი ი ო ლეს;
15. მოქ ნილ მე ნეჯ მენტს, ტრა დი ცი ულ გე მოვ ნე ბა სა და სტან დარ ტებ თან 

იო ლად შე გუ ე ბას; 
16.  ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის ზრდას და ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას. შე მო სავ-

ლე ბის მხრივ მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ქმნის ახალ სა გა და სა ხა დო ბა ზას, 
რაც ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბის სა ხით აი სა ხე ბა. ხარ ჯვით ნა წილ-
ში მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ზრდის ამ სფე რო ში და საქ მე ბულ თა შე მო სავ-
ლებს, რაც ამ ცი რებს ბი უ ჯე ტი დან შე სა ბა მის სო ცი ა ლურ ტრან სფე რე ბის გა მო-
ყო ფის აუცილებლობას.

სწო რედ ჩა მოთ ვლი ლი უპი რა ტე სო ბე ბის გა მო ა, რომ აშშ-ის მხო ლოდ 
მრეწ ვე ლო ბა ში მოქ მე დებს 3 მლნ მცი რე სა წარ მო. ისი ნი ეროვ ნუ ლი პრო დუქ-
ტის და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვარს აწარ მო ე ბენ. ის, რომ ია პო ნია თა ვი სი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის დო ნით ერ თ-ერ თი მო წი ნა ვეა მსოფ ლი ო ში, მცი რე და სა შუ ა ლო 
სა წარ მო ებს უნ და უმად ლო დეს. იქ სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი მსხვი ლი კონ ცერ-
ნე ბი, ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის აის ბერ გე ბის მხო ლოდ მწვერ ვა ლებს წარ მო ად გე-
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ნენ, სა ფუძ ვე ლი კი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი ა. მათ ზე მო დის რე ა ლი ზე-
ბუ ლი სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის და ახ ლო ე ბით 53%, სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბის 60% 
და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის 80%-ზე მე ტი.

შევ ნიშ ნავთ, რომ ჩა მოთ ვლი ლი ფუნ ქცი ე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, აქ ტუ ა-
ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, დრო სა და სივ რცე ში იც ვლე ბა. მცი რე ბიზ ნე სი გან-
სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი იყო გან ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებ ში, რო ცა 
სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის სა ბაზ რო ეკო ნო მი კას აშე ნებ დნენ. მცი რე ბიზ ნე-
სის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა აქ ტუ ა ლუ რია მბრძა ნებ ლუ რი დან სა ბაზ რო ეკო ნო მი კურ 
სის ტე მა ზე გა დას ვლის, ამ სის ტე მის გან მტკი ცე ბი სა და გან ვი თა რე ბის პრო-
ცეს ში.

ხაზ გა სას მე ლი ა, რომ მცი რე ბიზ ნესს აქვს გარ კვე უ ლი სუს ტი მხა რე ე ბიც:
 წა რუ მა ტებ ლო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი. მცი რე ფირ მე ბი უფ რო სწრა-

ფად ჩნდე ბი ან, მაგ რამ ასე ვე სწრა ფად კოტ რდე ბი ან. გა ე როს მო ნა ცე მე ბით, 
არ სე ბო ბის ერ თი წლის შემ დეგ, ახ ლად შექ მნი ლი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო-
ე ბის და ახ ლო ე ბით 50% რჩე ბა მოქ მე დი სუ ბი ექ ტე ბის რიცხ ვში, 3 წლის შემ დეგ 
– 7-8%, ხო ლო 5 წლის შემ დეგ – არა უმე ტეს 3%-ი სა. ამა ვე დროს, მა თი სა ერ თო 
რიცხ ვი, რო გორც წე სი, იზ რდე ბა ან უც ვლე ლი რჩე ბა, რად გან ლიკ ვი დი რე ბუ-
ლი სა წარ მო ე ბის ად გილ ზე მუდ მი ვად იქ მნე ბა ახა ლი სა წარ მო ე ბი (Зарубежный 
опыт,www.giac.ru). 

