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ლეჩხუმის რაიონი მდიდარია შესანიშნავი 
ბუნებრივი და ისტორიული ძეგლებით. მათ 
შორისაა ერთ – ერთი ბუნებრივი ძეგლი, 
კლდოვანი მასივი - საირმის სვეტები. საირმის 
უდაბნო მდებარეობს სოფელ ალფანასა და 
ჭრელობას შორის, სოფელ საირმეთან ახლოს. 
საირმის უდაბნოების ადგილზე არის მოწყობილი 
სამგზავრო ბილიკი, სახელწოდებით„საირმე 
სვეტები“, რომლის სიგრძე დაახლოებით 3 კმ-ია. 
გზა ტყეში იკვრება მთის უღელტეხილიდან, სადაც 
შეგიძლიათ 4X4 ავტომობილით გაიაროთ 1 კმ. 
შემდეგ მოგიწევთ ფეხით გასეირნება, რადგან 
გზა ძალიან ვიწრო ხდება. ამ აღმართზე გავლის 
შემდეგ, გზა მთის მწვერვალამდე მიგიყვებით. აქ 
თქვენ წააწყდებით შუა საუკუნეების ღვთისმშობლის 
ეკლესიის ნანგრევებს. ნანგრევებიდან რამდენიმე 
კილომეტრის დაშორების შემდეგ, უღელტეხილი 
სრულდება მთის მწვერვალზე, ზღვის დონიდან  
680 კილომეტრში. 

Don’t let the fear of losing be greater
than the excitement of winning
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g a n c x a d e b a 

bafis wevri auditorebisaTvis seminaris  
Catarebis Taobaze

ba fis wev ri audi to re bis/audi to ru li kom pa ni e bi saT vis 2021 wlis  
7 iv liss (19.00-22.00 sa a Ti) Ca tar de ba  sa in for ma cio xa si a Tis se mi-
na ri Te ma ze:

„sa qar T ve los audi to rul ba zar ze moq me di audi to ru li kom pa ni e bis 
2020 wlis saq mi a no bis sta tis ti ku ri mo na ce me bis ana li zis Se de ge bi 
da mci re da sa Su a lo zo mis audi to ru li kom pa ni e bis fun q ci o ni re bis 
ar se bu li da  mo sa lod ne li  prob le me bi“. 

msme  ne  le  bi  saT   vis mi  wo  de  bu  li iq   ne  ba in   for   ma  ci a, audi  to  rul  
ba  zar   ze ar   se  bul si  tu  a  ci  a  ze, ga  mow   ve  veb   ze, maT So  ris  audi  to  ru  li 
saq   mi  a  no  bis xa  ris   xis kon   t   ro  lis axa  li stan   dar   te  bis (moq   me  de  ba  Si 
Se  dis 2022 wlis de  kem   ber   Si) moTxov   neb   Tan adap   ta  ci  is, Ser   wy   ma- 
 ga  er   Ti  a  ne  bis, audi  to  rul kom   pa  ni  a  Ta So  ris Ta  nam   S   rom   lo  bis  Se  saZ  -
leb   lo  be  bis iden   ti  fi  ci  re  bi  sa da gan   vi  Ta  re  bis Se  saZ   leb   lo  beb   ze.

msme  ne  lebs Se  saZ   leb   lo  ba eq   ne  baT, se  mi  na  ris msvle  lo  bi  sas, zu -
mis plat   for   ma `Ca  Tis~ fun   q   ci  is ga  mo  ye  ne  biT  we  ri  lo  biT das   van  
kiTx   ve  bi.

se mi nars ga uZR ve ba ba fis gam ge o bis wev ri, eko no mi kis doq to ri, 
pro fe so ri, ser ti fi ci re bu li audi to ri mu rad nar si a.

mo na wi le o bis msur ve leb ma  
re gis t ra cia un da ga i a ron 6 iv li sam de. 

da ma te bi Ti in for ma ci is T vis mi mar TeT  
ba fis ad mi nis t ra ci as.



4

stra te gi u li da geg m vis pro ce si
(me-2 na wi li)

mo du li `stra te gi u li biz nes li de ri~

(am sta ti is 1-li na wi li ga moq vey n da 2021 wlis Jur na lis me-4 no mer Si) 

stra te gi u li da geg m vis pro ce sis Se sa xeb mom za de bu li ori sta ti i dan me o re exe ba, 
mar T va sa da stra te gi as Tan da kav Si re bu li Tqve ni Te o ri u li cod nis ga mo ye ne bas 
sce nar Si aR we ril si tu a ci a Si. sta tia war mod ge ni lia oTx na wi lad:

•  Se sa va li;

•  stra te gi u li ar Ce va ni;

•  stra te gi is gan xor ci e le ba; da

•  re zi u me. 

Se sa va li

sta ti is pir vel na wil Si gan vi xi leT stra te gi u li da geg m vis T vis da ma xa si a Te be li 
sir Tu le e bi da ro gor Se iZ le ba am pro ce sis da yo fa 3 Zi ri Tad na wi lad. 

sta ti is me o re na wil Sic ga mar ti ve bul mid go mas ga mo vi ye nebT, stra te gi ul ar Ce-
van sa da stra te gi is gan xor ci e le bas Tan da kav Si re bu li sa kiTxe bis mi marT. 

stra te gi u li ar Ce va ni

jon son ma da sqo ul z ma stra te gi u li ar Ce va nis sa kiTxi 3 gan s x va ve bul Se mad ge nel 
ele men tad day ves. es ele men te bi a: 

• ris sa fuZ vel ze va pi rebT kon ku ren ci is ga we vas?

• ra mi mar Tu le ba un da avir Ci oT? da

• ro gor va pi rebT ar Ce ul mi mar Tu le bam de miR we vas?

ris sa fuZ vel ze va pi rebT kon ku ren ci is ga we vas? 

am ga dawy ve ti le bis mi sa Re bad sa sar geb lo Car Coa por te ris Zi ri Ta di stra te gi e bis 
mo de li. ma ikl por ter ma ga nacxa da, rom kom pa ni a, ro mel sac surs kon ku ren tu li 
upi ra te so bis mo po ve ba Ta vis kon ku ren teb ze, dgas ori ar Ce va nis wi na Se:

1-li ar Ce va ni. ris sa fuZ vel ze surs kom pa ni as kon ku ren ci is ga we va _ kon ku ren-
teb Tan Se da re biT uf ro da ba li da na xar je bis miR we viT da Ta vis pro duq teb sa 
da mom sa xu re ba ze ana lo gi u ri fa se bis da we se biT da, ma Sa sa da me, upi ra te so bis 
mo po ve ba uf ro ma Ra li mo ge bi a no bis do niT? Tu... 

rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili
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kom pa ni as surs di fe ren ci re ba, mom x ma re be li mzad aris, ga da i xa dos pre mi a lu ri 
fa si da ma te bi Ti Ri re bu le bis T vis, ro mel sac mi i Rebs Seq m ni li gan s x va ve bu lo bis 
xar j ze da, ma Sa sa da me, kom pa ni as surs uf ro ma Ra li mar Jis mi Re ba, vid re ara di-
fe ren ci re bu li pro duq tiT iReb da? 

me-2 ar Ce va ni. ram xe laa is seg men ti, sa dac kom pa ni as surs kon ku ren tu li upi ra-
te so bis mo po ve ba? es far To dar gia Tu ra i me SezRu du li/ viw ro ni Sa? 

orive ar Ce van ze pa su xis ga ce mis Sem deg or ga ni za cia sa mi Zi ri Ta di stra te gi is 
ar Ce va nis wi na Se aR moC n de ba: 

1. da na xar je biT li de ro ba;

2. di fe ren ci re ba;

3. fo ku si re ba. 

1. da na xar je biT li de ro ba 

kom pa nia un da eca dos, rom dar g Si yve la ze da ba li da na xar je biT mwar mo e be li 
gax des. yve la ze da ba li Se saZ lo da na xar je biT pro duq tis war mo e biT mwar mo e bels 
Se uZ lia fa se biT kon ku ren cia ga u wi os ne bis mi er sxva mwar mo e bels am dar g Si da 
mi i Ros yve la ze ma Ra li mo ge ba pro duq ci is er Te ul ze. 

imi saT vis, rom kom pa nia gax des da na xar je biT li de ri ba zar ze, man auci leb lad 
un da ga a ta ros ram de ni me Sem de gi Ro nis Zi e ba:

• sca dos sa war mos sim Z lav re e bis mi mar T va ma sob riv war mo e ba ze, vi na i dan es 
xels Se uwyobs mas S ta bis eko no mi iT gan pi ro be bu li upi ra te so be bis mo po ve bas; 

• in ves ti ci e bi Ca dos uax les teq no lo gi eb Si _ xa ris xi um jo bes de ba, sa mu Sao 
Za la nak le bia sa Wi ro; 

• sca dos xel say re li wvdo mis mo po ve ba ned le u li sa da ma sa le bis mom wo deb-
leb ze;

• Se i mu Sa os pro duq te bis ise Ti di za i ni, rom le bic amar ti vebs av to ma ti za ci is 
ga mo ye ne bas;

• mi ni mu mam de da iy va nos zed na de bi da na xar je bi sa vaW ro Za la uf le bis ga mo ye-
ne biT;

• aq cen ti ga da i ta nos pro duq ti u lo bis miz neb ze da mud mi vad es w ra fo des mwar-
mo eb lu ro bi sa da eko no mi is ga um jo be se bas _ ma ga li Tad, nu lo va ni bi u je ti, 
Ri re bu le bi Ti jaW vis ana li zi. 

2. di fe ren ci re ba

aq igu lis x me ba Tvi Ton kom pa ni is di fe ren ci re ba/ gan s x va ve bu lo ba Ta vi si kon ku-
ren te bis gan, ro de sac is mom x ma re bels aw v dis ra Rac uni ka lurs, rac myid ve le-
bis T vis Ri re bu li a. di fe ren ci re ba imas niS navs, rom di fe ren ci re bul pro duqts 
Se uZ lia ba zar ze pre mi a lu ri fa sis mo po ve ba, ro me lic aRe ma te ba di fe ren ci re bis 
gan sa xor ci e leb lad ga we ul da na xar jebs. 

vi na i dan di fe ren ci re ba uni ka lu ro ba ze da iy va ne ba, re a lu rad Se uZ le be lia kon-
k re tu li de ta lu ri ma ga li Te bis amom wu ra vi si is Ca moT v la imis Ta o ba ze, ro gor 
Se uZ lia kom pa ni ebs Ta vi si Ta vis di fe ren ci re ba. imi saT vis, rom war ma te biT ga-
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na xor ci e loT sa ku Ta ri Ta vis (Tqve ni kom pa ni is) di fe ren ci re ba, Tqven na Te li 
war mod ge na un da Se iq m naT Se Ta va ze bul pro duq t ze an mom sa xu re ba ze da ase ve 
mom x ma re bel zec, vi sac gsurT is mih yi doT. 

di fe ren ci re bis gan xor ci e le bis gze bi a: 

• di fe ren ci re ba imi jiT _ gan s x va ve bu lo bis si mu la ci is T vis mar ke tin gi ga mo i-
ye ne ba iq, sa dac is sxvag va rad ar ar se bobs _ e.i. imi ji iq m ne ba pro duq tis T vis. 
es Se iZ le ba gu lis x mob des ase ve pro duq tebs So ris kos me ti ku ri gan s x va ve bu-
lo bis Seq m nas, rac mis ma xa si a Teb leb ze ra i me se ri o zul gav le nas ar mo ax dens. 
ma ga li Tad, su na mos Sem Tx ve va Si _ fe ri, zo ma, Se fuT va; 

• di fe ren ci re ba mxar da We riT _ es di fe ren ci re bis T vis uf ro ar se bi Ti gza a, 
mag ram esec ver ax dens gav le nas Tvi Ton pro duq t ze _ di fe ren ci re ba ise Ti 
ra Ra cis sa fuZ vel ze xde ba, ro me lic ax lavs pro duqts, ker Zod mi si ga yid vis 
mxar dam We ri gar k ve u li sa fuZ v liT. es Se iZ le ba Se e xos ga yid vis pro cess, ma-
ga li Tad 0%-i a ni da fi nan se ba, sadRe Ra mi so mi wo de ba; 

• di fe ren ci re ba xa ris xiT _ es niS navs gan s x va ve bu lo bis Seq m nas pro duq tis 
ise Ti ma xa si a Teb le bis sa fuZ vel ze, rom le bic mas uf ro uke Tes xdis _ ara 
fun da men tu rad gan s x va ve buls, mag ram ra Ra ciT ma inc uke Tes. pro duqts eq ne ba: 

_   uf ro di di sawyi sis sa i me do o ba;

_  uf ro xan g r Z li vi mom sa xu re bis va da; da

_  sa u ke Te so mwar mo eb lu ro ba. 

• di fe ren ci re ba di za i niT _ di fe ren ci re ba xde ba di za i nis sa fuZ vel ze da mom-
x ma re bels sTa va zobs ra Rac iseTs, rac si nam d vi le Si gan s x va ve bu li a, vi na i dan 
`ar R vevs~ mo ce mu li pro duq tis di za in Si dam k vid re bul, do mi ni re bul Car-
Co ebs, Tu ase Ti ar se bobs _ ma ga li Tad, kom pa nia Apple -is iMac kom pi u te re bi.

• di fe ren ci re bis stra te gi is jil do _ sa va ra u dod, mom x ma reb le bi uf ro ma Ral 
fass ga da ix di an sa qon lis T vis, im da ma te biTi Ri re bu le bis ga mo, rac di fe-
ren ci re biT Se iq m na.

