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საჯარო  שესყიდვების ბარიერები მცირე  და საשუალო ბიზნესשი:  
მომსახურების გაუმჯობესების პერსპექტივა 

 
ეთერ ხარაიשვილი 

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
სტატიაשი დასაბუთებულია  საჯარო שესყიდვების მნიשვნელობა მცირე და საשუალო 

ბიზნესის  განვითარებაשი, ბიბლიოგრაფიული კვლევის საფუძველზე שეფასებულია   ბარიე-
რების שესახებ  ჩამოყალიბებული სხვადასხვა განმარტებითი თეორია და ჰიპოთეზა. თვრა-
მეტი  ლიდერი ქვეყნის მაგალითზე გაანალიზებულია მცირე და საשუალო ბიზნესשი საჯარო 
 .ი არსებული  გამოცდილებაשესყიდვების სფეროש

საჯარო שესყიდვების წვლილი მשპ-ის ზრდაשი  שესწავლილია  რამდენიმე  ძირითადი ინ-
დიკატორით, მათ שორისაა: საჯარო שესყიდვების שესახებ ინფორმირებულობა, საჯარო שეს-
ყიდვებשი ჩართულობის დონე, ფულადი სახსრების მენეჯმენტი, საგადასახადო პროცედუ-
რები, მონაცემებზე წვდომა, უსაფრთხოება და სხვა. დასახელებული  ინდიკატორების მი-
ხედვით שეფასებულია საქართველოשი მცირე და საשუალო ბიზნესის ბარიერები საჯარო 
    .იשესყიდვებש

სტატიაשი  გამოვლენილია საჯარო שესყიდვების ძირითადი ბარიერები,  שემუשავებულია 
-ემოთავაზებულია რეკომენდაციები  მომსახურების გაუმჯობეש  ესაბამისი  დასკვნები დაש
სების პერსპექტივებზე.  

საკვანძო სიტყვები: მცირე და საשუალო ბიზნესი, საჯარო שესყიდვები,  שესყიდვის ბა-
რიერები, საჯარო שესყიდვებზე ხელმისაწვდომობა, მომსახურების გაუმჯობესების პერ-
სპექტივა. 

   
მცირე და საשუალო ბიზნესი მნიשვნელოვან როლს ასრულებს ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომი-

კურ განვითარებაשი.  განვითარებულ ქვეყნებשი მცირე და საשუალო ბიზნესის  საשუალებით გან-
ხორციელდა მთლიანი שიგა პროდუქტის ზრდა, უმუשევრობის დონის שემცირება,  მსხვილი კომპა-
ნიების მოთხოვნილებათა ეფექტიანი დაკმაყოფილება,  მოსახლეობის საשუალო ფენის ფორმირე-
ბა, ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვა და სხვა. שესაბამისად,  ეროვნული მთავ-
რობები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ ამ სფეროს დახმარების ფორმებსა და პროგ-
რამებზე.  

გლობალურ დონეზე שესყიდვების პრაქტიკის გაანალიზებამ გვიჩვენა, რომ მცირე და საשუა-
ლო ბიზნესის სახელმწიფო שესყიდვებზე ხელმისაწვდომობის მხარდასაჭერად მრავალმხრივი 
პროგრამა  და სერვისი მოქმედებს (SME Procurement Experts, 2022), განსაკუთრებული ფოკუსი-
რება კი მონაცემთა ბაზების שექმნისა და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების, საჯარო სერვისე-
ბის მიწოდების გაუმჯობესების სფეროשი ხდება (SME Procurement Experts, 2022). მაგალითად, 
ჩრდილოეთ ირლანდიაשი დაახლოებით 85000 მცირე ან საשუალო საწარმოა, სადაც დასაქმებულია 
450 000-მდე  ადამიანი.  ირლანდიის მთავრობა  ყოველწლიურად 22.8%-ს  ხარჯავს  მცირე და სა-
 ესყიდვების მხარდაჭერასა და გაუმჯობესების  ღონისძიებებისש უალო ბიზნესისათვის საჯაროש
გატარებაზე (Public Procurement:  removing the barriers to SMEs, 2004). 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ყველა ქვეყანაשი მთავრობა ბაზრის მნიשვნელოვანი მოთა-
მაשეა და ისინი   მონაწილეობენ  שესყიდვებשი. ზოგადად, საჯარო שესყიდვების წილი  მשპ-שი ქვეყ-
ნების მიხედვით  13%-დან 20%-მდე მერყეობს. 2020 წლის  მონაცემებით მასზე გაწეული გლობა-
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ლური დანახარჯები  დაახლოებით 9,5 ტრილიონ აשש დოლარს שეადგენს (Global Public 
Procurement Database: Share, Compare, Improve, World Bank, 2020). საჯარო  שესყიდვები ევრო-
კავשირის მთლიანი שიგა პროდუქტის 16%-ია  ( Brammer S.  & Walker H. 2011).  ამ მონაცემებზე 
დაყრდნობით שეიძლება ვთქვათ, რომ  ეკონომიკური ზრდის  მაჩვენებლების გაუმჯობესება  მცი-
რე და საשუალო  საწარმოების საჯარო שესყიდვებשი მონაწილეობის  გზითაც არის שესაძლებელი.  