 აღ ნიშ ნუ ლი წა რუ მა ტებ ლო ბის უმ თავ რე სი მი ზე ზი სა წარ მოს შექ მნის 
სი ად ვი ლე და ცუ დი მარ თვა ა. რად გან მცი რე ბიზ ნეს ში ხში რად შემ თხვე ვი თი, 
სა თა ნა დოდ მო უმ ზა დე ბე ლი ადა მი ა ნე ბი ხვდე ბი ან, ფაქ ტობ რი ვად, მათ სა კუ-
თა რი საქ მის და მო უ კი დებ ლად ორ გა ნი ზე ბა ბევ რად ეი ო ლე ბათ, ვიდ რე თა ვი-
სუ ფა ლი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნა. 

 საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თვის გა მო უც დე ლო ბა. ხში რად მცი რე სა წარ მო-
ე ბი გა ნიც დი ან წა რუ მა ტებ ლო ბას იმის გა მო, რომ ვერ არ თმე ვენ თავს გაზ-
რდილ მოთხ ოვ ნებს მმარ თვე ლო ბა ში. ერ თია – ათ მუ შა კი ა ნი მა ღა ზი ის მარ თვა 
და სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი რა მა ა -ას კა ცი ა ნი მა ღა ზი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბა. 
ათ მუ შა კი ა ნი მა ღა ზი ის შემ თხვე ვა ში მე წარ მე ნი ახორ ცი ე ლე ბენ ვი ზუ ა ლურ 
კონ ტროლს მათ გან კარ გუ ლე ბა ში არ სე ბულ ყვე ლა ზე და ყვე ლა ფერ ზე. მაგ-
რამ, რო გორც კი იზ რდე ბა სა წარ მო ას კა ცი ან კო ლექ ტი ვამ დე, სა ჭი რო ხდე ბა 
მე წარ მე თა გა დას ვლა საქ მის და გეგ მვი სა და კონ ტრო ლის შე და რე ბით რთულ 
სის ტე მა ზე. სამ წუ ხა როდ, ხში რად მმარ თველ გუნდს არ ჰყოფ ნის კომ პე ტენ ცი ა, 
გა მო ავ ლი ნოს და და ი ქი რა ვოს, სა წარ მოს გა დარ ჩე ნი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
აუ ცი ლე ბე ლი ტა ლან ტის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი. მათ გან გან სხვა ვე ბით მსხვი ლი 
კორ პო რა ცი ის პრე ზი დენ ტე ბი უფ რო ხში რად პრო ფე სი ო ნა ლი ხელ მძღვა ნე ლე-
ბი არი ან. ისი ნი ოს ტა ტუ რად ფლო ბენ რა მარ თვის სა უ კე თე სო და თა ნა მედ-
რო ვე სა შუ ა ლე ბებს, უნა რი ა ნად დი რი ჟო რო ბენ ათო ბით მცოდ ნე ადა მი ა ნის 
ტა ლანტს კომ პა ნი ის პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის რე ა ლი-
ზა ცი ი სათ ვის;
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 ბიზ ნეს პარ ტნი ო რე ბი სა გან ნდო ბის შე და რე ბით ნაკ ლე ბი ხა რის ხი;
 ფი ნან სებ ზე, საკ რე დი ტო რე სურ სე ბი სად მი შეზღ უ დუ ლი ხელ მი საწ-

ვდო მო ბა;
 სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის სუს ტი ცოდ ნა;
 მწი რი ფი ნან სე ბის გა მო კვა ლი ფი ცი უ რი ბუ ღალ ტრის და ქი რა ვე ბის შე-

უძ ლებ ლო ბა; 
 კა პი ტალ და ბან დე ბის და კარ გვის მა ღა ლი რის კი;
 კა ნო ნებ ში ხში რი და სწრა ფი ცვლი ლე ბე ბის გა მო, მა თი დრო უ ლი გაც-

ნო ბის სიძ ნე ლე;
 მას ში ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა სუს ტი წარ მო მად გენ ლო ბა; 
 სა ზო გა დო ე ბა ში წი ნას წარ შექ მნი ლი ცუ დი აზ რი და სხვა.
ხაზ გა სას მე ლი ა, რომ მცი რე ბიზ ნე სი, თუმც ძი რი თად როლს ას რუ ლებ და 