3. fo ku si re ba

fo ku si re bis stra te gia ey r d no ba baz ris seg men te bad da yo fas da yu radRe bis 
kon cen t ri re bas baz ris ama Tu im kon k re tul niS ze. kom pa nia Ta vis pro duq tebs 
ar ga yi dis mTe li dar gis mom x ma reb leb ze, ara med yu radRe bas ga a max vi lebs ro-
me li Rac kon k re tu li ti pis myid vel ze an ge og ra fi ul are al ze. 

da na xar jeb ze fo ku si re bis stra te gi a _ gu lis x mobs ba zar ze kon k re tu li ni Sis 
Ser Ce vas da pro duq ci is mi wo de bas am ni Sis T vis (viw ro seg men tis T vis). Tu kom pa nia 
aq cents ga da i tans pro duq te bis SezRu dul no men k la tu ra ze an mci re ge og ra fi ul 
are al ze, Se saZ le be li iq ne ba da na xar je bis Se nar Cu ne ba da bal do ne ze.

di fe ren ci re ba ze fo ku si re bis stra te gi a _ gu lis x mobs baz ris kon k re tu li ni Sis 
Ser Ce vas da yu radRe bis kon cen t ra ci as kon ku ren ci a ze, am niS ze moq med kon ku-
ren teb Tan, di fe ren ci re bis sa fuZ vel ze _ ma ga li Tad, Zvi rad Ri re bu li sa qo ne-
li/ fu fu ne bis sag ne bi. 
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di fe ren ci re bis Cven mi er gan xi lu li gze bi Se ja me bu li sa xiT war mod ge ni lia 
Sem deg di ag ra ma ze: 

diferencireba

konkurenciis safuZveli

dabali danaxarjebi

farTo  
mizani

danaxarjebiT 
lideroba

danaxarjebze

fokusireba

diferencirebaze

konkurenciis 
masStabi

viwro 
mizani

diferencireba

fo ku si re bis stra te gi is ma ga li Ti

Cven aR v niS neT, rom kom pa ni is T vis asar Ce vad xel mi saw v do mia ram de ni me mi mar Tu-
le ba, rac Se iZ le ba zo ga di sa xiT ase Ca mo va ya li boT:

1. araf ris ga ke Te ba;

2. baz ri dan ga mos v la;

3. ba zar ze SeR we va;

4. pro duq tis gan vi Ta re ba;

5. baz ris gan vi Ta re ba;

6. di ver si fi ka ci a. 

araf ris ga ke Te ba

es gu lis x mobs ar se bu li stra te gi iT mu Sa o bis gag r Ze le bas, mi u xe da vad imi sa, rom 
gar Se mo mov le ne bi ic v le ba, Tum ca xSi rad es Se iZ le ba iyos mxo lod war ma te bu li 
mok le va di a ni stra te gi a. Zi ri Ta dad, Tu or ga ni za ci as ra i me for miT kon ku ren ci is 
saf r Txe emuq re ba, mi si mok le va di a ni mi za ni a, re a gi re ba ar mo ax di nos ama ze da, 
ma Sa sa da me, ar `ga ex vi os~ ra i me Zvi rad Ri re bul ga dawy ve ti le ba Si. 

ga yid va/ baz ri dan ga mos v la

am g va ri ar Ce va niT Se saZ le be lia maq si ma lu ri uku ge bis mi Re ba biz nes Si, ro me lic 
Se iZ le ba iyos Ta vi si cik lis umaR les do ne ze da, ma Sa sa da me, Se sa ba mi so ba Si iq ne ba 
fu la di na ka de bis maq si mi za ci is mi zan Tan. biz ne sis seq to ri dan ga mos v la ma Sin 
Se iZ le ba ga dawy vi tos kom pa ni am, ro de sac surs, uf ro fo ku si re bu li ga xa dos 
Ta vi si biz ne si _ ma ga li Tad, ri Card bran so nis ga dawy ve ti le ba imis Ta o ba ze, 
rom ga e yi da Ta vi si Tav da pir ve li biz ne si Vir gin Re cords, ra Ta aq cen ti ga da e ta na 
avi a xa ze bis biz nes ze. 
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ba zar ze SeR we va

es gu lis x mobs baz ris wi lis gaz r das ar se bul ba zar ze, ar se bu li pro duq tiT. 
baz ris wi lis gaz r da Se saZ le be lia ise Ti me To de biT, ro go ri caa pro duq ci is / mom-
sa xu re bis xa ris xis ga um jo be se ba, Sro mis na yo fi e re bis amaR le ba an mar ke tin gu li 
Ro nis Zi e be bis ga far To e ba. 

pro duq tis gan vi Ta re ba

es gu lis x mobs axa li pro duq tis ga ta nas ar se bul ba zar ze. pro duq tis Sec v la 
xSi rad mi iR we va ar se bu li war ma te bu li pro duq tis Sec v li Ta da mo di fi ka ci iT, 
ma ga li Tad Mar s -is na yi ni. es aris ar se bu li pro duq tis al ter na ti va da mis sa-
war mo eb lad sak ma ri sia or ga ni za ci a Si ar se bu li cod na da una re bi. 

baz ris gan vi Ta re ba

am Sem Tx ve va Si or ga ni za cia inar Cu nebs Ta vis ga moc dil da Se mow me bul pro duq tebs, 
mag ram maT ga mo ye ne bas cdi lobs baz ris sxva das x va seg men t ze. am g va ri stra te gia 
xels uwyobs ar se bu li pro duq tis usaf r Txo e bas, rad gan da ma te bi Ti mo ge bis 
mi Re bis sa Su a le bas iZ le va axa li seg men te bi dan, ma ga li Tad mak do nal d si da mi si 
baz ris ge og ra fi u li gan vi Ta re ba.

di ver si fi ka cia _ es pro duq te bis ga yid vis yve la ze ris ki a ni  stra te giaa, vi na i dan 
gu lis x mobs kar di na lu rad axa li pro duq tis ga ta nas axal ba zar ze. di ver si fi ka-
cia Se iZ le ba iyos da kav Si re bu li an ara da kav Si re bu li. 

da kav Si re bu li di ver si fi ka cia 

es mo i cavs pro duq ti sa da baz ris gan vi Ta re bas, mag ram ma inc mniS v ne lo van wi lad 
Se nar Cu ne bu lia pro duq tis Se sa ba mi so ba mo ce mul dar g Tan. ar se bobs sa mi ti pis 
da kav Si re bu li di ver si fi ka ci a: 

• ukus v li Ti _ ise Ti biz ne sis / saq mi a no bis gan vi Ta re ba, ro me lic xels Se uwyobs 
ar se bul biz ness, ma ga li Tad mi wo de bis jaW v Si moZ ra o ba/ ga da ad gi le ba ze moT, 
ned le u li sa da ma sa le bis mi wo de bis ken (ver ti ka lu ri in teg ra ci is er T -er Ti 
na ir sa xe o ba a);

• win s v li Ti _ saq mi a no bis ise Ti sa xe e bis gan vi Ta re ba, rom le bic da kav Si re bu lia 
kom pa ni is Se de geb Tan, ra sac sxva na i rad daR ma val in teg ra ci a sac uwo de ben, 
ma ga li Tad mi wo de bis jaW v Si moZ ra o ba qve moT sa dis t ri bu cio saq mi a no bis ken 
(e sec ver ti ka lu ri in teg ra ci is er T -er Ti na ir sa xe o ba a); 

• ho ri zon ta lu ri _ saq mi a no bis iseT sa xe eb ze ga das v la, rom le bic saq mi a no bis 
ar se bu li sa xe e bis T vis kon ku ren ci u lia, ma ga li Tad sar geb lis mi Re ba ba zar ze 
an teq no lo gi eb ze wvdo mis Se de gad. 

ara da kav Si re bu li di ver si fi ka cia

gu lis x mobs iseT dar g Si ga das v las, ro me lic nak le ba daa da kav Si re bu li ar se-
bul Tan da xSi rad war mo ad gens mo ge bis mi Re bis mo ti va ci is Se degs. 

an sof ma stra te gi is bo lo oTxi ar Ce va ni war mo ad gi na pro duq tis / baz ris mat ri-
cis sa xiT.
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an so fis pro duq tis / baz ris mat ri ca

arsebuli axali

arsebuli bazarSi SeRweva produqtis  
ganviTareba

axali bazris ganviTareba diversifikacia

ro gor?

sa bo loo prob le ma, ro me lic kom pa ni am un da ga da la xos, aris ga dawy ve ti le bis 
mi Re ba imis Ta o ba ze, ro gor un da Se ar Ci os stra te gi u li ar Ce va ni, ro me lic un da 
ga na xor ci e los.

es va ri an te bi a: 

• Si da gan vi Ta re ba;

• ga re gan vi Ta re ba/ Se Ze na;

• er Tob li vi gan vi Ta re ba. 

Si da gan vi Ta re ba

mi ze ze bi

xSi rad kom pa nia am stra te gi as ir Cevs imi saT vis, rom kom pa ni a Si Se i nar Cu nos 
wo nas wo ro ba, vi na i dan es ga ci le biT uf ro nak le bad da man g re ve li stra te gi aa, 
vid re sxva kom pa ni is Se Ze na. me o re mi ze zi Se iZ le ba iyos is, rom kom pa ni as xe li 
ar mi uw v de ba sxva kom pa ni is Se sa Ze nad sak ma ris fi nan seb ze, an Se iZ le ba mTav ro ba 
ka non m deb lo biT krZa lav des sxva kom pa ni e bis Se Ze nas / Ser wy mas. 

Se Ze na

Tu kom pa ni as sxva kom pa ni is Se sa Ze nad sak ma ris fi nan seb ze xe li mi uw v de ba, es iq ne ba 
Za li an swra fi gza axal pro duq t ze/ ba zar ze wvdo mis T vis da axa li or ga ni za cia 
mi i Rebs mas S ta bis eko no mi iT gan pi ro be bul upi ra te so bebs. 

er Tob li vi gan vi Ta re ba 

ofi ci a lu ri Se Tan x me ba or an ram de ni me or ga ni za ci as So ris, axa li sa war mos er-
Tob li vad mar T vis Se sa xeb, ma ga li Tad kom pa nia Air bus (da na xar je bis ga na wi le ba). 

er Tob li vi gan vi Ta re bis me To de bi:

• kon sor ci u mi _ ori an ram de ni me kom pa nia mu Sa obs er Tad, ra Ta ga i na wi lon 
kom pa ni is da na xar je bi da sar ge be li; 

• er Tob li vi sa war mo _ da mo u ki de be li me war me su bi eq ti, rom lis wi le bi ekuT-
v nis or an ram de ni me me war me su bi eqts; 

• stra te gi u li ali an si _ grZel va di a ni Se Tan x me ba cod nis, teq no lo gi e bis an 
biz ne sis Se saZ leb lo be bis ga na wi le ba ze/ ga zi a re ba ze; 
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• fran Sa i zin gi _ uf le bis yid va imis T vis, rom sxva kom pa ni is sa fir mo ni Sa ni 
ga mo i ye nos gar k ve u li ode no bis ka pi ta lis sa nac v lod da ga i na wi los mo ge ba an 
brun va. ro gorc we si, fran Si zis gam ce mi fran Si zis myid vels uz run vel yofs 
mar ke tin gu li da teq ni ku ri mxar da We riT;

• li cen zi re ba _ uf le ba imi sa, rom ga mo i ye nos ra Rac re sur si an ga mo go ne ba 
Se mo sav le bis wi lis sa nac v lod. li cen zia gan s x vav de ba fran Si zis gan, vi na i dan 
mas nak le bi cen t ra lu ri mxar da We ra axa si a Tebs. 

da sas rul, Seg viZ lia ga mo vi ye noT 1-li cxri li. mas Sem deg, rac Ca mo va ya li bebT 
yve la al ter na ti ul va ri ants, un da Se va fa soT ma Ti mi sa Re bo ba/ mi zan Se wo ni lo ba 
Cve ni kom pa ni is T vis, sa nam sa bo loo ar Ce vans ga va ke TebT. yve la ze sa sar geb lo Car Co 
am miz ne bis T vis aris Ti To e u li ar Ce va nis mi sa Re bo bis gan xil va, Sem de gi kuTxiT:

• Se sa fe ri so ba;

• gan xor ci e le ba do ba; da

• mi sa Re bo ba. 

Se sa fe ri so ba

Se sa fe ri so ba gan sazR v ravs im xa risxs, rom li Tac Se mo Ta va ze bu li/ gan sa xil ve li 
stra te gia ga a um jo be sebs si tu a ci as, ro me lic ga mov lin da stra te gi u li ana li zis 
Se de gad. stra te gi ul ar Ce van Tan da kav Si re biT un da vu pa su xoT Sem deg kiTx vebs:

• aR mofx v ris igi da geg m va Si ar se bul xar vezs?

• aR mofx v ris saf r Txe eb sa da sust mxa re ebs?

• ey r d no ba is kom pa ni is Zli e ri mxa re e bi sa da Se saZ leb lo be bis ga mo ye ne bas, 
rom le bic ana li zis Se de gad ga mov lin da?

• Se e sa ba me ba is or ga ni za ci is mi si as?

• por t fe li isev da ba lan se bu li dar Ce ba? 

gan xor ci e le ba do ba

gan xor ci e le ba do bis sa kiTxis gan xil viT va fa sebT, Se saZ le be lia Tu ara Ser Ce u li 
stra te gi is war ma te biT re a li ze ba praq ti ka Si. amas naT lad gviC ve nebs re sur se bi, 
rom leb sac or ga ni za cia flobs. dro is da zog vis miz niT, ub ra lod da fiq r diT  
6 SezRud va ze, rom le bic 1-el sta ti a Si gan vi xi leT. 

mi sa Re bo ba

sa bo loo sa kiTxia imis dad ge na, Ser Ce u li stra te gia da ak ma yo fi lebs Tu ara 
kom pa ni is Zi ri Ta di da in te re se bu li mxa re e bis mo lo di ns da amas Tan da kav Si re biT 
gan sa xil ve li iq ne ba, ro gorc we si, ris kis do ne da uku ge bis do ne, ro mel sac es 
ar Ce va ni mo u tans kom pa ni as. 

gax sov deT, nak le bad aris mo sa lod ne li, rom ga moc da ze ise Ti kiTx va Seg x v de-
baT, sa dac mog Txo ven stra te gi u li ar Ce va nis Se sa xeb im in for ma ci is me qa ni kur 
ga me o re bas, ro me lic Tqven agix se niT am sta ti a Si. ro gorc we si, sa ga moc do kiTx-
ve bi exe ba Cven mi er aR we ri li pro ce sis ro me li me na wils. Tu Tqven yve la fe ri 
sa fuZ v li a nad ga i geT da ges miT, rac Cven gan vi xi leT, ma Sin SeZ lebT ga moc da ze 
ga ci le biT me ti amom wu ra vi ar gu men te bis mo fiq re bas. Cven amas vna xavT er T -er Ti 
wi na sa ga moc do kiTx vis ma ga liT ze am sta ti is bo los. 

stra te gi is gan xor ci e le ba

stra te gi is gan xor ci e le ba bevr sa kiTxs mo i cavs pro eq tis mar T vis Te mi dan. amas-
Tan, ro gorc stra te gi u li ana li zis dros da stra te gi u li ar Ce va nis Sem Tx ve va-
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Si Se saZ le be li a, rom es sa kiTxe bic ga va mar ti voT da war mo vad gi noT ram de ni me 
qve sa Ta u ris meS ve o biT: 

• re sur se bis mar T va;

• or ga ni za ci u li struq tu ra;

• cvli le be bis mar T va. 

re sur se bis mar T va 

Se iZ le ba sa u ke Te so Se saZ leb lo ba iyos 6 SezRud vis ga mo ye ne ba. Tum ca, bi u je te bi 
da saq mi a no bis Se de ge bis mar T vis sxva in s t ru men te bic sa va ra u dod aq ga mo gad-
ge baT. 

or ga ni za ci u li struq tu ra

es mo i cavs iseT sa kiTxebs, rom le bic exe ba or ga ni za ci is cen t ra li za ci i sa da 
de cen t ra li za ci is do ne ebs, ase ve mar T vis struq tu rul for meb sa da stils. 

cvli le be bis mar T va

gan sa kuT re biT yu radRe biT un da gan vi xi loT cvli le bis mas S ta bi, sis w ra fe da 
sti li, ra Ta sru li pa su xis m geb lo ba avi RoT maT ze. Se gax se nebT, rom cvli le bis 
war ma te bis uz run vel sa yo fad me tad sa sar geb lo mo de lia kurt le vi nis sam sa fe-
xu ri a ni mo de li, ro me lic mo i cavs: 

• gal Ro bas;

• pro ce sis cvli le bas; da

• cvli le bis sta bi li ze bas (`ga yin vas~). 

gal Ro ba

sa nam cvli le bis gan xor ci e le bas da viwyebT, jer un da da i Sa los ar se bu li wo-
nas wo ro ba, ax lis da ner g vam de. ar se bu li si tu a ci is `si cu de Si~ (mi u Reb lo ba Si) 
da cvli le bis auci leb lo ba Si (aq tu a lo ba Si) un da da var w mu noT Ta nam S rom le bi, 
rom leb sac cvli le ba Se ex xe baT.

pro ce sis cvli le ba 

es aris me o re sa fe xu ri, ro me lic, Zi ri Ta dad, kon cen t ri re bu lia imis dad ge na ze, 
ra iq ne ba axa li sa sur ve li qce va an nor ma, amis Se sa xeb un da vac no boT Se sa ba mis 
pi rebs da jgu febs or ga ni za ci a Si da wa va xa li soT / da va in te re soT isi ni `Ta vi si~ 
axa li ur Ti er To biT an qce viT. imi saT vis, rom cvli le ba war ma te biT gan xor ci-
el des, un da ga viT va lis wi noT Sem de gi sa xis mar T vis sti li, ra Ta ga um jo bes des 
cvli le bis mi sa Re bo ba:

• ur Ti er T q me de ba im Ta nam S rom leb Tan (ma Ti Ta na mo na wi le o bis uz run vel yo fa 
pro ces Si), rom leb zec gav le nas ax dens cvli le ba, ra Ta maT uf ro ukeT ig r-
Z non Ta vi an Ti pa su xis m geb lo ba; 

• axa li gze bis / me To de bis swav le ba da in for mi re ba ise, rom yve las T vis sru lad 
iyos ga sa ge bi, ra xde ba, ra Ta isi ni ar aR moC n d nen iseT si tu a ci a Si, sa dac maT 
Se e Sin de baT ga ur k vev lo bis (`uc no bi ra Ra cis~) da, Se sa ba mi sad, Se e wi na aR m-
de gon cvli le bas; 

• Se iZ le ba mi zan Se wo ni li iyos ase ve mo la pa ra ke be bis war mo e ba, Tu ar se bobs 
da in te re se bul mxa re Ta di di jgu fi, ro go ri caa prof kav Si ri. 
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cvli le bis sta bi li ze ba (`ga yin va~)

es aris bo lo sa fe xu ri, rac gu lis x mobs axa li qce vis gam ya re bas, gan m t ki ce bas. 
ami saT vis Se saZ le be lia po zi ti u ri (pri zi, da jil do e ba da a.S.), an uar yo fi Ti 
sa Su a le be bis ga mo ye ne ba (san q ci e bis ga mo ye ne ba maT mi marT, rom le bic ewi na aR m de-
ge bi an, an uars am bo ben axal qce va ze). ase ve Se giZ li aT cvli le bis ka le i dos ko pi sa 
da kul tu ru li qse lis ga mo ye ne ba. 

dad ga dro, Se va ja moT, rac sta ti a Si gan vi xi leT: 

 stra te gi u li ar Ce va ni

• ris sa fuZ vel ze va pi rebT kon ku ren ci is ga we vas? (por te ris Zi ri Ta di stra-
te gi e bi);

• ra mi mar Tu le bas vir CevT? (an so fis pro duq tis / baz ris mat ri ca, araf ris ke-
Te ba, ga mos v la); 

• ro gor va pi rebT ar Ce ul mi mar Tu le bam de miR we vas? (Si da, ga re gan vi Ta re ba, 
er Tob li vi sa war mo).

stra te gi is gan xor ci e le ba

• re sur se bis mar T va (6 SezRud va);

• or ga ni za ci u li  struq tu ra (cen t ra li za ci a, de cen t ra li za ci a, kon k re tu li 
struq tu ru li for ma);

• cvli le be bis mar T va (gal Ro ba, pro ce sis cvli le ba, cvli le bis sta bi li ze ba). 

ax la gan vi xi loT, ra sa xis kiTx ve bis mo lo di ni Se iZ le ba gvqon des ga moc da ze,  
am Te mas Tan da kav Si re biT. 

1-li kiTx va

(ACCA-is wi na wle bis sa ga moc do ma sa li dan Ser Ce u li kiTx va)

je ro me gul san di aris spor tu li in ven ta ris 20 ma Ra zi i dan Sem d ga ri qse lis 
`spor ta kis~ mflo be li da aR mas ru le be li di req to ri. es ma Ra zi e bi qvey nis sam-
x re TiT aris Tav moy ri li. kom pa nia oja xis ker Zo sa kuT re ba Sia da `spor ta kis~ 
aq ti ve bis did na wils im ma Ra zi eb ze upi ro bo sa kuT re bis uf le ba war mo ad gens, 
ro mel sac flobs kom pa ni a. kom pa nia yi dis far To asor ti men tis spor tul in ven-
tars, ro go ri caa gol fis, Cog bur Tis, fex bur Tis, saTxi la mu ro spor tis da a.S. 
spor tis sxva sa xe o be bis in ven ta ri da aR Wur vi lo ba. co ta xnis win man ga a far To va 
Ta vi si pro duq ci is asor ti men ti da mas Si Car To gar k ve u li sa xis di za i ne ru li 
spor tu li sa mo si. 

es kom pa nia da ar sa je ro mes ma mam me oTxe di sa u ku nis win, ro de sac man gax s na Ta vi si 
pir ve li pa ta ra ma Ra zi a. mom dev no 25 wlis gan mav lo ba Si kom pa nia sta bi lu rad iz-
r de bo da. am war ma te bu li gan vi Ta re bis mTa va ri mi ze zi je ro mes ma mis fi lo so fia 
iyo, ro mel sac ga dawy ve ti le be bis mi Re bis pro ce sis di di na wi li de le gi re bu li 
hqon da ma Ra zi e bis cal ke ul me ne je reb ze. mas mi aC n da, rom ase Ti mid go miT ad gi-
lob ri vi me ne je re bi uf ro ma Ra li mo ti va ci iT imoq me deb d nen. man me ne je rebs ase ve 
sa Su a le ba mis ca, Tvi Ton mo ex di naT re a gi re ba ad gi lob ri vi moTxov nis pi ro beb ze, 
vi na i dan sa sawyo be ma ra gis Sek ve Tas Ti To e u li ma Ra zia Tvi Ton ake Teb da _ Sek-
ve Te bis gan Tav se ba or ga ni ze bu li ar iyo sa Ta vo ofis Si. gar da ami sa, me ne je rebs 
Se eZ loT ad gi lob ri vi mar ke tin gu li Ro nis Zi e be bis da mo u ki deb lad Se mu Sa ve ba, 
ga yid ve bis wa ma xa li se be li aq ci e bi sa da rek la mi re bis meS ve o biT, Ta vi an Ti Se xe-
du le bi sa mebr. 
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ma Ra zi is me ne je re bi anazRa u re bas iReb d nen na wi lob riv Zi ri Ta di xel fa sis sa xiT, 
xo lo na wi lob riv pre mi is sa xiT, ro me lic ga yid ve bis Se de geb ze iyo da mo ki de bu li, 
rac ma Ti Zi ri Ta di xel fa sis da ax lo e biT 40%-ic Se iZ le ba yo fi li yo. mu Sa o bis es 
me To de bi da mak ma yo fi le be li iyo ma nam, sa nam kom pa nia sta bi lu rad iz r de bo da. 
Tum ca, 2007 wlis me o re na xe var Si gaC n da mtki ce bu le be bi imi sa, rom mTli a no ba Si 
`spor ta kis~ po zi cia ba zar ze sus t de bo da. ga yid ve bi sta bi lu ri iyo, mag ram, rac 
uf ro mniS v ne lo va ni a, kon ku ren cia iz r de bo da fas dak le ba ze mo mu Sa ve mra va li 
sa ca lo mo vaW ris mxri dan, rom le bic mzad iy v nen emu Sa vaT da ba li mar Je biT, mag ram 
di di mo cu lo bis sa qon liT. swo red am dros je ro mem Ta vi si ma mis gan mem k vid re-
o biT mi i Ro kom pa ni a. 

je ro me mo uT men lo bas iCen da imis ga mo, rom kom pa nia aRar iz r de bo da. Ta vi si 
bu ne biT, je ro me  me war me iyo, ro me lic zrdis ken is w ra fo da. is dar w mu ne bu li 
ar iyo, rom mya ri or ga nu li zrda am pi ro beb Si Se sa fe ri si stra te gia iyo. ma-
ma mi sis po li ti ka ase Ti iyo _ yo vel wels un da ga ex s na ma Ra zi a, rom lis zrdas 
da a fi nan seb da mim di na re Se mo sav le bi dan. je ro me xe dav da, rom ba za ri uf ro da 
uf ro kon ku ren tu li xde bo da im de nad, rom pa ta ra da spe ci a li ze bu li baz re bic 
ki da uc ve le bi gax d nen. mas mi aC n da, rom ga dar Ce bod nen qvey nis mxo lod msxvi li 
mas S ta bis sa ca lo vaW ro bis qse le bi da uf ro mci re zo mis jgu febs STan T qav da 
swo red spor tu li in ven ta ris sa ca lo vaW ro bis msxvi li qse le bi, rom leb sac 
ga ci le biT ma Ra li mo ge bi a no bis do ne hqon daT da da fi nan se bis mo zid vis uf ro 
me ti Se saZ leb lo be bic. 

je ro mem ga dawy vi ta, rom auci le be lia `nax to mi zrdis ken~, Tu kom pa ni as surs 
mi aR wi os kri ti kul zo mas, ra Ta ga dar Ces ba zar ze. mas STa a go neb d nen, rom ̀ spor-
ta kis~ sa fir mo niS nis fran Sa i zin gi go niv ru li qme de ba iq ne bo da da Se da re biT 
usaf r Txo /u ris ko me To di kom pa ni is ga far To e bis T vis. zrdas sxva ada mi a ne bis 
fu lis xar j ze Ta vi si upi ra te so be bi ga aC ni a, mag ram es ar mos won da je ro mes. mas 
uf ro `praq ti ku li~ mid go mis ga mo Zeb na sur da.

da ax lo e biT ama ve dros yid vis T vis xel mi saw v do mi gax da 15 spor tu li ma Ra zi is gan 
Sem d ga ri qse li. es jgu fi qvey nis sru li ad gan s x va ve bul ra i on Si mde ba re ob da _ 
da ax lo e biT 150 ml mo So re biT `spor ta kis~ ope ra ci e bis ax lan de li ra i o ni dan. 
vi na i dan mTli a no ba Si spor tu li in ven ta ri sa da spor tu li sa mo sis ba za ri isev 
ag r Ze leb da zrdas, sak ma od ma Ra li iyo fa si, ro mel sac iTxov d nen am qse lis T-
vis. Tum ca, je ro me dar w mu ne bu li iyo, rom es kar gi Se saZ leb lo ba iyo, ro me lic 
xe li dan ar un da ga eS va. mas mi aC n da rom ̀ spor taks~ esa Wi ro e bo da am g va ri ga far-
To e ba, ra Ta esar geb la mo ge bi a ni ga yid ve biT, rom le bic jer isev xel mi saw v do mi 
iyo am seq tor Si. Tum ca, isic cxa di iyo, rom am zo mis kom pa ni is Se Ze na ver da-
fi nan s de bo da kom pa ni is sax s re biT. je ro me fiq rob da, rom kom pa ni is T vis sa Wi ro 
ses xis da sa fi nan seb lad uz run vel yo fis sa xiT Se eZ lo ga mo e ye ne bi na `spor ta kis~ 
sa kuT re ba Si myof qo ne ba ze sa kuT re bis uf le be bi. sa nam je ro me banks mi mar Tav da, 
man es sa kiTxi Ta vis bu Ral ter Tan ga ni xi la da Ta vi si ide e bi wa rud gi na kom pa ni is 
ga far To e bis Ta vi si va ri an tis Se sa xeb. 

je ro mem gan W v ri ta ra mo sa lod ne li ga far To e bis sa Wi ro e ba da ga far To e bu li 
jgu fis mar T vis auci leb lo ba, man ga dawy vi ta, rom dad ga dro Zli e ri da cen t-
ra li ze bu li li de ris. mas gac no bi e re bu li hqon da, rom pro duq te bis Sek ve Te bis 
ax lan de li sis te ma am Ja mad de le gi re bu li iyo ma Ra zi e bis me ne je reb ze, is ki kom-
pa ni as sTa va zob da Sek ve Te bis cen t ra li ze bu li qve da na yo fis Seq m nas im sawyo be bis 
ba za ze, rom le bic ̀ spor taks~ ekuT v no da da ̀ spor ta ki~ akon t ro leb da. cal ke u li 
ma Ra zi e bis me ne je rebs mi e ce mo daT imis uf le ba, rom ga dawy ve ti le ba mi e RoT Ta vi si 
ma ra gis asor ti men tis Se sa xeb, mag ram maT Sek ve Ta un da ga ne Tav se bi naT ̀ spor ta kis~ 
cen t ra lu ri sawyo bi dan / cen t ra lu ri sawyo bis meS ve o biT.
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je ro mem ase ve ga dawy vi ta, rom mi e xe da mar ke tin gis prob le mis T vis, ker Zod, ga-
yid ve bis sti mu li re bis T vis. de cen t ra li ze bul ma mid go mam, ro me lic ma ma mis ma 
Se mo i Ro, ver SeZ lo cno bi li/ po pu la ru li imi jis Seq m na, ami tom, mi si az riT, 
auci le be li iyo `spor ta kis~ sa vaW ro niS nis gam ya re ba. je ro mes geg mis Ta nax mad, 
sa Wi ro iyo mniS v ne lo va ni bi u je tis ga mo yo fa (ga yid ve bis 15%) rek la mis gan sa Tav-
seb lad pre sa Si da ase ve sa zo ga do e bas Tan ur Ti er To bis T vis da val de bu le be bis 
ase Ti do ne Se nar Cu ne bu li iq ne bo da uax lo es mo ma val Si. spor t s me nebs ga da ux di an 
ne bis mi er ma Ra zi a Si ga mo Ce nis T vis, ro mel Ta mo der ni za ci ac un da gan xor ci e le-
bu li yo. mas ime di hqon da, rom ma Ra zi e bis go niv ru li mo der ni za ci is wya lo biT es 
ma Ra zi e bi Tan da Tan ga da iq ce od nen iseT cen t re bad, rom le bic gav le nas moax dens 
ro gorc spor tu li in ven ta ri sa da aR Wur vi lo bis, ise spor tu li tan sac m lis 
mo da ze. ma Ra zi is di req to rebs ase ve Ses Ta va zeb d nen ma rag Si Zvi rad Ri re bu li 
pro duq ci is xa zis pro duq te bis Car T vas, rom lis mar Je bic ma Ra li iq ne bo da. 
gar da ami sa, mo sa lod ne li iyo, rom maT ga ci le biT uf ro me ti ma ra gi eq ne bo daT. 
ro de sac je ro mes ma ma xel m ZR va ne lob da ma Ra zi ebs, mas ak ri ti keb d nen imis ga mo, 
rom ma Ra zi ebs xSi rad ar hyof ni daT sa qon lis ma ra ge bi. kli en te bis ume te so bas 
ar sur daT moc da iqam de, sa nam sa qo nels Se uk veT d nen da ami tom sa qo nels kon ku-
ren te bis ma Ra zi eb Si  yi du lob d nen. 

je ro mem ga ic no bi e ra, rom cvli le be bis pe ri od Si ̀ spor tak ma~ Se iZ le ba da kar gos 
zo gi er Ti ma Ra zi is wam y va ni me ne je ri. es ada mi a ne bi aqam de mniS v ne lo va ni av to-
no mi iT sar geb lob d nen. mar Ta li a, maT isev Zve le bu rad eZ le o daT gar k ve u li 
Ta vi suf le ba ma ra gis asor ti men t Tan da kav Si re biT, ro mel sac isi ni Ses Ta va zeb-
d nen mom x ma reb lebs, mag ram Se iZ le ba isi ni ma le da i na xav d nen, rom ma Ti, ro gorc 
me ne je re bis Ta vi suf le ba Se izRu da. je ro mes es mo da, rom ma Ra zi is ze mo aR niS nu li 
me ne je re bi mniS v ne lo van gud vils qmnid nen kom pa ni is T vis da ma Ti da kar g va zi ans 
mi a ye neb da kom pa ni as, ami tom sa mu Sa od kom pa ni a Si ma Ti dar Ce nis wa xa li se bis miz-
niT, api reb da ma Ti pre mi e bis gaz r das, rom le bic da kav Si re bu li iyo ga yid ve bis 
mo cu lo bas Tan. 

je ro mes sav se biT kar gad es mis, rom axa li qse lis Se Ze nas Tan da kav Si re bu li da-
na xar je bi ima ze ga ci le biT me ti iq ne bo da, vid re sa Wi ro iyos axa li ma Ra zi e bis 
sa yid lad. da fi nan se ba das Wir de bo da ma Ra zi e bis mo der ni za ci is prog ra meb sac, 
ase ve ma ra ge bis Sev se bas uf ro far To da rTu li asor ti men tis (Zvi ri) pro duq ci iT. 
uax lo e si mo mav lis ga yid ve bis prog no ze bi mim zid ve li Can da. je ro me mo e lis, rom 
mom dev no wels Ti To ma Ra zi is ga yid ve bis mo cu lo ba da ax lo e biT 8%-iT ga iz r de-
ba. mas mi aC ni a, rom ga yid ve bis am g va ri zrda, ro mel sac ax lavs sa ca lo vaW ro bis 
mi marT mi si ag re si u li mid go ma, mas Ta vi si Ta ma mi geg me bis re a li ze bis sa Su a le bas 
mis cems, rom le bic exe bo da ̀ spor ta kis~ ga far To e bas. upir ve les yov li sa, je ro-
mes surs da i na xos, rom mi si kom pa nia `spor ta ki~ ga da iq ca erov nul kom pa ni ad, 
ro me lic uk ve aRar imu Sa veb da, ro gorc re gi o nu li sa ca lo sa vaW ro qse li. 