საქართველოשი ეკონომიკის სტრუქტურული ცვლილებების, კონკურენტუნარიანი გარემოს 
ფორმირების, კერძო მეწარმეობის განვითარების, სამომხმარებლო ბაზრის მოდერნიზაციის,  სო-
ციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრისათვის მცირე და საשუალო ბიზნესის განვითარე-
ბას გადამწყვეტი მნიשვნელობა აქვს.  ბიზნესის ამ  სფეროს დიდი როლის שესრულება שეუძლია 
დარგობრივი კლასტერებისა და რეგიონულ განვითარებაשი. როგორც მსოფლიოשი, ასევე, საქარ-
თველოשი, მთავრობები და  მიმწოდებლები სულ უფრო მნიשვნელოვან როლს ასრულებენ მცირე 
და საשუალო ბიზნესის განვითარებაשი, ეხმარებიან  שესყიდვების განხორციელებაשი. ამ  გზით 
ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებას აბრკოლებს  საჯარო שესყიდვებשი არსებული  ბარიერები. 
   ი არსებული ბარიერების გამოვლენა  დაשესყიდვებש ვნელოვანია საჯაროשესაბამისად,  მნიש
მომსახურების გაუმჯობესების პერსპექტიულ მიმართულებებზე რეკომენდაციების שემუשავება. 
აღნიשნულიდან გამომდინარე, კვლევის მიზანია მცირე და საשუალო ბიზნესשი საჯარო  שესყიდვე-
ბის სფეროשი არსებული ბარიერების გამოვლენა,  მათი   დაძლევისა  და საჯარო სერვისების მი-
წოდების გაუმჯობესების გზებზე რეკომენდაციების שემუשავება.  

კვლევის მეთოდოლოგია 

ნაשრომשი  გამოყენებულია ბიბლიოგრაფიული და ემპირიული კვლევის მეთოდოლოგია, ანა-
ლიზის, სინთეზის, שედარების, ინდუქციისა და სხვა მეთოდები. რანჟირების მეთოდით გაანალიზე-
ბულია   საჯარო שესყიდვებשი  გამოყენებული  კრიტერიუმები,  ფაქტორული ანალიზით გამოვლე-
ნილია  საჯარო שესყიდვების  ინდიკატორები, ბარიერების დაძლევისა და მომსახურების გაუმჯო-
ბესების პერსპექტივის დასაზუსტებლად ჩატარებულია თვისებრივი კვლევა ფოკუს-ჯგუფებთან 
ინტერვიუებით.   

სტატიაשი  გამოყენებულია საქართველოს ეკონომიკური პროფილის სამინისტროების, სტა-
ტისტიკის ეროვნული სამსახურის რაოდენობრივი მონაცემები,  ანალიტიკური მასალები, ასევე,  
პრობლემის שესაბამისი ეროვნული და საერთაשორისო ორგანიზაციების ვებგვერდებზე განთავსე-
ბული ინფორმაციები.  