ცი ვი ლი ზა ცი ურ პრო ცეს ში, ის არა სო დეს და უფ ლე ბია სა ზო გა დო ებ რივ ცნო-
ბი ე რე ბას. ახ ლა კი სულ უფ რო ხდე ბა მცი რე ბიზ ნე სის აღი ა რე ბა ეკო ნო მი კის 
შე მოქ მე დე ბით ძა ლად. მცი რე ბიზ ნე სი თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში, მათ შო-
რის სა ქარ თვე ლო შიც, ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრში ა. ამ მი მარ თე ბით, აღ სა ნიშ ნა ვია 
ქარ თულ ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში სხვა დას ხვა ავ ტო რის (ო. გო გი აშ ვი ლი, 
ე. გო ბე ჯიშ ვი ლი, ე. კა კუ ლი ა, ა. ქი მა ძე და სხვა) მი ერ მო ცე მუ ლი მცი რე ბიზ ნე-
სის ფორ მი რე ბა- გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბის სა ინ ტე რე სო ინ ტერ პრე ტა ცი ა. თუმ-
ცა, ყვე ლა მათ გან ში გა ბა ტო ნე ბუ ლია შე ხე დუ ლე ბა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ლე-
გა ლუ რი მცი რე ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა და იწყო XX სა უ კუ ნის 90-ი ა ნი წლე ბი დან, 
ანუ გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის და საწყ ი სი დან, რაც გარ კვე უ ლი უზუს ტო ბა ა. 

თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში ლე გა ლუ რი მცი რე ბიზ ნე სის აღორ ძი ნე ბა- 
ფორ მი რე ბის პრო ცე სის პირ ვე ლი ეტა პი ჯერ კი დევ „პე რეს ტრო ი კის“ პე რი ოდ-
ში გვხვდე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შრო მი თი საქ მი ა ნო ბი სა („სსრ კავ ში რის კა ნო ნი 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შრო მი თი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ“ გაზ. „კო მუ ნის ტი“, 1987წ. 1 
მა ი სი.) და კო ო პე რა ტი უ ლი საქ მი ა ნო ბის („სსრ კავ ში რის კა ნო ნი საბ ჭო თა კავ-
შირ ში კო ო პე რა ცი ის შე სა ხებ“ თბ; „საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო“, 1989წ.) ლე გი ტი მა-
ცი ის სა ხით. საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლოს იმ დრო ინ დელ მა მო სახ ლე ო ბამ ლე გა ლუ-
რი ბიზ ნე სის სი კე თე და მად ლი პირ ვე ლად იგ რძნო სწო რედ ამ ფორ მე ბი თა და 
იჯა რით, რო მე ლიც ბი უ როკ რა ტი უ ლი მარ წუ ხე ბი სა გან თა ვის დაღ წე ვი სა და 
სა მე უ რე ნეო და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის მიზ ნით ხორ ცი ელ დე ბო და (სა მა-
დაშ ვი ლი, 1995, 20).

მე ო რე ეტა პი და იწყო 1991 წლი დან და გაგ რძელ და 2004 წლამ დე. ამ 
პე რიდ ში მი ღე ბუ ლი იქ ნა კა ნო ნი „სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის სა ფუძ ვლე ბის შე-
სა ხებ“ (1991), „სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა ში სა ხელ მწი ფო სა წარ მო თა პრი-
ვა ტი ზა ცი ის შე სა ხებ“ (1991), „მე წარ მე თა შე სა ხებ“ (1994), „მცი რე ბიზ ნე სის 
მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“ (1999) და სხვ. ამ ეტაპ ზე მცი რე ბიზ ნე სი მოგ ვევ ლი ნა 
პრი ვა ტუ ლი (კერ ძო) ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბი სა და მბრძა ნებ ლუ რი დან სა ბაზ-
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რო ეკო ი ნო მი კა ზე გა დას ვლის უმ თავ რეს ინ სტრუ მენ ტად პრი ვა ტი ზე ბუ ლი და 
ახ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა წარ მო ე ბის სა ხით;