1-el cxril Si Se ja me bu li sa xiT mo ce mu lia mo na ce me bi, rom le bic je ro mes bu-
Ral ter ma gan sa xil ve lad mo am za da. am mo na ce me bis na wi li mo i po ves sa vaW ro aso-
ci a ci e bis sta tis ti ki dan, ase ve sa xel m wi fos prog no ze bi dan. 

mo geTxo ve baT:

(a) je ro mes ma mas mtki ced swam da de cen t ra li za ci is, ro gorc ope ra ci eb Si, ise 
ga dawy ve ti le bis mi Re bis sa kiTx Si. ra do nis dar ty ma mi a ye na `spor taks~ an ra 
do nis sar ge be li mo u ta na `spor taks~ am pro ces ma? Tqve ni ar gu men te bis da sa sa-
bu Teb lad mo iy va neT ma ga li Te bi;                                                  (10 qu la)
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(b) Se a fa soT Zi ri Ta di as peq te bi, rom le bic Tqven mi gaC ni aT mniS v ne lov nad da mo-
e liT, rom asa xu li un da iyos biz nes geg ma Si, ro mel sac je ro me wa rud gens Ta vis 
banks fi nan su ri dax ma re bis ga nacxa dis da sa sa bu Teb lad;                        (15 qu la)

(g) war mo id gi noT Tqveni Ta vi je ro mes bu Ral t rad. ga mo i ye noT cxri lis fi nan su ri 
mo na ce me bi da Se a fa soT je ro mes mi er Se mo Ta va ze bu li stra te gi is wi na da de bis 
si cocx li su na ri a no ba;            (15 qu la)

(d)  ga ni xi loT, fran Si zis ope ra cia uf ro uke Te si va ri an ti iq ne bo da Tu ara ga-
far To e bis T vis, vid re Se Ze na.                                                           (10 qu la)

cxri li 1

2007
faqti
$mln

2008
biujeti 

$mln

2009
prognozi

$mln

2010
prog no zi

$mln

amonagebi realizaci-
idan

30.00 29.50 58.80 57.96

re a li ze bu li sa qon-
lis TviT Ri re bu le ba 

15.00 14.75 25.28 24.92

saerTo marJa 15.00 14.75 33.52 33.04

xarjebi 12.00 12.50 29.50 29.75

saoperacio mogeba 3.00 2.25 4.02 3.29

gadaxdili procenti 0.00 0.00 2.50 2.50

mogeba procentis 
gadaxdis Semdeg

3.00 2.25 1.52 0.79

grZelvadiani  
aqtivebi 

15.00 15.00 34.00 34.00

moklevadiani aqtivebi 6.00 5.90 9.80 9.66

moklevadiani  
valdebulebebi 

3.75 3.69 7.35 7.25

sakuTari kapitali 24.75 24.59 26.15 25.91

vali 0.00 0.00 25.00 25.00

saerTo marJa 50% 50% 57% 57%

ukugeba realizaciis 
mimarT 

10% 7.62% 6.83% 5.67%

aqtivobis  
koeficienti

1.21 1.20 1.15 1.14

ukugeba wminda  
aqtivebze

12.2 9.15 7.85 6.46

ROE 12.2 9.15 5.80 3.04

dargis gayidvebi
(2000 100)

125 135 140 138
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(a) na wil Si ga mom c de li amow mebs stra te gi is gan xor ci e le bis sta di is Taobaze 
Tqvens cod nas, vi na i dan gis vamT kon k re tul kiTx vas, kom pa ni is struq tu ris Se sa xeb 
da imis Se fa se bas, mi gaC ni aT Tu ara, rom de cen t ra li za ci am dam Rup ve li gav le na 
mo ax di na `spor tak ze~. Tu Tqven mo gi wev daT `tvi nis Stor mis~ Ca ta re ba Zi ri Tad 
sa kiTxeb Tan mi mar Te biT, rom le bic exe ba cen t ra li za ci a sa da de cen t ra li za ci-
as, xo lo Sem deg na xav diT, ro me li maT ga nia am Sem Tx ve va Si mi zan Se wo ni li, ma Sin 
Se iZ le ba mi ge RoT amom wu ra vi pa su xi. 

(b) na wil ze uke Te sia vu pa su xoT sa Ri az ris ga mo ye ne biT da ase ve stra te gi u li  
ana li zis, stra te gi u li ar Ce va ni sa da stra te gi is gan xor ci e le bis Te ma Si nas wav li 
Zi ri Ta di sa kiTxe bis ga mo ye ne biT. sa Ri az ri gkar na xobT, rom biz nes geg ma Si asa xu li 
un da iyos `spor ta kis~ biz ne sis aR we ra. uf ro de ta lu ri in for ma cia un da iyos 
mo ce mu li, or ga ni za ci is re sur se bis Se sa xeb (6 SezRud va) da ga a na li ze bu li un da 
iyos biz nes ga re mo, sa dac kom pa nia saq mi a nobs (STa go ne bis T vis ga mo i ye neT PESTEL 
da 5 Za lis mo de li). biz nes geg ma Si ase ve mo ce mu li un da iyos de ta lu ri aR we ra 
imi sa, ris sa fuZ vel ze api rebs `spor ta ki~ kon ku ren ci is ga we vas (STa go ne bis T vis 
ga mo i ye neT por te ris Zi ri Ta di stra te gi e bi da an so fis pro duq tis / baz ris mat ri-
ca), ase ve kom pa ni is sa va ra u do mo ge ba, ro mel sac mi i Rebs Ser Ce u li stra te gi i dan.

(g) na wil Si gvTxo ven im fi nan su ri una re bis ga mo ye ne bas, rom le bic aiT vi seT swav-
li sas, ra Ta mok led Ca mo a ya li boT Tqve ni Se xe du le ba imis Ta o ba ze, ram de nad 
si cocx li su na ri a nia je ro mes geg me bi. 

(d) na wil Si pa su xis ga ce ma ad vi li a, Tu Tqven kvle vis T vis lo gi ku rad ga mo i ye nebT 
Cven mi er gan xi lul mid go mebs, sa dac pir da pir Cans pa su xi kiTx va ze ro gor? es 
aris stra te gi u li ar Ce va nis sta di is na wi li (STa go ne bis T vis ga mo i ye neT Si da, 
ga re gan vi Ta re bi sa da er Tob li vi sa war mos mo de li). 

re zi u me

vi me dov nebT, rom Tqven uk ve SeZ lebT sis te mu rad da lo gi ku rad ga ni xi loT sas-
wav lo prog ra mis is na wi li, ro me lic exe ba stra te gi ul da geg m vas. Tqven mxo lod 
un da da i max sov roT sa mi Zi ri Ta di eta pi: stra te gi u li ana li zi, stra te gi u li 
ar Ce va ni da stra te gi is gan xor ci e le ba. aman Tqvens Tav Si un da ga a Ci nos sity ve bis 
ki dev er Ti jaW vi. 

ma ga li Tad: (1) stra te gi u li ana li zi (i fiq reT 6 SezRud vis Se sa xeb, PESTEL-is, 5 
Za lis mo de li sa da da in te re se bul mxa re Ta SezRud ve bis Se sa xeb); (2) stra te gi u li 
ar Ce va ni (ris sa fuZ vel ze ga dav wy vi teT kon ku ren ci a, ra mi mar Tu le ba un da avir-
Ci oT? ro gor va pi rebT ar Ce ul mi mar Tu le bam de miR we vas?); (3) stra te gi is gan xor-
ci e le ba (re sur se bis mar T va, or ga ni za ci u li struq tu ra, cvli le be bis mar T va). 

maS, ra un da ga a ke ToT ga moc da ze? msje lo bi sas es struq tu ra un da ga mo i ye noT, 
sa ga moc do kiTx vis Se sa ba mi sad. 

`biz ne sis ana li zis~ mo du lis T vis mom za de bu li  
Tav da pir ve li sta ti is adap ti re bu li ver sia  

mo am za da stra te gi u li biz nes li de ris  
sa ga moc do ko mi si is wev r ma
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fi nan su ri an ga riS ge bis ko req ti re ba
mo du li `fi nan su ri aR ricx va~

Se gax se nebT, rom yo ve li sa an ga riS ge bo wlis bo los mo ge bi sa da za ra lis an ga riS-
ge bi sa da fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge bis mom za de bis dros auci le be lia 
sac de li ba lan sis gar k ve u li cif re bis ko req ti re ba. ̀ fi nan su ri aR ricx vis~ mo du-
lis ga moc da ze bevr stu dents uWirs am g va ri ko req ti re be bis ga ke Te ba, rom le bic 
exe ba Sem deg mux lebs:

• ma ra gi;

• da ricx ve bi da ga dax di li avan se bi;

• pro cen ti;

• cve Ta;

• uime do va le bi da de bi to ru li da va li a ne bis ana ricxe bi.

pir vel rig Si, kan di da teb ma kar gad un da icod nen Zi ri Ta di cne be bi: aq ti vi, val de-
bu le ba, fi nan su ri an ga riS ge ba, sac de li ba lan si, mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba 
da fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba.

ase ve, kan di da teb ma Za li an kar gad un da icod nen sa bu Ral t ro wig ne bis war mo e bis 
prin ci pe bi, ker Zod is, rom:

 _ aq ti vis sawyi si naS Ti sa de be to naS Ti a;

 _ aq ti ve bis zrda aisa xe ba an ga ri Sis de be tis mxa res;

 _ aq ti vis Sem ci re ba aisa xe ba an ga ri Sis kre di tis mxa res;

 _ val de bu le bis sawyi si naS Ti sak re di to naS Ti a;

 _ val de bu le bis zrda aisa xe ba an ga ri Sis kre di tis mxa res;

 _ val de bu le bis Sem ci re ba aisa xe ba an ga ri Sis de be tis mxa res.

da sas rul, kan di da teb ma un da icod nen, rom yve la ze mo aR niS nul mux l Tan da kav-
Si re bu li ko req ti re ba gav le nas ax dens ro gorc mo ge bi sa da za ra lis an ga riS-
ge ba ze, ise fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba ze. sxva sity ve biT rom vTqvaT, 
ko req ti re ba aisa xe ba mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge bis de bet Si da fi nan su ri 
mdgo ma re o bis an ga riS ge bis kre dit Si, an pi ri qiT.

ma ra gi1

sa ga moc do tes teb Si xSi rad mo iTxo ve ba sa bo loo mar gis ko req ti re bis Ses ru le ba. 
sa bo loo ma ra gi aris mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si cif ris Sem ci re ba (kre-
di ti) da mok le va di a ni aq ti vi (de be ti) _ fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si: 

de be ti  mok le va di a ni aq ti vi 15,000

  kre di ti  mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba 15,000

1 SeniSvna. am statiaSi gamoyenebuli cifrebi gamogonebulia da aranair realur sawarmos ar exeba.
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ma ra gis an ga ri Si

2014 $

p/d 31 dekemberi, mogebisa da zaralis angariSgeba  15,000

wi na wlis sa bo loo ma ra gi mim di na re wels sawyi si ma ra gi iq ne ba. es cif ri mim di-
na re wlis mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si pir vel rig Si un da gad mo i ta noT. 
sawyis naSTs da e ma te ba Ses yi de bi da ga mo ak l de ba mim di na re wlis sa bo loo ma ra gi.

ma ra gis an ga ri Si

2014 $ 2015 $

p/d 31 dek. mogebisa da 
zaralis  angariSgeba  15,000

p/b 31 dek. mogebisa da 
zaralis angariSgeba 23,000

kiTx va Si, ro mel Sic fi nan su ri an ga riS ge bis mom za de bas gTxo ven, yo vel T vis mo-
ce mu li gaqvT sa bo loo ma ra gis cif ri. amas Tan, zog jer Se iZ le ba gTxov d nen mis 
ko req ti re bas, ma ra gis da zi a ne bu li an Zne lad moZ ra vi (re a li ze ba di) mux le bis 
ga saT va lis wi neb lad. bass 2 _ `ma ra ge bi~ _ ma ra gis asax vas mo iTxovs TviT Ri re-
bu le ba sa da ne to sa re a li za cio Ri re bu le bas So ris um ci re si Tan xiT. am g va rad, 
Se iZ le ba auci le be li iyos kiTx va Si mo ce mu li cif ris Sem ci re ba, ra Ta aisa xos 
TviT Ri re bu le ba ze nak le bi ne to sa re a li za cio Ri re bu le ba.

da ricx ve bi da ga dax di li avan se bi

mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si asa xu li un da iyos mxo lod mim di na re pe ri o dis 
xar je bi, imis mi u xe da vad, ga dax di lia Tu ara isi ni. sac del ba lan s Si ki naC ve ne bia 
Tan xe bi, rom le bic mim di na re pe ri od Sia ga dax di li. es cif re bi un da ga ko req-
tir des ga da va de bu li Tan xe biT da sxva pe ri o deb Tan da kav Si re bu li ga dax di li 
Tan xe biT, ra Ta ga vi goT mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si ga saT va lis wi ne be li 
xar je bi.

mim di na re pe ri od Tan da kav Si re bu li ga da ux de li naS Te bi fi nan su ri mdgo ma re o bis 
an ga riS geb a Si un da aisa xos, ro gorc mim di na re (mok le va di a ni) val de bu le be bi. 
Tu xar ji wi nas war (a van sad) aris ga dax di li, es Tan xa fi nan su ri mdgo ma re o bis 
an ga riS ge ba Si aisa xe ba ro gorc mok le va di a ni aq ti vi. mo ge bi sa da za ra lis an ga riS-
ge ba Si asa xu li Tan xis T vis auci le be lia aC ve noT mi si ga an ga ri Se bis we si. er Ti da 
ima ve da sa Ta u re bis qveS ar Se i ta noT sxva das x va sa xis xar jis am sax ve li cif re bi. 
ma ga li Tad, sac de li ba lan si gviC ve nebs:

$

xelfasebi 136,000

dazRveva 4,000

2014 wlis 31 de kem bers xel fa se bis da va li a ne bam Se ad gi na $3.800, xo lo avan sad 
ga dax di li dazR ve vis Tan xam _ $600. es cif re bi mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge-
ba Si Sem deg na i rad aisa xe ba: 

mogebisa da zaralis angariSgeba: $

xelfasebi (136,000 + 3,800) 139.800

dazRveva  (4,000 – 600) 3.400
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finansuri mdgomareobis angariSgeba $

moklevadiani aqtivebi

maragi _

debitoruli davalianeba _

gadaxdili avansebi 600

fuladi saxsrebi _

moklevadiani valdebulebebi 

savaWro kreditoruli davalianeba _

daricxvebi 3,800

Se sa ba mi si bu Ral t ru li an ga ri Se bi:

xel fa se bi

$  $

fuladi saxsrebi 136,000 31 dekemberi, gadatana mogebisa da 
zaralis angariSgebaSi