საჯარო שესყიდვების პრობლემებისა და ბარიერების  ანალიზი 

მცირე და საשუალო ბიზნესი ბევრ ქვეყანაשი ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მნიשვნე-
ლოვანი שესაძლებლობაა, שესაბამისად,  აღნიשნული ბიზნესი განსაკუთრებულ როლს ასრულებს   
ეროვნული ეკონომიკური მიზნების მიღწევაשი (დასაქმება, ინოვაციებისა და უახლესი ტექნოლო-
გიების  დანერგვა, სიღარიბის שემცირება, დაბალი საინვესტიციო დანახარჯებით   ადგილობრივი 
წარმოების განვითარება და სხვა).  თუმცა, ამავდროულად, მცირე და საשუალო ბიზნესი განიხი-
ლება როგორც  მაღალი რისკ-ჯგუფი, რადგან ახასიათებს მოწყვლადობა, გააჩნია არასაკმარისი 
სახსრები, ძლიერია დამოკიდებულება სხვადასხვა კლიენტზე, განიცდის გირაოს ან საკრედიტო 
ისტორიის ნაკლებობას  და სხვა. ამ მიზეზების გამო კონკურენტულ ბაზარზე გადარჩენისთვის  
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მცირე და საשუალო ბიზნესს ჭირდება მხარდაჭერა.  ნაשრომებשი שესწავლილია    საჯარო שესყიდ-
ვებשი მცირე და საשუალო ბიზნესის  მხარდაჭერის שესაძლებლობები და საჯარო שესყიდვების  
პრინციპების იმპლემენტაციის  გზები (SME Needs Analysis in Public Procurement, 2021). ზოგა-
დად, საჯარო שესყიდვები მცირე და საשუალო ბიზნესისთვის שესაძლებელია განვიხილოთ  რო-
გორც  საწარმოთა განვითარების ერთ-ერთი שესაძლებლობა (Glover, A. 2008).  

მცირე და საשუალო ბიზნესის  დადებითი გავლენა ეკონომიკურ განვითარებასა და მოსახლეო-
ბის კეთილდღეობაზე, მეცნიერთათვის  სადავო არ არის. დისკუსია ძირითადად მიმდინარეობს იმ   
პრობლემებზე, რომლებსაც ეს  სფერო აწყდება საჯარო שესყიდვების დროს.  

სამეცნიერო ნაשრომებשი, მცირე და საשუალო ბიზნესשი საჯარო שესყიდვების ბარიერების שე-
სახებ,  ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა განმარტებითი თეორია და שემოთავაზებულია ჰიპოთეზე-
ბი. კვლევებით დასაბუთებულია, რომ  ინფორმაციის გაურკვევლობა, სატენდერო წინადადებების 
მომზადების უნარების ნაკლებობა, პროცედურების იგნორირება, שესყიდვების   שრომატევადი და 
მკაცრი პროცესი საჯარო שესყიდვების მნიשვნელოვანი ხელשემשლელი ფაქტორებია. ამასთან, 
მცირე და საשუალო ბიზნესისათვის  ინფორმაციის გაურკვევლობისა  და უუნარობის  ფაქტორები  
უმთავრეს ბარიერებად აღიქმება (Temidayo O. et al, 2013). თუმცა, ხשირ שემთხვევაשი საჯარო 
-ესყიდვებისადმი ინტერესი და ნდობაც დაბალია  სატენდერო პროცესების  ადმინისტრაციულש
ტექნიკური პირობების, ადმინისტრაციული ტვირთის, სამართლებრივი და სხვა მიზეზების  გამო 
(SME Needs Analysis in Public Procurement 2021). 

საჯარო שესყიდვების სისტემის שესწავლას მცირე და საשუალო ბიზნესשი განსაკუთრებული 
ყურადღება ექცევა  განვითარებად ქვეყნებשი, რადგან ამ ქვეყნებשი დაბალია  שესყიდვებשი მონა-
წილეობის დონე. მკვლევარების მიერ, ასევე, שეფასებულია საჯარო שესყიდვების გამჭვირვალო-
ბის დონე, ტენდერებשი დაשვების   კრიტერიუმები (Solomon Bamidele Olusegun &  James Olalekan 
Akinbode, 2016);  ნაჩვენებია, რომ  მსხვილ ტენდერებზე  გავლენას ახდენს პოლიტიკური ჩარევე-
ბი (Musanzikwa M., 2013). ნაשრომებשი განხილულია שესყიდვების ბარიერების აღმოფხვრის שესაძ-
ლებლობებიც (Public Procurement:  removing the barriers to SMEs, 2004). 