მე სა მე ეტა პი მო ი ცავს 2004-2012 წლებს. ამ პე რიდ ში სა ხელ მწი ფომ აქ-
ცენ ტი გა ა კე თა ლი ბე რა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კურ სის გა ტა რე ბა ზე, რის გა მოც 
2006 წლი დან გა ა უქ მა კა ნო ნი „მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის მხარ და ჭე რის 
შე სა ხებ“ და ერ თნა ირ და ბეგ ვრის რე ჟიმ ში მო აქ ცია ყვე ლა ზო მის სა წარ მო, 
რა მაც მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა, სა ერ თოდ, და გან სა კუთ რე ბით რე გი ო-
ნებ ში, საგ რძნობ ლად შე ა ფერ ხა. ის, რომ ყვე ლა სა წარ მო უნ და იყოს თა ნა ბარ 
პი რო ბებ ში, რო გორც რე გუ ლი რე ბის, ასე ვე სა გა და სა ხა დო თვალ საზ რი სით, 
არის სწო რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ერ თდერ თი ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პი. 
ამას თან, ყვე ლა სა ფუძ ვე ლი არ სე ბობს ით ქვას, რომ რე გუ ლი რე ბა და და ბეგ ვრა 
უნ და იყოს დის კრი მი ნა ცი უ ლი მცი რე ბიზ ნე სის სა სარ გებ ლოდ და სა ხელ მწი-
ფომ უნ და აღ მოფ ხვრას ყვე ლა ის გა დახ რა, რო მე ლიც აფერ ხებს მის გან ვი თა-
რე ბას. ამ თვალ საზ რი სით, ყვე ლა ზე სა ზი ა ნოა ეკო ნო მის ტთა სა ერ თა შო რი სო 
კავ ში რის მტკი ცე ბა, რომ ყვე ლა ზო მის სა წარ მო უნ და და ექ ვემ დე ბა როს ერ-
თი  და ი მავე წე სებს. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი და მსოფ ლიო ბან კი 
მხარს უჭერს ამ მო საზ რე ბას, თუმ ცა, რო გორც სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა 
გვიჩ ვე ნებს, მცი რე ბიზ ნე სი წარ მა ტე ბით ვი თარ დე ბა იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც სა ღი 
აზ რი დო მი ნი რებს ტრა დი ცი ულ ეკო ნო მი კურ აზ როვ ნე ბა ზე (Горфинкель 2009, 
336). 

მე ოთხე ეტა პი და იწყო 20012 წლი დან და გრძელ დე ბა დღემ დე. ამ პე რი-
ოდ ში გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის, ევ რო კა შირ თან გა ფორ მე ბუ-
ლი ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის მოთხ ოვ ნე ბი სა და „ევ რო პის მცი რე ბიზ ნე სის აქ-
ტის“ პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს ის ტო-
რი ა ში პირ ვე ლად შე მუ შავ და მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გია 2016-2020 წლე ბის თვის. სტრა ტე გია მო ი ცავს რამ დე ნი მე ძი რი თად 
პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბას და მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ბა მის ღო ნის-
ძი ე ბებს. მათ შო რი სა ა: სა კა ნონ მდებ ლო, ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩოს შექ მნა და 
სა მე წარ მეო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა, ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა, კონ კუ-
რენ ტუ ლი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბა, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ-
მო ე ბის სა ექ სპორ ტო აქ ტი უ რო ბა და მა თი ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა, ინო ვა ცი ე-
ბი სა და კვლე ვე ბის ხელ შეწყ ო ბა. ყო ვე ლი ვე ამის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რით, მრა ვა ლი პროგ-
რა მა წა მო იწყო მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბი სა და 
ში და და სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის თვის. 

დას კვნა

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო შიც, არ 
არ სე ბობს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის უნი ფი ცი რე ბუ ლი გან მარ ტე ბა, 
რაც გა უ გებ რო ბას იწ ვევს. სწო რედ ამი ტომ ვემ ხრო ბით შემ დეგ თვალ საზ რისს: 
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სა წარ მო მი ე კუთ ვნე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის სფე როს იმ შემ თხვე ვა ში, 
თუ კი იგი აკ მა ყო ფი ლებს კონ კრე ტულ ქვე ყა ნა ში მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე-
სის სუ ბი ექ ტე ბის კლა სი ფი კა ცი ის კრი ტე რი უ მებს. ამას თან, კრი ტე რი უ მე ბის 
ზღვრე ბი და ფუძ ნე ბუ ლია ამ ეტაპ ზე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის და კომ პა ნი ე ბის გან-
ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს და შე სა ბა მი სო ბა შია სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბის ევ რო-
პულ კრი ტე რი უ მებ თან. 