139,800

daricxvebi 3,800        

139,800 13,800

dazR ve va

    $ $

fuladi saxsrebi 4,000 gadaxdili avansi 600

       

31 dekemberi, gadatana mogebisa da 
zaralis angariSgebaSi

3,400

       

4,000 4,000

ana lo gi u ri ko req ti re ba Se iZ le ba sa Wi ro gax des Se mo sa val Tan da kav Si re biT, 
ro go ri ca a, ma ga li Tad sa i ja ro Se mo sa va li. mim di na re pe ri od Tan da kav Si re bu li 
mi sa Re bi naS Te bi fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si un da aisa xos, ro gorc 
mok le va di a ni aq ti vi, `de bit ru li da va li a ne bis~ sa Ta u riT. 

mi aq ci eT yu radRe ba: Tu Se mo sa va li wi nas war (a van sad) aris mi Re bu li (e .i. ga da va-
de bu li Se mo sa va li),  es val de bu le baa da un da aisa xos fi nan su ri mdgo ma re o bis 
an ga riS ge ba Si, ro gorc mok le va di a ni val de bu le ba. am Sem Tx vev va Si, mux lis sa Ta-
u ri Se ic v le ba da gax de ba `da ricx ve bi da ga da va de bu li Se mo sa va li~. 

pro cen ti

ga da sax de li pro cen ti re a lu rad ki dev er Ti ti pis da ricx va a, mag ram amas Tan 
da kav Si re biT ra Rac un da ico deT _ xSi rad kiTx va Si naT lad ar aris mo ce mu li 
pro cen tis da ricx vis we si, mag ram am in for ma ci is amo kiTx va Se saZ le be lia sac-
de li ba lan si dan, ma ga li Tad:

 debeti, $ krediti, $

8%-iani Tamasuqi (savalo valdebuleba) 100,000

Tamasuqis procenti 4,000
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amo ca nis pi ro ba Si, ro gorc we si, naT q va mi a, rom ga dax di lia ses xis pro cen tis 
mxo lod na xe va ri. es niS navs, rom un da da a ricxoT da nar Ce ni Tan xa (8% x 100,000 
x 1/2 = $4,000). gax sov deT: pro cen ti fi nan su ri da na xar jia da ami tom mo ge bi sa da 
za ra lis an ga riS ge ba Si aisa xe ba $8,000 (8% x 100,000), xo lo fi nan su ri mdgo ma re o bis 
an ga riS ge ba Si _ ga da sax de li (da ricxu li) pro cen ti (mok le va di a ni val de bu le ba) 
$4,000. ase gax sov deT: pro cen ti mok le va di a ni val de bu le ba a, xo lo sa va lo val-
de bu le ba ($100,000) _ grZel va di a ni val de bu le ba. ami tom ma Ti er Tad war d ge na 
ar Se iZ le ba.

ase ve, un da mi aq ci oT yu radRe ba imas, Tu ro dis iyo ga moS ve bu li sa va lo val de-
bu le ba, wlis da sawyis Si Tu wlis gan mav lo ba Si. Tu wlis da sawyis Sia ga moS ve bu li, 
mTe li wlis pro cen ti da e ricxe ba; Tu wlis gan mav lo ba Si _ pro cen tis da ricx va 
mox de ba pro por ci u lad, val de bu le bis ga moS ve bis Tve e bis ra o de no bis Se sa ba mi sad. 

ma ga li Tad, sa war mom 2016 wlis 1 ap rils ga mo uS va 100,000-is Ri re bu le bis 10%-i a ni 
sa ses xo Ta ma su qi. xel Sek ru le bis Ta nax mad, sa war mo pro cents ix dis ga moS ve bi dan 
erT we li wad Si. sa war mos sa an ga riS ge bo we li mTav r de ba 31 de kem bers. 

ra ode no bis pro cen tis xar ji iq ne ba aR ricxu li 2016 wlis 31 de kem bers das ru le
bu li wlis mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si?

vi na i dan Ta ma su qi ga moS ve bu li iyo (moq me deb da) 9 Tvis gan mav lo ba Si, pro cen tis 
xar ji un da da e ricxos mxo lod 9 Tvis (10% x 100,000 x 9/12 = $7,500). fi nan su ri 
mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si ki mTli a nad iq ne ba Car Tu li es Tan xa mok le va di a ni 
val de bu le be bis na wil Si.

cve Ta

zo ga dad, cve Tas Tan da kav Si re bu li ko req ti re ba co ta Ti uf ro rTu li a, vi na i dan 
cve Ta na wil de ba grZel va di a ni aq ti vis TviT Ri re bu le ba ze, aq ti vis sa sar geb lo 
mom sa xu re bis va dis gan mav lo ba Si. Tu sa war mos Se fa se bu li aqvs, rom mo ce mu li 
aq ti vi mas 5 wlis man Zil ze mo em sa xu re ba da amo na gebs mo u tans, ma Sin aq ti vis 
TviT Ri re bu le bac am 5 wel ze ga na wil de ba _ cve Ta aris da ricx vis kon cef ci is 
ga mo ye ne ba.

ma Sa sa da me, cve Tas Tan da kav Si re bu li ko req ti re ba war mo ad gens pe ri o dis bo los 
cve Tis xar jis da ricx vas. 

ar se bobs cve Tis da ricx vis ori Zi ri Ta di me To di, ro me lic Se ta ni lia ̀ fi nan su ri 
aR ricx vis~ mo du lis~ sas wav lo prog ra ma Si da ga mom c de lic am me To de bis cod nas 
Se a mow mebs ga moc deb ze:

• wrfi vi me To di _ yo vel wels aq tivs ericxe ba TviT Ri re bu le bis (an TviT Ri-
re bu le bas ga mok le bu li nar Ce ni Ri re bu le bis) er Ti da igi ve pro cen ti;

• Sem ci re ba di naS Tis me To di _ pro cen ti aq tivs ericxe ba Ca mo we ri li Ri re bu-
le bis mi xed viT (TviT Ri re bu le bas mi nus mo ce mu li Ta ri Ri saT vis da ricxu li 
dag ro vi li cve Ta).

gax sov deT: yo vel wels ga mo iT v le ba mim di na re wels da sa ricxi cve Ta da aisa xe ba 
ro gorc xar ji mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si.
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fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba gviC ve nebs aq ti vis TviT Ri re bu le bas, dag ro-
vil cve Tas (sac de li ba lan sis cifrs plus mim di na re wlis cve Tis xar ji mo ge bi sa 
da za ra lis an ga riS ge bi dan) da wmin da sa ba lan so Ri re bu le bas. Sem deg cxril Si 
naC ve ne bia am cif re bis war mod ge nis ni mu Si:

TviTRirebuleba
$

dagrovili 
cveTa $

wminda sabalanso 
Rirebuleba  $

Senobebi 700,000 70,000 630,000

manqana-danadgarebi 180,000 120,000 60,000

avtomanqanebi 110,000 60,000 50,000

990,000 250,000 740,000

Se saZ le be li a, rom mar to er Ti an ga ri Si ga mo i ye noT Ti To e u li grZel va di a ni aq ti-
vis T vis, sa i da nac ga moC n de ba aq ti vis TviT Ri re bu le ba da da ricxu li (dag ro vi li) 
cve Ta. Tum ca, Cve u leb riv, TviT Ri re bu le bi sa da cve Tis an ga ri Se bi cal - cal ke 
iwar mo e ba, ra Ta cal - cal ke iyos war d ge ni li cif re bi sac del ba lan s sa da fi-
nan sur an ga riS ge ba Si, ro gorc ze moT vna xeT. am g va rad, Se sa ba mi si an ga ri Se bi ase 
un da ga mo i yu re bo des:

Se no be bi _ TviT Ri re bu le ba

    $ $

gadmotanili naSTi 650,000 gadasatani naSTi 700,000

fuladi saxsrebi  50,000

700,000 700,000

gadmotanili naSTi 700,000

Se no be bi _ dag ro vi li cve Ta

$ $

gadasatani naSTi 70,000 gadmotanili naSTi 51,000

mogebisa da zaralis 
angariSgeba

19,000

70,000 70,000

gadmotanili naSTi 70,000

Se niS v ne bi:

1) sac de li ba lan si un da mo i cav des aq ti vis TviT Ri re bu le bis sa de be to naSTs 
$650,000-s da mim di na re pe ri o dis da sawyis Si ar se bu li dag ro vi li cve Tis 
sak re di to naSTs _ $51,000. mim di na re wels da ricxu li cve Tis da ma te ba sak-
re di to Tan xas $70,000-mde zrdis; 

2) aq   ti  vis gas   v   lis aR   sa  ricxad sa  Wi  roa me  sa  me an   ga  ri  Si. ro  de  sac ga  i  yi  de  ba grZel -
   va  di  a  ni aq   ti  vi, am aq   tiv   Tan da  kav   Si  re  bu  li TviT   Ri  re  bu  le  ba da cve  Ta am an   ga -
ri  Se  bi  dan ga  da  i  ta  ne  ba aq   ti  vis gas   v   lis an   ga  riS   Si. an   ga  ri  Sis kre  dit   Si aisa  xe  ba 
aq   ti  vis ga  yid   vi  dan mi  Re  bu  li Se  mo  sa  va  li, xo  lo am an   ga  ri  Sis naS   Ti iq   ne  ba 
aq   ti  vis ga  yid   vis Se  de  gad mi  Re  bu  li mo  ge  ba an za  ra  li, ro  me  lic ga  da  i  ta  ne  ba 
mo  ge  bi  sa da za  ra  lis an   ga  riS   ge  ba  Si.
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uime do va le bi da de bi to ru li da va li a ne bis ana ricxe bi

ga moc da ze kan di da tebs yve la ze me tad uWirT xol me am mux l Tan da kav Si re bu li 
ko req ti re be bi.

uime do va le bi

Tu ro me li me mom x ma reb lis de bi to ru li da va li a ne bis an ga ri Sis naS Ti sa war mom 
ver amo i Ro, sa Wi roa mi si Ca mo we ra mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si xar jis 
sa xiT. ga moc da ze uime do va le bis Se sa xeb kiTx ve bi Se iZ le ba or na i rad iyos Ca mo-
ya li be bu li:

• uime do va le bi sac del ba lan s Si cal ke mux lad aris naC ve ne bi. es imas niS navs, 
rom va le bi uk ve Ca mo we ri li a. sxva sity ve biT, de bi to ru li da va li a ne bis Tan-
xe bi uk ve Sem ci re bu li a. yo ve li ve es imi tom keT de ba, rom es cif ri mo ge bi sa 
da za ra lis an ga riS ge ba Si aisa xos ro gorc xar ji;

• uime do va le bi naC ve ne bia sac de li ba lan sis ga reT, ro gorc ko req ti re ba da 
sa Wi roa ga ta re ba. Tan xa mi dis mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si, ro gorc 
xar ji da ga mo iq vi Te ba fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si asa xu li de bi-
to ru li da va li a ne bis naS Ti dan.

de bi to ru li da va li a ne bis ana ricxe bi 

de bi to ru li da va li a ne bis ana ricxe bi imi tom iq m ne ba, rom fi nan su ri mdgo ma re o-
bis an ga riS ge ba Si aisa xos de bi to ru li da va li a ne bis re a lu ri/ WeS ma ri ti Ri re bu-
le ba ise, rom va li jer ar iq ne ba faq tob ri vad Ca mo we ri li. naS Ti de bi to ru li 
da va li a ne bis / re a li za ci is wig n Si mar cxe na mxa res mde ba re obs. am g va rad, va lis 
amo Re bis pro ce du re bi grZel de ba, mag ram fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si 
de bi to ru li da va li a ne ba isea Se fa se bu li, TiT qos es Tan xa ar aris amo Re ba di. 
sac de li ba lan si gviC ve nebs:

debeti $ krediti $

savaWro debitoruli davalianeba 180,000

debitoruli davalianebis anaricxebi 4,000

es imas niS navs, rom sa war mos uk ve Seq m ni li aqvs ana ricxe bi wi na wle bis mo ge bi sa 
da za ra lis an ga riS ge bi dan. Tu sxva ara fe ri ar ga ke Te bu la, es Tan xa naC ve ne bi 
un da iyos fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si, mok le va di a ni aq ti ve bis Se mad-
gen lo ba Si:

$ $

savaWro debitoruli davalianeba 180,000

gamoklebuli debitoruli davalianebis anaricxebi 4,000 176,000

me o re mxriv, Tu sa war mo fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge bas ga mo saq vey neb lad 
ad gens, fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge bi dan un da ga moC n des:

savaWro debitoruli davalianeba (180,000 – 4,000) 176,000

frCxi leb Si mo ce mu li mo na ce me bi mxo lod ga an ga ri Se baa da, cxa di a, fi nan su ri 
mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si ar aisa xe ba. 

ga vag r Ze loT ma ga li Ti 

uf ro mo sa lod ne li a, rom kiTx va Si mog Txo ven am ana ricxe bis ko req ti re bas. 
vTqvaT, ana ricxe bi ga i zar da $5,400-mde. vi na i dan ana ricxe bi uk ve $4,000-i a, $1,400 
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zrda amo Re bul un da iq nes mim di na re wlis mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge bi dan. 
Se de gad mi vi RebT:

mogebisa da zaralis angariSgeba/mogeba-zaralis angariSi $

debitoruli davalianebis anaricxis zrda 1,400

gax sov deT, mxo lod ana ricxe bis zrda an kle ba aisa xe ba mo ge bi sa da za ra lis an-
ga riS ge ba Si. 
  

finansuri mdgomareobis angariSgeba $ $

savaWro debitoruli davalianeba 180,000

gamoklebuli debitoruli davalianebis anaricxebi 5,400 174,600
 
Se sa ba mi si bu Ral t ru li an ga ri Se bi

praq ti ku li Tval saz ri siT, uime do va le bi sa da de bi to ru li da va li a ne bis ana-
ricxe bis aR ricx vis sa kiTxe bis mog va re ba Se saZ le be lia ram de ni me gziT. er T - 
er Ti gzaa ori ve cif ris erT an ga riS Si asax va. Tum ca, sa ga moc do miz ne bis T vis, 
uf ro ad vi lia ori an ga ri Sis gax s na: er Ti Ca mo we ri li va le bis T vis da me o re _ 
ana ricxe bis T vis.

uime do va le bi (vTqvaT, Ca mo we ri lia $17,000) 

$       $

Camowerili uimedo valebi 17,100 31 dek. mogebisa da zaralis 
angariSgebaSi gadatana

 
18,500

anaricxebis zrda 1,400         

18,500 18,500

de bi to ru li da va li a ne bis ana ricxe bi  

$       $

gadasatani naSTi 5,400 gadmotanili naSTi 4,000

       anaricxis zrda 1,400

5,400 5,400

amo Re bu li uime do va le bi

zog jer, ro me li me erT sa an ga riS ge bo wels Ca mo we ril vals, faq tob ri vad, mom-
dev no wels ix di an. Se sa ba mi si ga ta re ba iq ne ba:

de be ti: fu la di sax s re bi 

   kre di ti: uime do va le bis amo Re ba 

an ga ri Sis sak re di to naS Ti Sem deg ga da i ta ne ba mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge bis 
kre dit Si  _ ema te ba sa er To mo ge bas, an xar je bis Ca mo naT val Si aisa xe ba, ro gorc 
uar yo fi Ti ricx vi. es uka nas k ne li uf ro uke Te si gza a, vid re va lis amo Re bis 
faq tis asax va uime do va le bis an ga ri Sis kre dit Si, rad gan ise Se uZ le be li iq ne ba 
xar je bis ga mor Ce va mim di na re wlis uime do va le bis gan.

dar w mun diT, rom kar gad ga i geT kiTx va Si mo ce mu li mi Ti Te ba imis Ta o ba ze, ro mel 
mid go mas iye nebs sa war mo am mov le nis aR ricx vis T vis.