საჯარო שესყიდვებשი მცირე და საשუალო ბიზნესის წინაשე  გამოწვევების ფართო სპექტრია. 
კონტრაქტების მართვა שესყიდვების პროცესის მნიשვნელოვანი ნაწილია (Contract Management, 
The world Bank, 2018). თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ  კონტრაქტების გაფორმებისას, საჯა-
რო ორგანიზაციებს  მსხვილ ფირმებთან ურთიერთობა ურჩევნიათ. მეცნიერები ხაზგასმით აღ-
ნიשნავენ იმ ძირითად გამოწვევებს, რომლებიც დაკავשირებულია שესყიდვების שესახებ  ინფორმა-
ციის მოპოვების სირთულეებთან, მცირე და საשუალო საწარმოების שეუძლებლობასთან  დააკმა-
ყოფილონ שესყიდვების პირობები და კრიტერიუმები, პრობლემებია ტენდერზე რეაგირებისათვის 
არასაკმარის დროზეც და სხვა (Pittaway, L. & Rose, M. B. 2006).  

ზოგადად, საჯარო სექტორი  წახალისებულია მდგრად שესყიდვებსა და სტიმულირებაზე, 
თუმცა, ნაკლებად არის გამოკვლეული კერძო სექტორის  სტიმულირების პრობლემები საჯარო 
 ორისო დონეზე საჯაროשი. პასუხი გასაცემია კითხვაზეც: როგორ რეაგირებს საერთაשესყიდვებש
და კერძო სექტორი  მდგრადი שესყიდვების მექანიზმებზე (Walker, H. &  Brammer, S., 2007)? 

გასათვალისწინებელია, რომ პანდემიის პერიოდשი მცირე და საשუალო ბიზნესის განვითარე-
ბაზე განსაკუთრებით ნეგატიური გავლენა მოახდინა საჯარო  שესყიდვების მიმართულებით არსე-
ბულმა პრობლემებმა, მათ שორის  საჯარო שესყიდვების ბაზარზე שეზღუდულმა წვდომამ, საინ-
ვესტიციო რესურსების გარემოს გაუარესებამ, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების და-
ბალმა დონემ, שესაბამისი ელექტრონული პლატფორმების დეფიციტმა  და სხვა. שესაბამისად, 
მდგრადი საჯარო שესყიდვები  მოითხოვს ინვესტიციების განხორციელებასაც ამ სფეროשი არსე-
ბული გამოწვევების პრიორიტეტების მიხედვით (Kharaishvili, E. & Atanelishvili T. 2022). 



 552 

მეცნიერთა მიერ שემოთავაზებულია  საჯარო שესყიდვებשი მცირე და საשუალო ბიზნესის წი-
ნაשე არსებული ბარიერების დაძლევის ზოგიერთი გზა (Nicola Villa, 2022). თუმცა, საჯარო שეს-
ყიდვის პრობლემები ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულია და שესაბამისად, პრობლემების გადაჭ-
რის გზების ძიება სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების שესწავლითა და საუკეთესო მაგალითების 
გათვალისწინებით  უნდა წარიმართოს.  