მცი რე ბიზ ნე სის არ სი და მნიშ ვნე ლო ბა ვლინ დე ბა მის ფუნ ქცი ებ ში, რო-
მელ თა პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, აქ ტუ ა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, დრო სა და სივ-
რცე ში იც ვლე ბა. მცი რე ბიზ ნე სი გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი იყო გან ვი თა-
რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებ ში, რო ცა სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კას აშე ნებ დნენ. მცი რე ბიზ ნე სის მშე ნებ ლო ბა აქ ტუ ა ლუ რია მბრძა-
ნებ ლუ რი დან სა ბაზ რო ეკო ნო მი კურ სის ტე მა ზე გა დას ვლის, ამ სის ტე მის გან-
მტკი ცე ბი სა და გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში.

სა ზი ა ნოა ეკო ნო მის ტთა სა ერ თა შო რი სო კავ ში რის მო საზ რე ბა იმას თან 
და კავ ში რე ბით, რომ ყვე ლა ზო მის სა წარ მო უნ და და ექ ვემ დე ბა როს ერ თი და 
იმავე წე სებს. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი და მსოფ ლიო ბან კი მხარს 
უჭერს ამ მო საზ რე ბას, თუმ ცა, რო გორც სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა გვიჩ-
ვე ნებს, მცი რე ბიზ ნე სი წარ მა ტე ბით ვი თარ დე ბა იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც სა ღი აზ-
რი დო მი ნი რებს ტრა დი ცი ულ ეკო ნო მი კურ აზ როვ ნე ბა ზე.

გა ბა ტო ნე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ლე გა ლუ რი მცი რე 
ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა და იწყო XX საუკუნის 90-ი ა ნი წლე ბი დან, გარ კვე უ ლი 
უზუს ტო ბა ა. ეს იმი ტომ, რომ თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში ლე გა ლუ რი მცი რე 
ბიზ ნე სის აღორ ძი ნე ბა- ფორ მი რე ბის პრო ცე სის პირ ველ ეტა პი ჯერ კი დევ „პე-
რეს ტრო ი კის“ პე რი ოდ ში გვხვდე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შრო მი თი საქ მი ა ნო ბი სა 
და კო ო პე რა ტი ვე ბის ლე გი ტი მა ცი ის სა ხით. საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლოს იმ დრო ინ-
დელ მა მო სახ ლე ო ბამ ლე გა ლუ რი ბიზ ნე სის სი კე თე და მად ლი პირ ვე ლად იგ-
რძნო სწო რედ ამ ფორ მე ბი თა და იჯა რით, რო მე ლიც ბი უ როკ რა ტი უ ლი მარ-
წუ ხე ბი სა გან თა ვის დაღ წე ვი სა და სა მე უ რე ნეო და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის 
მიზ ნით ხორ ცი ელ დე ბო და.
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At present, in the modern world economy, including Georgia, there is no uniform 
defi nition of small and medium-sized enterprises, which leads to some confusion. That is 
why in this paper we tried to clarify what exactly is meant by „small and medium-sized 
business.

We primarily support the view that an enterprise belongs to the SMB sector if it 
meets the criteria for classifying entities of SMB’s in a particular country. However, the 
criterion threshold is based on the indicators of the country’s economy and companies’ 
development at this stage and is in line with European criteria for processing of statistics. 
However, the author emphasizes that the small enterprise defi ned by the methodology of 
the National Statistics Offi  ce of Georgia is a broader concept than the status of a small 
entrepreneur recognized under the Tax Code. This can lead to serious misunderstandings 
when implementing and evaluating diff erent programs. That is why, within the framework 
of the reform, it is necessary to harmonize and unify the diff erent defi nitions of small and 
medium-sized businesses used for tax and statistical purposes.

Through the old and the new methodology of the EU indicators and comparative 
analysis of the relevant parameters of small and medium-sized enterprises in Georgia and 
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the EU countries the article shows that the essence and signifi cance of a small business is 
manifested in its functions, the priority of which, due to the socio-economic problems of 
the country, is changing in time and space.

The stages of development of small and medium-sized enterprises in Georgia during 
the transition period to the market economy of Georgia are chronologically analyzed. The 
belief that legal small business formation in Georgia began in the 90s of the XX century is 
rejected. The point is that the fi rst stage of the legal regeneration and formation process of 
legal small business in Georgia, albeit in a limited way, began even in the period of so-called 
„perestroika,„ in the form of the legitimacy of individual labor activities and cooperatives.

This process has become increasingly sophisticated during the transition to a market 
economy and as a result small and medium-sized businesses have taken the modern form 
somewhat, but the process of its development and perfection still continues.

Keywords: Small, medium and large business, old and new methodology, concept, 
transitional period.
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