Tav da pir ve li sta ti is adap ti re bu li ver sia  
mo am za da `fi nan su ri aR ricx vis~ mo du lis  

sa ga moc do ko mi si is wev r ma, 2019 wlis de kem be ri
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ga moc dis Ca ba re bis teq ni ka umaR le si do nis 
audi ti sa da mar w mu ne be li  

mom sa xu re bis mo du lis T vis
me-2 na wi li _ bu Ral t ru li aR ricx vis sa kiTxe bi 

umaR le si do nis audi ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis mo du lis ga moc da ze 
bu Ral t ru li aRricx vis sa kiTxe bis gan xil vas mog Txo ven sxva das x va kon teq s t-
Si. Se saZ le be li a, rom da geg m vis pro ces Si mog Txo von audi to ru li ris kis, an 
ar se bi Ti uzus to bis ris kis ma ta re be li sfe ro e bis ga mov le na, rac ga mow ve u lia 
bu Ral t ru li aR ricx vis sa kiTxe biT. Tqven gan Se iZ le ba mo e lod nen bu Ral t ru li 
aR ricx vis sa kiTxe bi sa da ma Ti sa aR ricx vo mid go me bis gan xil vas das ru le bul 
kiTx va Si, sa dac gan xi lu lia ama Tu im mid go mis Se sa fe ri so ba an sfe ro e bi, sa dac 
ris ki ar se bobs. bu Ral t ru li aR ricx vis sa kiTxe bis gan xil va Se iZ le ba dag Wir-
deT fi nan sur an ga riS ge ba sa da audi to ris das k v nas Tan da kav Si re bul kiTx veb Si, 
sa dac Se saZ le be li a, rom bu Ral t ru li aR ricx vis sa kiTxe bi gav le nas ax den des 
audi to ris das k v na sa da mo saz re bis tip ze, ro me lic audi tor ma un da war mo ad-
gi nos das k v na Si. sa kiTxe bis es sia ar aris srul yo fi li da amom wu ra vi, mag ram 
imas gviC ve nebs, ram de nad mniS v ne lo va ni a, rom kar gad ico deT bu Ral t ru li 
aR ricx vi sa da fi nan su ri an ga riS ge bis mom za de bas Tan da kav Si re bu li sa kiTxe bi, 
rom le bic Se ta ni li iyo fi nan sur aR ricx va sa da an ga riS ge bas Tan da kav Si re bu li 
mo du le bis sas wav lo prog ra meb Si da uk ve nas wav li gaqvT. gar da ami sa, Se iZ le ba 
mog Txo von im audi to ru li pro ce du re bis gan sazR v ra an mtki ce bu le be bis ax s na, 
ro mel Ta ar se bo ba sac un da mo e lo deT audi tis fa il Si, ra Ta ga mo i ta noT das k v na 
am mid go me bi sa da Tan xe bis Se sa fe ri so ba ze/ mi zan Se wo ni lo ba ze. 

ro de sac da iwyebT umaR le si do nis audi ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis mo-
du lis ga moc dis T vis mza de bas, gax sov deT, rom gan sa kuT re biT mniS v ne lo va nia 
fi nan sur aR ricx va sa da an ga riS ge bas Tan da kav Si re bu li sa kiTxe bis cod na. zo gi-
er Ti sa kiTxi Se saZ loa Se da re biT mar ti vi, pir da pir Te o ri a Si nas wav li sa kiTxi 
iyos, ma ga li Tad ma ra ge bis Se fa se ba TviT Ri re bu le ba sa da ne to sa re a li za cio 
Ri re bu le bas So ris um ci re si Tan xiT. sxva sfe ro e bi Se iZ le ba uf ro yov lis mom-
c ve li an rTu li iyos, ro go ri ca a fi nan su ri in s t ru men te bi, amo na ge bis aRi a re ba 
an pen si e bi. 

Cve ni sta ti is mi za ni a, umaR le si do nis audi ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis 
mo du lis war su li pe ri o de bis sa ga moc do kiTx ve bi ga mo vi ye noT imis sa i lus t ra-
ci od, ro gor Se iZ le ba ga mom c del ma Se a mow mos bu Ral t ru li aR ricx vis sa kiTxe-
bis cod na; amas Tan ga vi me o roT bu Ral t ru li aR ricx vis zo gi er Ti ise Ti sa kiTxi, 
ro mel zec kan di da tebs ga moc da ze xSi rad uWirT pa su xis ga ce ma.

1-li ma ga li Ti _ ga u fa su re ba 

iS vi a Tad Tu na xavT umaR le si do nis audi ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis mo-
du lis iseT ga moc das, sa dac sa ga moc do kiTx ve bi ar mo i cav da ga u fa su re bas da 
bass 36-is _ ̀ aq ti ve bis ga u fa su re ba~ _ moTxov nebs. es aris Za li an mniS v ne lo va ni 
stan dar ti, ro me lic kar gad un da Se is wav loT, vi na i dan ga u fa su re bas Tan da kav-
Si re bu li sa kiTxe bi Za li an bevr aq tivs exe ba fi nan su ri an ga riS ge bis pa ket Si. 
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ga me o re bis miz niT, mok led gan vi xi lavT bass 36-is Zi ri Tad prin ci pebs: 

• aq ti vi ga u fa su re bu li a, Tu mi si sa ba lan so Ri re bu le ba aRe ma te ba anazRa u-
re bad Ri re bu le bas;

• aq ti vis anazRa u re ba di Ri re bu le ba aris udi de si ga yid vis da na xar je biT Sem-
ci re bul re a lur Ri re bu le ba sa (fa si, rom lis mi Re bac Se saZ le be lia baz ris 
mo na wi le ebs So ris gan xor ci e le bul ne ba yof lo biT ope ra ci a Si _ ma ga li Tad, 
ram de nad Se giZ li aT Tqven amis ga yid va) da mis ga mo ye ne bis Ri re bu le bas (aq ti-
vi dan an aq ti ve bis jgu fi dan mo ma val Si mi sa Re bi fu la di na ka de bis dRe van de li 
Ri re bu le ba) So ris; 

• ro de sac aq ti vi ga u fa su re bu li a, is un da Ca mo i we ros mis anazRa u re bad Ri-
re bu le bam de da, ro gorc we si, es za ra li (ga u fa su re bis za ra li) aisa xe ba 
mo ce mu li wlis mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si;

• ga u fa su re bis mi mo xil vis Ca ta re ba stan dar tiT ma Sin mo iTxo ve ba, ro de sac 
ar se bobs ga u fa su re bis ra i me in di ka to ri, ro go ri ca a, ma ga li Tad teq no lo gi is 
Sec v la, sap ro cen to ga nak ve Te bis zrda, an ar se bobs mtki ce bu le ba aq ti vis 
mo ra lu ri cve Tis an da zi a ne bis Se sa xeb;

• gar da ami sa, ga u fa su re bis wli u ri mi mo xil vis Ca ta re bis spe ci a lu ri we si 
ar se bobs ga nu sazR v re li sa sar geb lo mom sa xu re bis va dis mqo ne ara ma te ri a-
lu ri aq ti ve bis T vis, ara ma te ri a lu ri aq ti ve bis T vis, rom le bic jer ar aris 
xel mi saw v do mi ga mo sa ye neb lad da ase ve Se Ze ni li gud vi lis T vis (gax sov deT, 
rom Tvi Ton sa war mo Si Seq m ni li gud vi li ar aRi ar de ba);

• Tu Se uZ le be lia cal ke u li aq ti vis anazRa u re ba di Ri re bu le bis Se fa se ba, 
sa war mom un da gan sazR v ros im fu la di sax s re bis war mom q m ne li er Te u lis 
anazRa u re ba di Ri re bu le ba, ro mel sac ga ne kuT v ne ba mo ce mu li aq ti vi da am 
aq ti vis anazRa u re ba di Ri re bu le ba un da Se a fa sos ro gorc fu la di sax s re-
bis war mom q m ne li er Te u lis Se mad ge ne li na wi lis. aseT Sem Tx ve va Si, fu la di 
sax s re bis war mom q m ne li er Te u lis aq ti veb ze ga u fa su re bis za ra li un da ga-
na wil des Sem de gi Tan mim dev ro biT: pir vel rig Si, ga u fa su re bis za ra li un da 
ga na wil des fu la di sax s re bis war mom q m nel er Te ul ze mi kuT v ne bul gud vil ze 
(Tu ase Ti ar se bobs), xo lo Sem deg ga na wil de ba fu la di sax s re bis war mom q m ne li 
er Te u lis Se mad ge nel aq ti veb ze, ma Ti sa ba lan so Ri re bu le bis pro por ci u-
lad, mag ram cal ke u li aq ti vis Ri re bu le ba ar un da Sem cir des Sem de gi ori 
si di di dan udi des ze nak leb si di dem de: 

_ aq ti vis ga yid vis da na xar je biT Sem ci re bu li re a lu ri Ri re bu le ba; da

_ mi si ga mo ye ne bis Ri re bu le ba.

bass 36-is me-2 pun q t Si Ca moT v li lia aq ti ve bi, rom le bic ar ga ne kuT v ne ba bass 36-is 
moq me de bis sfe ros, maT So ris ma ra ge bi, ga da va de bu li sa ga da sax de lo aq ti ve bi, 
fi nan su ri aq ti ve bi da ga sa yi dad ga miz nu li grZel va di a ni aq ti ve bi. 

ma ga li Ti 2017 wlis ACCA-is mar ti /iv ni sis ga moc dis ma sa li dan (me-4 kiTx va)

es ma ga li Ti aRe bu lia gan sa xil ve li sa kiTxe bi sa da mtki ce bu le be bis sti lis 
kiTx vi dan. ase Ti kiTx ve bi, ro gorc we si, exe ba audi tis das ru le bis sta di as. 
ar se bi To ba, bu Ral t ru li aR ricx vis mid go ma da ris ke bi, Cve u leb riv, ise Ti 
sfe ro e bi a, rom le bic audi tis pro ces Si gan sa xil vel sa kiTxe bad un da mi iC ni oT. 
am g var kiTx veb Si audi to ris das k v na ze gav le na mxo lod im Sem Tx ve va Sia ga saT va-
lis wi ne be li, Tu spe ci a lu rad gTxo ven am sfe ros gan xil vas. 
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Tqven xarT kompania `osieris~ auditze pasuxismgebeli menejeri, romelic 
awarmoebs da sacalo vaWrobis qselSi yidis saiuveliro nawarms. sadacaa 
damTavrdeba 2017 wlis 31 marts dasrulebuli wlis saboloo auditi da 
Tqven ixilavT auditis samuSao dokumentebs. finansuri angariSgebis proeqtSi 
aRiarebulia mTliani aqtivebi $1,919 mln (2016 w. _ $1,889 mln), amonagebi _ 
$1,052 mln (2016 w. _ $997 mln) da mogeba dabegvramde $107 mln (2016 w. _ $110 
mln).

wlis bo los xel m ZR va ne lo bam Ca a ta ra Ta vi si sa ca lo vaW ro bis obi eq te bis ga-
u fa su re bis mi mo xil va, rom le bic fu la di sax s re bis war mom q m ne l er Te u lebs 
war mo ad gens, ga u fa su re bis mi mo xil vis Ca ta re bis miz nis T vis. mar Ta li a, wlis 
man Zil ze in ter ne tiT ga yid ve bi swra fad iz r de bo da, mag ram sa ca lo vaW ro bis 
obi eq te bis re a li za cia mcir de bo da, ris ga moc auci le be li gax da ga u fa su-
re bis mi mo xil vis Ca ta re ba. 2017 wlis 31 marts sa ca lo vaW ro bis obi eq teb ze 
pir da pir mi sa kuT v ne be li aq ti ve bis sa ba lan so Ri re bu le ba Se ad gen da $137 
mln-s, rac mo i cavs ro gorc ma te ri a lur aq ti vebs, ise gud vils. wlis man Zil ze 
xel m ZR va ne lo bam mi i Ro ram de ni me Se Ta va ze ba mxa re e bis gan, rom leb sac sur daT 
mi si sa ca lo vaW ro bis obi eq te bis yid va sa Su a lod $125 mln-ad. kor po ra ci u li 
Se Ze ni sa da ga yid ve bis sa ku Ta ri ga moc di le bis sa fuZ vel ze, kom pa ni am Se a fa sa, 
rom am obi eq te bis ga yid vis da na xar je bia $1.5 mln. xel m ZR va ne lo bam Se a fa sa, 
rom ga mo ye ne bis Ri re bu le ba aris $128 mln. es Se fa se ba ey r d no bo da ga su li 
pe ri o de bis fu lad na ka debs, rom le bic mi e kuT v ne bo da sa ca lo vaW ro bis obi eq-
tebs da gaz r di li iyo wli u ri 1% ga nak ve TiT. ro gorc isi ni am t ki ceb d nen, es 
asa xavs sa ca lo vaW ro bis obi eq te bis ara da mak ma yo fi le bel Se de gebs. Se sa ba mi sad, 
sa ca lo vaW ro bis obi eq te bi ga u fa su re bu li iyo $9 mln-iT, ra Ta es cif ri ga-
da an ga ri Se bu li/ day va ni li yo fi li yo Se fa se bul anazRa u re bad Ri re bu le bam de, 
anu $128 mln-mde. ga u fa su re ba sa ca lo obi eq te bis ma te ri a lur aq ti veb ze ga na-
wil da pro por ci u lad, fu la di sax s re bis war mom q m ne li er Te u lis Se mad ge ne li 
Ti To e u li aq ti vis Tav da pir vel sa ba lan so Ri re bu le ba ze day r d no biT.

(7 qula)

am kiTxvaSi SegiZliaT axsnaT gaufasurebis arsebiToba. gaufasurebis zarali 
$9 mln warmoadgens mTliani aqtivebis 0.47%-s da dabegvramde mogebis _  
8.41%-s da is arsebiTia mogebisa da zaralis angariSgebisTvis (1 qula Sesaferis 
gamoTvlasa da daskvnaze). 

Semdeg Tqven unda CamoayaliboT ZiriTadi wesi _ gaufasurebis arsebobis 
indikatori ganapirobebs gaufasurebis mimoxilvis Catarebis saWiroebas da 
aqtivis gaufasurebisa da anazRaurebadi Rirebulebis odenobis gansazRvras.

(1 qula) 

qu le bis udi de si na wi li mo ge ni We baT war moq m ni li ris ke bis gan sazR v ri sa da 
ax s nis T vis da ase ve sa aR ricx vo mid go mis ga mo ye ne bis T vis, sce nar Si mo ce mu li 
in for ma ci is mi marT. 