მცირე და საשუალო ბიზნესשი საჯარო שესყიდვების უცხოური გამოცდილება 

მრავალ ქვეყანაשი მცირე და საשუალო ბიზნესის წარმატებულ ფუნქციონირებას მნიשნელოვ-
ნად განაპირობებს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები და ღონისძიებები    საჯარო שესყიდ-
ვების მიმართულებით.  მაგალითად, კვლევაשი, რომელიც დაფუძნებულია საჯარო שესყიდვების 
ლიდერი თვრამეტი სახელმწიფოს (არგენტინა, კანადა, ჩილე, ჩეხეთის რესპუბლიკა, გერმანია, ინ-
დოეთი, ინდონეზია, იტალია, იაპონია, მექსიკა, ნიდერლანდები, ნიგერია, სამხრეთ აფრიკა, საუ-
დის არაბეთი, ესპანეთი, უკრაინა, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და გაერთიანებული სამე-
ფო) მონაცემების ანალიზზე, שეფასებულია, ერთი მხრივ,   საჯარო שესყიდვების წვლილი ქვეყნე-
ბის ეკონომიკურ განვითარებაשი, მეორე მხრივ,   שესყიდვების ინდიკატორები.  გლობალურ დონე-
ზე საჯარო שესყიდვების წილი მשპ-שი საשუალოდ 12-18%-ს שეადგენს, თუმცა, ეს მაჩვენებელი 
ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულია (იხ. დიაგრამა 1).  

დიაგრამა 1.   
საჯარო שესყიდვების პროცენტული წილი მשპ-שი ქვეყნების მიხედვით 

(SME Procurement Experts, 2022) 
 

 
 

დიაგრამიდან ჩანს, რომ მשპ-שი საჯარო שესყიდვების წილით გამოირჩევა ინდონეზია, ნიდერ-
ლანდები და ინდოეთი.  

საჯარო שესყიდვების წვლილი მשპ-ის ზრდაשი განპირობებულია რამდენიმე  ძირითადი ინდი-
კატორით, მათ שორისაა  საჯარო שესყიდვების שესახებ ინფორმირებულობა, საჯარო שესყიდვებשი 
ჩართულობის დონე, ფულადი სახსრების მენეჯმენტი, საგადასახადო პროცედურები, მონაცემებ-
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ზე წვდომა, უსაფრთხოება. საჯარო שესყიდვების שეფასება ძირითადად დასახელებული  ინდიკა-
ტორების მიხედვით ხდება.  ლიდერი ქვეყნების მიხედვით שეფასების ინდიკატორები დიფერენცი-
რებულია (იხ. დიაგრამა 2). 

 
დიაგრამა 2.  

საჯარო שესყიდვების שეფასება ძირითადი ინდიკატორების 
მიხედვით მცირე და საשუალო ბიზნესשი, ქულა 

(SME Procurement Experts, 2022) 
(ლიდერი ქვეყნების მაგალითზე) 

 

 

საჯარო שესყიდვების სფეროשი ლიდერი ქვეყნები שეფასებულია ქულების მიხედვით 0-დან 1-
მდე. 0 ქულა მიიღო იმ ქვეყანამ, რომელსაც ინდიკატორების მიხედვით ჰქონდა  საשუალოზე დაბა-
ლი მაჩვენებელი, 0,5 ქულა – საשუალო მაჩვენებელი, 1 ქულა –  საשუალოზე მაღალი მაჩვენებელი. 
აღნიשნული שეფასების სისტემისა და  ინდიკატორების გათვალისწინებით   ლიდერი  სახელმწიფო-
ები שემდეგნაირად არის გადანაწილებული: 

• ინფორმირებულობა და ხელმისაწვდომობა – ინდოეთი, იაპონია, სამხრეთ აფრიკა; 
• ჩართულობა – ჩილე; 
• ფულადი სახსრების მენეჯმენტი – გერმანია; 
• საგადასახადო პროცედურები – იტალია; 
• მონაცემებზე წვდომა – კანადა, დიდი ბრიტანეთი; 
• უსაფრთხოება – ნიდერლანდები. 

საჯარო שესყიდვებשი  ლიდერი სახელმწიფოების გამოცდილების שესწავლამ გვიჩვენა, რომ 
ეფექტიანი שესყიდვების განსახორცილებლად უმნიשვნელოვანესია ელექტრონული პორტალის 
არსებობა.  აღსანიשნავია, რომ კვლევაשი ჩართული სახელმწიფოებიდან მხოლოდ ნიგერიას არ გა-
აჩნდა საჯარო שესყიდვების ელექტრონული პორტალი. თავის მხრივ, პორტალი მცირე და საשუა-
ლო ბიზნესის წარმომადგენლებს საשუალებას აძლევს ელექტრონულად, მარტივად დარეგის-
ტრირდნენ მიმწოდებლად. მაგალითად, არგენტინაשი ფუნქციონირებს პლატფორმა  COMPR.AR, 
რომელმაც მნიשვნელოვანწილად שეუწყო ხელი დანახარჯების שემცირებას, ასევე, שემცირდა სა-
ჯარო שესყიდვების ხანგრძლივობა. იმ ქვეყნებשი, სადაც საჯარო שესყიდვებשი ელექტრონულ 
პორტალს იყენებდნენ, სამართლიანი  კონკურენცია ჩამოყალიბდა.  
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ელექტრონული პორტალის გამოყენების მთელი რიგი დადებითი მახასიათებლების მიუხედა-
ვად, ზოგიერთ ქვეყანაשი გაჩნდა ე.წ. „ციფრული განხეთქილების“ שესაძლებლობა, რაც ძირითა-
დად ინტერნეტის არათანაბარი განვითარებით იყო გამოწვეული. აღნიשნული პრობლემის თავი-
დან აცილების მიზნით იტალიამ და ზოგიერთმა სხვა  სახელმწიფომ שექმნეს მცირე და საשუალო 
ბიზნესის საჯარო שესყიდვების პორტალის სასწავლო პროგრამები. მათგან განსხვავებით, იაპონი-
ამ ელექტრონულთან ერთად კვლავ განაგრძო   სატენდერო წინადადებების მიღება დოკუმენტე-
ბის მატერიალურად წარდგენის გზითაც. 

საჯარო שესყიდვებשი მცირე და საשუალო ბიზნესის სტიმულირების პროგრამას იყენებს  ჩი-
ლე, სადაც  საჯარო שესყიდვების პორტალი (Mercado Público) ითვალისწინებს დაბალი ფასის שე-
თავაზების שემთხვევაשი ჯილდოს გაცემას.  

Covid-19-ის პანდემიის ეკონომიკური კრიზისის პერიოდשი,   ჩართულობის ინდიკატორის მი-
ხედვით, ლიდერი პოზიცია დაიკავა ინდონეზიამ. ქვეყანამ   მცირე და საשუალო ბიზნესისათვის  
-ესყიდש ავა სპეციალური, სიმარტივით გამორჩეული  პორტალი – Bela Pengadaan, სადაცשეიმუש
ვის თითოეული პროცედურა დეტალურად და მკაფიო ინსტრუქციებით არის წარმოდგენილი. ასე-
ვე, שესაძლებელია კონტრაქტების გაფილტვრა ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით.  

საჯარო שესყიდვების დროს  ერთ-ერთი საკვანძო ფაქტორია ელექტრონულ სისტემაשი ჩარ-
თულობა (שესვლა და რეგისტრაცია). მაგალითად,  საუდის არაბეთשი მოქმედებს პლატფორმა – 
Etimad, რომელიც რეგისტრაციის პროცედურის მკაცრი და დამღლელი პროცედურებით ხასიათ-
დება. ამ თვალსაზრისით  საუკეთესო პრაქტიკაა ე.წ. „ერთხელ გვითხარი“ პოლიტიკა, რაც გულის-
ხმობს მონაცემების ინტეგრირებას სხვადასხვა პლატფორმასა თუ მოდულზე და დეტალური ინ-
ფორმაციების שეყვანას  მხოლოდ ერთხელ. მცირე და საשუალო ბიზნესისთვის  მსგავსი პლატ-
ფორმა (TenderNed) აქვს  ჰოლანდიას.  

ჩართულობისა და ინფორმაციებზე წვდომის  პროცედურასთან დაკავשირებული პრობლემე-
ბის שესწავლამ გვიჩვენა, რომ ქვეყნების მიხედვით ეს ინდიკატორებიც დიფერენცირებულია  (იხ. 
დიაგრამა 3). 