Cven gve ub ne bi an, rom: 

• sa ba lan so Ri re bu le ba aris $147 mln;

• ne to sa re a li za cio Ri re bu le ba aris $125 mln _ $1.5 mln = $123.5 mln  
(Tqven, ro gorc we si, 0.5 qu las mi i Rebs am cif ris ga moT v lis T vis);

• ga mo ye ne bis Ri re bu le ba Se fa se bu lia $128 ml-ad; 
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• ma Sa sa da me, anazRa u re ba di Ri re bu le ba iq ne ba $128 mln, xel m ZR va ne lo bis ga-
moT v leb ze day r d no biT; 

• ga u fa su re bis Ca mo we ra ey r d no bo da ga mo ye ne bis Ri re bu le bas da pro por ci u-
lad ga na wil da aq ti veb ze, Ti To e u li fu la di sax s re bis war mom q m ne li er Te u-
lis Se mad ge ne li aq ti ve bis Tav da pir ve li sa ba lan so Ri re bu le bis sa fuZ vel ze.

ro gorc audi to rebs, gva in te re sebs ris ke bi da sa aR ricx vo mid go ma. am in for-
ma ci is sa fuZ vel ze Se giZ li aT da as k v naT, rom sa ba lan so Ri re bu le ba Se da re biT 
da ba li ris kis ma ta re be lia _ Cven Ca va ta reT wi na wlis cif re bis audi ti da, sa-
er To dac, es ar aris Tan da yo li li ris kis ma ta re be li sa kiTxi. ase, rom vi na i dan 
ar gvaqvs sxva sa pi ris pi ro in for ma ci a, Tqven yu radRe ba un da ga a max vi loT sxva, 
uf ro ris ki an sfe ro eb ze. 

ne to sa re a li za cio Ri re bu le ba gar k ve u li ris kis ma ta re be li a. Tum ca, sa ca lo 
obi eq te bis yid vis ga re Se Ta va ze be bi mtki ce bu le be bis kar gi wya ro a. mar Ta li a, 
zus tad ar aris naT q va mi ra o de no ba, mag ram ram de ni me mxa rea da in te re se bu li 
sa ca lo vaW ro bis obi eq te bis yid viT, ami tom mo sa lod ne lia rom kom pa nia SeZ lebs 
sa ca lo vaW ro bis obi eq te bis am fa sad ga yid vas. 

maS ase _ romelia ZiriTadi riskis matarebeli sferoebi da ra sakiTxebia 
aucileblad gansaxilveli? 

1-li ris ki _ xel m ZR va ne lo bam Se a fa sa ga yid vis da na xar je bi. zo ga dad, sa aR-
ricx vo Se fa se ba sa da sa aR ricx vo Se fa se bis gan sazR v ras Tan yo vel T vis ris kia 
da kav Si re bu li, rad gan su bi eq tur gan s jas sa Wi ro ebs da mi ax lo e biT ga moT v lebs 
gu lis x mobs. amas Tan, es Se fa se ba xel m ZR va ne lo bam ga mo iT va la da Se saZ le be li a, 
rom mi ker Zo e ba ga mo i Ci nes.

me-2 ris ki _ ga mo ye ne bis Ri re bu le ba ris kis er T -er Ti mTa va ri wya ro a. es ga-
moT v lac rTu lia da gan s jas sa Wi ro ebs, ma Sa sa da me, ma sac Tan da yo li li ris ki 
axa si a Tebs. es cif ric xel m ZR va ne lo bam ga mo iT va la da Se saZ loa mi ker Zo e ba 
ga mo i Ci na, ra Ta ga u fa su re bis za ra li SeZ le bis dag va rad da bal do ne ze Se e nar-
Cu ne bi na. ga moT v la ey r d no bo da ga su li pe ri o de bis fu lad na ka debs, wli u ri 
1% zrdis gaT va lis wi ne biT, rac ara re a lis tu ri Cans, imis gaT va lis wi ne biT, 
rom sa ca lo ga yid ve bi ki ar ga i zar da, ara med 1%-iT da e ca. 

Tu ga mo ye ne bu li prog no zi Za li an op ti mis tu ri a, Ca mo we ri li ga u fa su re bis 
ode no ba sak ma ri si ar aris da, ma Sa sa da me, aq ti ve bi ga di de bu li Tan xiT aris 
asa xu li da mo ge bac ga di de bu lia (vi na i dan xar je bi Sem ci re bu li a). 

me-3 ris ki _ ga u fa su re bis Ca mo we ris mid go ma Se iZ le ba ar iyos swo ri, vi na i dan 
gud vi li pro por ci u lad un da Sem cir des ma nam, sa nam Sem cir de ba aq ti ve bi.xel-
m ZR va ne lo bam un da uz run vel yos, rom ar c er Ti aq ti vis Ri re bu le ba in di vi-
du a lu rad ar Sem cir des ima ze me tad, rac aris mi si sa ku Ta ri anazRa u re ba di 
Ri re bu le ba.

am kiTx vis gan sa xil ve li sa kiTxe bis na wi lis T vis, rom le bic fe rad Ca nar T Sia 
naC ve ne bi da sa ga moc do rCe vis T vis, ro me lic mi mar Tu lia am ris ki an sfe ro eb ze, 
mi i RebT kiTx vis am na wi lis T vis xel mi saw v dom maq si ma lur qu las. 
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vi na i dan es iyo gan sa xil vel sa kiTxeb sa da mtki ce bu leb Tan da kav Si re bu li kiTx va, 
gax sov deT, rom dag Wir de baT ase ve im mtki ce bu le be bis ax s na, ro mel Ta nax va sac /
ar se bo ba sac un da mo e lo deT audi tis fa il Si. kiTx vis moTxov na aris mtki ce bu-
le be bis ax s na, ase, rom sak ma ri si ar iq ne ba mxo lod mtki ce bu le be bis wya ro e bis 
Ca moT v la. gar da ami sa, imi saT vis, rom ma Ra li qu le bi mi i RoT, Tqvens pa sux Si un da 
ax s naT ase ve, ris Se sa xeb aris Ti To e u li Tqven mi er war mod ge ni li mtki ce bu le ba. 
Tu Tqven Ca mo werT mtki ce bu le bebs aR we ri li pro ce du re bis sa xiT, ma Sin es iq ne-
ba mi sa Re bi da kar gad Ca mo ya li be bu li pa su xe bi. Ti To Se sa fe ris pro ce du ra ze, 
ro gorc we si, erT qu las mi i RebT. 

me-2 ma ga li Ti _ ara ma te ri a lu ri aq ti ve bi

ara ma te ri a lu ri aq ti vi aris iden ti fi ci re ba di ara fu la di aq ti vi, fi zi ku ri for-
mis ga re Se, ro go ri caa pa ten te bi, sa vaW ro niS ne bi, mom x ma reb le bis si a, kvo te bi, 
bren de bi (sa sa qon lo niS ne bi), fran Si zis Se Tan x me be bi da a. S. 

ga vix se noT bass 38-is _ ̀ a ra ma te ri a lu ri aq ti ve bi~ _ Zi ri Ta di sa aR ricx vo prin-
ci pe bi:

• ara ma te ri a lu ri aq ti vi:

_  un da iyos in den ti fi ci re ba di (Se saZ le be li un da iyos mi si ga mo cal ke ve ba 
da ga yid va/ ga da ce ma da war mo So bi li iyos sa xel Sek ru le bo an sxva iuri-
di u li uf le be bi dan); 

_ mas un da akon t ro leb des sa war mo; da

_ mis gan mo sa lod ne li iyos sa mo mav lo eko no mi ku ri sar geb lis mi Re ba.

• imi saT vis, rom aq ti vi aRi ar des, mo sa lod ne li un da iyos mo ma va li eko no mi ku ri 
sar geb lis mi Re ba aq ti vi dan da Se saZ le be li iyos mi si Ri re bu le bis sa i me dod 
Se fa se ba. Tu es Se saZ le be li ar aris, ma Sin am aq tiv Tan da kav Si re bu li da na xar-
je bi un da aRi ar des xar jis sa xiT. es aris mi ze zi imi sa, rom sa war mo Si Seq m ni li 
sa fir mo Tu sa sa qon lo niS ne bi sa da mom x ma re bel Ta si e bis aRi a re ba ar aris 
ne ba dar Tu li, mag ram Tu isi ni Ses yi du li a, Se saZ le be lia ma Ti aRi a re ba (maT 
So ris, ise Ti mux le bis, rom le bic sa war mo om Se i Zi na sxva kom pa ni is Se Ze ni sas); 

• ara ma te ri a lu ri aq ti ve bis Sem d go mi sa aR ricx vo mid go ma iq ne ba pir van de li 
Ri re bu le biT aR ricx va, an re a lu ri Ri re bu le bis mo de liT, Tu Se saZ le be lia 
re a lu ri Ri re bu le bis gan sazR v ra, aq ti u ri baz ris in for ma ci is sa fuZ vel ze 
(mag., taq sis li cen zi a, war mo e bis kvo te bi).

sagamocdo rCeva

gan mar te bis Ta nax mad, bren de bi (sa fir mo niS ne bi, sa sa qon lo niS ne bi) uni ka-
lu ri a, ma Sa sa da me Se uZ le be lia ma Ti Se da re ba aq ti u ri baz ris mo na ce meb Tan. 
am g va rad, re a lu ri Ri re bu le bis mo de lis ga mo ye ne ba maT mi marT ar xde ba da 
arc ma Ti ga da fa se baa Se saZ le be li Ri re bu le bis gaz r diT (a fa se ba).

ara ma te ri a lur aq ti vebs an SezRu du li sa sar geb lo mom sa xu re bis va da aqvT (kom-
pa ni is T vis sar geb lis mo ta nis SezRu du li pe ri o di, rom lis gan mav lo ba Sic aq ti vi 
amor ti zir de ba, xo lo amor ti za ci is xar ji da i ricxe ba mo ge ba sa da za ral Si), an 
ga nu sazR v re li sa sar geb lo mom sa xu re bis va da (ro de sac ar ar se bobs sap rog no zo 
SezRud va im pe ri o dis, rom lis gan mav lo ba Sic kom pa nia aq ti vi dan mi i Rebs eko no-
mi kur sar ge bels _ ma Sa sa da me, ase Ti aq ti ve bis amor ti ze ba ar xde ba); 
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ro de sac mi iC ne va, rom aq tivs ga nu sazR v re li sa sar geb lo mom sa xu re bis va da aqvs, 
mi si amor ti ze ba ar xde ba, mag ram yo ve li sa an ga riS ge bo pe ri o dis bo los kom pa ni am 
un da ga ni xi los mi si sa sar geb lo mom sa xu re bis va dis Se fa se ba, ra Ta da ad gi nos, 
isev ar se bobs Tu ara mov le ne bi, rom le bic ga nam t ki cebs maT ga nu sazR v rel sa-
sar geb lo mom sa xu re bis va das. gar da ami sa, ase Ti aq ti vi yo ve li sa an ga riS ge bo 
pe ri o dis bo los un da Se mow m des ga u fa su re ba ze;

yve la ara ma te ri a lu ri aq ti vis ga u fa su re bis mi mo xil va un da Ca tar des, Tu ki/ ro-
de sac ar se bobs ma Ti ga u fa su re bis ra i me in di ka to ri.

ma ga li Ti _ 2017 wlis ACCA-is mar tis /iv ni sis ga moc da, 1-li kiTx va

es aris amo na ri di da geg m vas Tan da kav Si re bu li kiTx vi dan, sa dac kan di da tebs 
sTxov d nen sce nar Si aR we ri li si tu a ci i dan war moq m ni li ar se bi Ti uzus to bis 
ris ke bis Se fa se bas, ro de sac jgufs ekuT v nis ram de ni me Se Ze ni li sa fir mo ni-
Sa ni pro duq te bis T vis. 

Se Ze ni li sa fir mo niS ne bi aisa xe ba TviT Ri re bu le biT da ar xde ba ma Ti amor ti-
ze ba, imis sa fuZ vel ze, rom am aq ti vebs ga nu sazR v re li sa sar geb lo mom sa xu re bis 
va da aqvT. wli u ri ga u fa su re bis mi mo xil va tar de ba yve la sa fir mo ni San ze. 
2016 wlis de kem ber Si sa fir mo ni San `Ci kos T vis~ dad gin da, rom ga u fa su re bu-
li iyo $30 mln-iT, pre sa Si ga moq vey ne bu li bral de be bi sa da mom x ma reb le bis 
sa Civ re bis ga mo, rom le bic Ci od nen, rom `Ci kos~ su na mo eb Si ga mo ye ne bu li zo-
gi er Ti in g re di en ti ka nis da zi a ne bas iw vevs da uf ro se ri o zul jan m r Te lo bis 
prob le meb sac qmnis. `Ci kos~ pro duq te bi ga yid ve bi dan amo i Res. 

ro de sac pa su xobT moTxov nas, rom un da Se a fa soT sce na ri dan war moq m ni li ris
ke bi, rom le bic da kav Si re bu lia kon k re tul sa aR ricx vo sa kiTxeb Tan, pa su xis 
ga ce ma un da da iwyoT am sa kiTxis ar se bi To bis ga moT v liT _ am kiTx va Si mTli a ni 
aq ti ve bi iyo $358 mln da da beg v ram de mo ge ba _ $28 mln. `Ci kos~ sa fir mo niS nis 
ga u fa su re ba aris mTli a ni aq ti ve bis 8.4% da da beg v ram de mo ge bis 100%ze me ti, 
ma Sa sa da me ar se bi Tia ro gorc fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge bis T vis, ise 
mo ce mu li wlis mo ge bi sa da za ra lis T vi sac. 

(1 qula TiTo Sesaferis gamoTvlasa da daskvnaze). 

Semdeg pasuxSi unda aRweroT buRaltruli aRricxvis ZiriTadi wesi (1 qula).

Se Ze ni li sa fir mo niS ne bis ka pi ta li za cia un da mox des da ase ve gan xor ci el des 
ma Ti amor ti ze ba sa sar geb lo mom sa xu re bis va dis gan mav lo ba Si. ro de sac sa sar-
geb lo mom sa xu re bis va da ga nu sazR v re li a, stan dar tis mi xed viT ase Ti aq ti vis 
amor ti ze ba ar mo iTxo ve ba, Tum ca sa val de bu lo a, yo vel w li u rad Ca tar des imis 
gan xil va, ga nu sazR v re li sa sar geb lo mom sa xu re bis va da isev Se sa fe ri si daS ve ba 
aris Tu ara mo ce mu li aq ti vis T vis. gar da ami sa, un da Ca tar des ga u fa su re bis 
wli u ri Se mow me bac. 

ro gor un da ga viT va lis wi noT es, ris kis Se sa xeb das mul kiTx va Si, amas vaC ve nebT 
mom dev no sta ti a Si. 

am ma  ga  liT   Si kom   pa  ni  am ga  dawy   vi  ta sa  fir   mo niS   ne  bis asax   va TviT   Ri  re  bu  le  biT, 
rad   gan, ro  gor Cans, maT ga  nu  sazR   v   re  li sa  sar   geb   lo mom   sa  xu  re  bis va  de  bi aqvT _ es 
aris bass 38-is moTxov   ne  bis Se  sa  ba  mi  si mid   go  ma, Tum   ca, am stan   dar   tis mniS   v   ne  lo -
va  ni na  wi  li, ro  me  lic Cven un   da ga  viT   va  lis   wi  noT, aris is, rom kom   pa  nia mxo  lod im 
Sem   Tx   ve  va  Si un   da mo  iq   ces ase, Tu ar Cans sap   rog   no  zo SezRud   va sa  fir   mo niS   ni  dan 
mi  sa  Re  bi sar   geb   lis pe  ri  o  de  bis Se  sa  xeb. stan   dar   t   Si ase  ve ar   se  bobs moTxov   na, rom 
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am   g   va  ri daS   ve  bis mar   Te  bu  lo  ba kom   pa  ni  am un   da ga  ni  xi  los yo  vel   w   li  u  rad da, gar   da 
ami  sa, un   da Ca  a  ta  ros am aq   ti  vis ga  u  fa  su  re  bis mi  mo  xil   vac. sce  nar   Si gve  ub   ne  bi  an, 
rom uk   ve Ca  tar   da ga  u  fa  su  re  bis mi  mo  xil   va, mag   ram ar Cans, rom ga  ni  xi  les mi  si 
ga  nu  sazR   v   re  li sa  sar   geb   lo mom   sa  xu  re  bis va  da. ma  Sa  sa  da  me, ar   se  bobs ris   ki imi  sa, 
rom es ar ga  u  ke  Te  bi  aT. 