დიაგრამა 3.  
საჯარო שესყიდვების ტენდერზე წვდომა და 

ჩართულობა  მცირე და საשუალო ბიზნესისათვის 
(SME Procurement Experts, 2022) 
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ჩილეს, იტალიას და ესპანეთს ინფორმაციებზე  წვდომის მიხედვით თითქმის თანაბარი პოზია 
აქვთ, თუმცა, ჩართულობის მიხედვით  მათი მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავებულია. გაერთია-
ნებული სამეფოשი მცირე და საשუალო ბიზნესი საჯარო שესყიდვებשი  ჩართულობის მაღალი დო-
ნით გამოირჩევა, თუმცა,  წვდომის დაბალი დონით ხასიათდება. 

ამრიგად,   ლიდერი ქვეყნების  გამოცდილების שესწავლა საשუალებას იძლევა სხვა ქვეყნებმა, 
მათ שორის საქართველომ, გაითვალისწინოს საჯარო שესყიდვების ჭრილשი არსებული საუკეთესო 
მაგალითები. ნათელია, რომ მთავრობებმა, რომლებმაც უზრუნველყო  ეფექტიანი ელექტრონული 
პლატფორმების שექმნა გამარტივებული ციფრული  მონაცემთა სერვისებით, გაზარდა ტენდერზე 
წვდომის שესაძლებლობა, שეამცირა საჯარო שესყიდვების ბარიერები და ახალი שესაძლებლობები 
მისცა  მცირე და საשუალო ბიზნესს განვითარებისათვის.   

საერთაשორისო გამოცდილების ანალიზისა და ფოკუს-ჯგუფებთან שეჯერებული საკითხების שესა-
ბამისად გამოიკვეთა საქართველოשი  საჯარო שესყიდვების სფეროשი არსებული ძირითადი ბარიერები.  

მცირე და საשუალო ბიზნესისათვის საქართველოשი ერთ-ერთ ძირითად ბარიერს  წარმოად-
გენს საჯარო שესყიდვებשი ჩართულობისა და ინფორმაციებზე წვდომის დაბალი დონე. ამ ბარიე-
რის გამომწვევი მთავარი მიზეზია ასიმეტრიული ინფორმაცია. მცირე და საשუალო ბიზნესის წარ-
მომადგენლები  שეზღუდულები არიან ინფორმაციებზე წვდომის თვალსაზრისით. თავის მხრივ, 
აღნიשნული שეიძლება განპირობებული იყოს  ელექტრონული  საჯარო שესყიდვების პორტალზე 
დარეგისტრირების  ბუნდოვანი ინსტრუქციებით.  საჯარო שესყიდვებისათვის მნიשვნელოვანია 
 ექმნაც,  რომელიც მთავრობასა და მიმწოდებლებსש ესაბამისი ელექტრონული პლატფორმებისש
 .რომლობას უზრუნველყოფსשორის ოპტიმალურ თანამש

საჯარო שესყიდვების პროცესის სხვადასხვა  ეტაპზე  მცირე და საשუალო ბიზნესისთვის  
პრობლემები იქმნება  ფულადი სახსრების მართვის თვალსაზრისითაც, მაღალია მცირე და საשუა-
ლო ბიზნესის დაფინანსებასთან დაკავשირებული ტრანზაქციის დანახარჯები, שეზღუდულია იაფ-
ფასიან კრედიტებზე წვდომის שესაძლებლობები (Kharaishvili E., 2018). გამჭვირვალე და   ღია მო-
ნაცემთა ბაზების שექმნა და მისი  ინოვაციურ ტექნოლოგიებთან დაწყვილება ხელს שეუწყობს 
მცირე და საשუალო ბიზნესის დაფინანსებასთან დაკავשირებული ტრანზაქციის დანახარჯების 
 .ემცირებასა  და კრედიტებზე  წვდომის პროცესის გამარტივებასש

დასკვნები და რეკომენდაციები 

• მცირე და საשუალო ბიზნესისთვის საჯარო שესყიდვებისათვის მნიשვნელოვანია שესაბამისი 
ელექტრონული პლატფორმების שექმნა. პლატფორმების ფუნქციონირება  მთავრობასა და 
მიმწოდებლებს שორის ოპტიმალურ თანამשრომლობას უზრუნველყოფს. მიზანשეწონილია, 
სახელმწიფომ განახორციელოს  ინვესტიცია ელექტრონული שესყიდვების პორტალის განვი-
თარებაשი. 

• მცირე და საשუალო ბიზნესისათვის ბარიერს  წარმოადგენს საჯარო שესყიდვებשი ჩართუ-
ლობის რთული პროცესი და ასიმეტრიული ინფორმაცია. მიზანשეწონილია  ელექტრონულ  
საჯარო שესყიდვების პორტალზე დარეგისტრირებისათვის  მარტივი და სრულყოფილი  ინ-
სტრუქციებით ინფორმაციების მიწოდება.  ასევე, რეკომენდებულია მთავრობამ  მცირე და 
საשუალო ბიზნესისთვის  გამოიყენოს  საჯარო სატენდერო წინადადებების წარდგენასა და 
კონტრაქტების გაფორმებაზე სტიმულირების პროგრამები. 

• საჯარო שესყიდვების პროცესი მოითხოვს שრომატევადი დოკუმენტაციის მომზადებას, ხო-
ლო საჯარო שესყიდვების კონტრაქტების მოძიებისას გამოყენებულია არაპროპორციული 
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კრიტერიუმები. საჭიროა שემუשავდეს  პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მცირე და სა-
 ი. აუცილებელიაשირებულ პროცედურებשუალო ბიზნესის დახმარებას კონტრაქტთან დაკავש
   .ი ცვლილებების განხორციელებაשესაბამის საკანონმდებლო ბაზაש

• მცირე და საשუალო ბიზნესשი გამოიკვეთა  საჯარო שესყიდვების שესაძლებლობებზე წვდო-
მის დაბალი დონე. שესყიდვებზე წვდომის  გაადვილება გააუმჯობესებს ზოგად ეკონომიკურ 
გარემოს, განაპირობებს რესურსებზე ხელმისაწვდომობას,  გამოიწვევს სამართლიან კონკუ-
რენციას, უზრუნველყოფს  ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებას.  

• საჯარო שესყიდვების ჭრილשი  მცირე და საשუალო ბიზნესს პრობლემები აქვს  ფულადი სახ-
სრების მართვაשი, ასევე, იაფფასიან კრედიტებზე წვდომის მხრივ. שესაბამისად, ერთ-ერთ 
გამოწვევად რჩება დაგვიანებული გადახდები.   მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესად  ითხოვენ 
ინვოისების ელექტრონულად წარდგენას, ყოველთვის არ არის მიწოდებული שესაბამისი ინ-
ფრასტრუქტურა. ასევე, გამოვლინდა, რომ  მცირე და საשუალო ბიზნესისთვის שედარებით 
ეფექტიანია დაბალი ღირებულების მქონე გადახდების მართვა. აუცილებელია გამჭვირვალე 
და ღია მონაცემთა ბაზის שექმნა, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა. აღნიשნული ხელს 
 ირებული ტრანზაქციისשუალო ბიზნესის დაფინანსებასთან დაკავשეუწყობს მცირე და საש
დანახარჯების שემცირებას და კრედიტზე წვდომის პროცესის გამარტივებას. ამასთან, მნიש-
ვნელოვანია მცირე და საשუალო ბიზნესმა დანახარჯების שემცირების თვალსაზრისით გაით-
ვალისწინოს მსხვილ და გამოცდილ კომპანიებთან კონსორციუმებשი ან ტენდერებשი თანა-
მონაწილეობის שესაძლებლობები. აღნიשნული שეამცირებს საჯარო שესყიდვებთან დაკავשი-
რებულ რისკებსაც.  
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SUMMARY 

The article substantiates the importance of public procurement in the development of small and medium-
sized enterprises, based on bibliographic research, various explanatory theories and hypotheses about barriers 
are evaluated. On the example of eighteen leading countries, the experience in the field of public procurement 
in small and medium-sized enterprises is analyzed. 

The contribution of public procurement to GDP growth is studied by several key indicators, including: 
awareness of public procurement, level of involvement in public procurement, cash management, tax 
procedures, access to data, security and others. According to the named indicators, the barriers of small and 
medium-sized enterprises in public procurement in Georgia are evaluated. 

The article identifies the main barriers to public procurement, develops relevant conclusions and offers 
recommendations on perspective for service improvement in this regard. 
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