ga  dawy   ve  ti  le  ba imis Ta  o  ba  ze, rom sa  fir   mo niS   nebs ga  nu  sazR   v   re  li sa  sar   geb   lo 
mom   sa  xu  re  bis va  de  bi aqvs, xel   m   ZR   va  ne  lo  bis mxri  dan gan   s   jas sa  Wi  ro  ebs. ma  Sa  sa  da  me, 
am   g   va  ri gan   s   ja/   gan   xil   va su  bi  eq   tu  ria da, am   g   va  rad, Tan   da  yo  li  li ris   kis er   T   -er   Ti 
wya  ro  a. TiT   q   mis Za  li  an xSi  rad am   g   va  ri ga  dawy   ve  ti  le  bis da  sa  bu  Te  ba da  kav   Si  re  bu  li 
iq   ne  ba sa  fir   mo ni  San   ze ga  we  ul da  na  xar   jeb   Tan, ase  ve mar   ke  tin   gul Ro  nis   Zi  e  beb   sa 
da baz   ris ga  mok   v   le  va  ze ga  we  ul da  na  xar   jeb   Tan. ne  ba  dar   Tu  li ar aris am   g   va  ri 
da  na  xar   je  bis ka  pi  ta  li  za  ci  a, mag   ram es da  na  xar   je  bi mtki  ce  bu  le  bebs gvaZ   levs 
ga  nu  sazR   v   re  li sa  sar   geb   lo mom   sa  xu  re  bis va  dis Se  fa  se  bis gan   sam   t   ki  ceb   lad. 

ana  lo  gi  u  rad, sa  fir   mo niS   nis ga  u  fa  su  re  bis mi  mo  xil   vi  sas ga  iT   va  lis   wi  ne  ba ga  mo  ye -
ne  bis Ri  re  bu  le  ba, ro  me  lic ga  moT   v   li  li iq   ne  ba sa  mo  mav   lod mo  sa  lod   ne  li fu  la  di 
na  ka  de  bis dis   kon   ti  re  bu  li Ri  re  bu  le  bis sa  fuZ   vel   ze, rac rTu  li pro  ce  sia da 
gan   s   jas sa  Wi  ro  ebs. 

ga  moc   da  ze pa  sux   Si un   da aR   we  roT ris   ki  a  ni sfe  ro  e  bi, rom   le  bic ga  mo  vav   li  neT, 
ro  gorc ze  moT aR   v   niS   neT. ax   la gaC   ve  nebT am   g   va  ri aR   we  ris ni  muSs Ti  To  e  u  li sa -
fir   mo niS   nis   T   vis, rac sak   ma  ri  si iq   ne  ba ga  moc   dis   T   vis. 

1-li ris ki _ xel m ZR va ne lo bis gan s ja da ga dawy ve ti le ba imis Ta o ba ze, rom 
sa fir mo niS nebs ga nu sazR v re li sa sar geb lo mom sa xu re bis va da aqvT, Se iZ le-
ba swo ri ar iyos; 

me-2 ris ki _ xel m ZR va ne lo bam Se saZ loa ar ga ni xi la am sa fir mo niS ne bis sa-
sar geb lo mom sa xu re bis va de bi sa an ga riS ge bo pe ri od Si, ra Ta dar w mu ne bu li-
yo, rom isev swo ria daS ve ba, ga nu sazR v re li sa sar geb lo mom sa xu re bis va dis 
Se sa xeb; 

me-3 ris ki _ ga u fa su re bis mi mo xil va Se iZ le ba swo rad ar Ca tar da, rad gan 
xel m ZR va ne lo bis mi er ga mo ye ne bu li daS ve be bi Se iZ le ba ar iyos mi sa Re bi, vi-
na i dan es ga moT v la rTu lia da gan s ja esa Wi ro e ba. (bass 36). 

sce  nar   Si aR   we  ri  lia `Ci  kos~ sa  fir   mo niS   nis ga  u  fa  su  re  ba mi  si pro  duq   te  bis mi -
marT wa  mo  ye  ne  bu  li bral   de  be  bis Sem   deg. es pro  duq   te  bi re  a  li  za  ci  i  dan amo  i  Res. 
amis ga  mo, ma  Ti ga  u  fa  su  re  bis gan   xil   va uf   ro de  ta  lu  rad un   da Ca  tar   des. aq iyo 
kon   k   re  tu  li in   di  ka  to  ri ro  gorc Tvi  Ton sa  fir   mo niS   nis, ise ̀ Ci  kos   Tan~ da  kav   Si -
re  bu  li ma  ra  ge  bis ga  u  fa  su  re  bis da, am   g   va  rad, am sa  kiTxeb   Tan uf   ro me  ti ris   ke  bia 
da  kav   Si  re  bu  li.
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me-4 riski _ `Cikos~ safirmo niSnis gaufasurebis odenoba SeiZleba ar iyos 
sakmarisi (scenaris mixedviT ver vityviT, rom is mTlianad Camoiwera _ 
bass 36); 

me-5 riski _ SeiZleba aucilebeli iyos `Cikos~ produqtebTan dakavSire-
buli maragis Camowera, Tu misi neto sarealizacio Rirebuleba TviTRire-
bulebaze naklebia (bass 2 _ `maragebi~);

me-6 riski _ uaryofiTi sazogadoebrivi rezonansi, rac dakavSirebulia 
`CikosTan~, SeiZleba gavlenas axdendes sxva safirmo niSnebsa da maragebze 
da, garda amisa, SeiZleba aucilebeli iyos maTi Camowera (bass 36). 

sagamocdo rCeva

qulebi ar mogeniWebaT, finansuri angariSgebisa da auditis standartebis 
saxelwodebis an nomris miTiTebis gamo. 

pasuxSi Tavi unda aaridoT auditis midgomis an mtkicebulebebis/proce-
durebis aRweras im SemTxvevaSi, Tu amis gakeTebas ar gTxoven kiTxvaSi. 

das k v na

Cven mi  er gan   xi  lu  li ma  ga  li  Te  bis mi  za  ni iyo gveC   ve  ne  bi  na, ro  gor Se  uZ   li  aT kan  -
di  da  tebs fi  nan   suri aR   ricx   vi  sa da an   ga  riS   ge  bas   Tan da  kav   Si  re  bul mo  du  leb   Si Se -
Ze  ni  li cod   nis efeq   ti  a  nad ga  mo  ye  ne  ba umaR   le  si do  nis audi  ti  sa da mar   w   mu  ne  be  li 
mom   sa  xu  re  bis ga  moc   da  ze, ra  Ta maq   si  ma  lu  ri qu  le  bi mi  i  Ron sxva  das   x   va kiTx   va  ze, 
maT So  ris iseT   ze, ro  me  lic mo  i  cavs da  geg   m   vas, gan   sa  xil   vel sa  kiTxeb   sa da mtki  ce -
bu  le  bebs. ise  ve, ro  gorc umaR   le  si do  nis audi  ti  sa da mar   w   mu  ne  be  li mom   sa  xu  re  bis 
sa  ga  moc   do ma  sa  lis TiT   q   mis yve  la na  wil   Si, am Sem   Tx   ve  va  Sic qu  lebs mi  i  RebT ara 
Tvi  Ton da  ze  pi  re  bu  li Te  o  ri  u  li cod   nis de  mon   s   t   ri  re  bis   T   vis, ara  med sce  nar   Tan 
mi  mar   Te  biT bu  Ral   t   ru  li aR   ricx   vis sa  kiTxe  bis cod   nis ga  mo  ye  ne  ba  Si. es imas niS  -
navs, ro  de  sac ga  moc   dis   T   vis em   za  de  biT, mar   Ta  li  a, Za  li  an mniS   v   ne  lo  va  nia sas   wav  -
lo prog   ra  miT gaT   va  lis   wi  ne  bu  li bu  Ral   t   ru  li aR   ricx   vis Te  o  ri  u  li sa  kiTxe  bis 
cod   na, mag   ram sa  ga  moc   do kiTx   veb   ze var   ji  Si da Te  o  ri  u  li cod   nis praq   ti  kul 
si  tu  a  ci  a  Si (sce  nar   Si) ga  mo  ye  ne  bis una  re  bis gan   vi  Ta  re  ba mTa  va  ria imis   T   vis, rom 
ga  moc   da Ca  a  ba  roT.
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ACCA aq ti u rad mu Sa obs uni ver si te-
teb Tan imi saT vis, rom gav le na iqo ni os 
umaR le si ga naT le bis mo ma val ze. uni-
ver si te te bi da pro fe si u li or ga ni za-
ci e bi er Tob li vad cdi lo ben, fi nan se bis 
Ses wav lis San si mi e ces rac Se iZ le ba met 
ada mi ans.

cif rul ma re vo lu ci am axa li Se saZ leb-
lo be bi ga a Ci na ise Ti ada mi a ne bis T vis, 
romlebsac uwin umaR le si ga naT le bis 
mi Re bis nak le bi Se saZ leb lo ba hqon daT. 
ko le je bi da uni ver si te te bi adap tir de-
bi an da ax la uf ro moq nil kur sebs, dis-
tan ci u ri da mom x ma reb lebs gan g r Zo bi Ti 
swav le bis Se saZ leb lo bebs sTa va zo ben.

cif ru li bu mi axa li Se saZ leb lo be bis sam ya ros 
aCens fi nan se bis ganxris stu den te bis T vis

„es cif ru li re vo lu cia Se saZ leb lo-
bebs iZ le va, rad ga n stu den te bi aRar 
ari an mi jaW vu li erT sas wav lo lo ka-
ci as, ro gorc es ad re xde bo da“ _ ga-
nacxa da man.

„teq no lo gia `acam t ve rebs~ dis tan ci as 
da aZlevs umaR les ga naT le bas mTel 
po pu la ci as, maT So ris ima Tac, vinc 
mowy ve ti li iyo sa u ke Te so ga naT le bas, 
ge og ra fi u li Sem Tx ve vi To bis ga mo“.

qalbatonma re al - mar tin ma aR niS nu li 
ko men ta re bi ga a ke Ta ACCA-is mi er or-
ga ni ze bul vir tu a lu ri uni ver si te tis 
glo ba lur kon fe ren ci a ze ga mos v li-
sas. aR niS nu li ko men ta re bi Tan sdevs 
ACCA-is kvle vas, ro me lic ey r d no ba 
12 qvey nis aka de mi ur wre eb Si moR va we 
pi re bis Se xe du le bebs.

„stu den te bi yve la ze me tad moq ni lo bas, 
dro Si gan vi Ta re bas da axa li una re bis 
aT vi se bas afa se ben; ar se bobs gan g r Zo bi-
Ti swav le bis wyur vi li; maT T vis im de nad 
mniS v ne lo va ni aRa raa sa u ni ver si te to 
ga moc di le ba, ro me lic sa mi an oTxi we-
li grZel de ba da xa ris xiT srul de ba“. 
_ ga nacxa da re al - mar tin ma.

„maT sur vi li aqvT aiT vi son una re bi, 
rom le bic da ex ma re baT swra fad cva-
le bad sam ya ros Tan adap ti re ba Si da 
ara ub ra lod kva li fi ka cia an dip lo mi 
ke del ze Ca mo sa ki dad. amas Ta na ve, isi ni 
uf ro me tad fiq ro ben sa ku Ta ri saq mi a-
no bis so ci a lur Se de geb ze.

„dam saq meb lebs sWir de baT ise Ti ada-
mi a ne bi, rom leb sac aqvT in te re si da 
ari an adap ti re ba di; ka ce bi da qa le-
bi, rom leb sac Se uZ li aT prob le me bis 
mog va re ba; da saq me bu le bi, rom leb sac 
aqvT cod ni sa da Se saZ leb lo be bis gaR-
r ma ve bis sur vi li. maT pri o ri tets ar 
war mo ad gens ub ra lod kon k re tu li va-

lu sia re al - mar ti ni, ACCAis aR mas ru
le be li di req to ri baz re bis mi mar Tu
le biT, aR niS navs, rom umaR le si ga naT-
le bis bu ne ba ic v le ba teq no lo gi ur 
cvli le beb Tan er Tad.
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Gar t ner -is mi er Ca ta re bu li ga mo kiTx-
vis Ta nax mad, kli en te bi elo de bi an 
audi tis Ri re bu le bis zrdas 2021 wels 
in f la ci is, CO VID - 1 9 - sa  da msxvi li 
sa in ves ti cio tran zaq ci e bis Se de gad.

ga  mo  kiTx   vam aC   ve  na, rom ga  mo  kiTxu  li 
kom   pa  ni  e  bis 62% mo  e  lis audi  tis Ri -
re  bu  le  bis zrdas, Tum   ca es Se  saZ   loa 
teq   no  lo  gi  u  ri da  na  zo  ge  biT da  ba  lan   s  -
des. ama  ve kvle  vis Ta  nax   mad, or   ga  ni  za -
ci  ebs, rom   leb   sac Si  da kon   t   ro  lis 25% 

ma  inc aqvT av   to  ma  ti  ze  bu  li, audit   Si 
sa  Su  a  lod 27%-iT nak   le  bis ga  dax   da 
uwevT. res   pon   den   t   Ta 81% iye  neb   da 
di  di oTxe  u  lis audi  to  ru  li kom   pa -
ni  e  bis ser   vi  sebs da ga  mo  kiTxu  li 166 
or   ga  ni  za  ci  i  dan, 124-is Sem   Tx   ve  va  Si Si  da 
kon   t   ro  lis av   to  ma  ti  za  ci  am gav   le  na 
iqo  nia audi  tis Ri  re  bu  le  ba  ze.

ga mo kiTx vam ga mo av li na, rom audi tis 
Ri re bu le ba sta bi lu rad iz r de ba in f-
la ci u ri wne xis Se de gad, ra mac uam rav 

wels mo sa lod ne lia  
audi tis Ri re bu le bis zrda

kan si e bis Sev se ba. maT un daT ada mi a ne bi, 
rom le bic ga iz r de bi an biz nes Tan er Tad 
da xels Se uwyo ben am zrdas.“

re al - mar tin ma Ta vi si ga mos v la da as ru-
la da pi re biT, rom ACCA mu Sa o bas ga ag-
r Ze lebs uni ver si te teb Tan Ta nam S rom-
lo bis ga saR r ma veb lad, ra Ta ga naT le bis 
pro ces ma da ak ma yo fi los stu den te bi sa 
da dam saq meb le bis sa Wi ro e be bi.

kon fe ren cia ACCA-is aR mas ru le bel-
ma di req tor ma kon ten tis, xa ris xi sa 
da ino va ci e bis mi mar Tu le biT, alan 
hat fil d ma da xu ra: „es dRe um niS v ne-
lo va ne si iyo Cve ni glo ba lu ri par-
t ni o ro bis T vis; Cven gvaqvs sa er To 
mi za ni, mo vam za doT fi nan se bis dargis 

pro fe si o na le bi mo mav lis T vis da es, 
rac um niS v ne lo va ne sia Cve ni war ma te-
bis T vis, xel mi saw v do mi gav xa doT mra-
va li aTa si stu den tis T vis sa sar geb lo 
da Si na ar si a ni ka ri e ra.“

wya ro: ac cag lo bal . com
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seq tor ze gav le na iqo nia glo ba lu ri 
pan de mi is Se de gad. pan de mi am ase ve da-
aC qa ra iseT te qo no lo gi eb ze ga das v-
la, ro go ri caa dis tan ci u ri audi ti 
da av to ma ti ze bu li Si da kon t ro li, 
ga mom di na re iqi dan, rom mra va li audi-
to ri mu Sa ob da sax li dan ga us v le lad, 
ofi se bis gan Sors.

kom pa ni e bi, ro mel Tac 50-ze nak le bi 
kon t ro lis me qa niz mi aqvT da maT So ris 
25%-ze me ti av to ma ti ze bu li a, 52%-iT 
nak le bi ga da i xa des audi tis mom sa xu re-
ba Si, vid re maT, vi sac Si da kon t ro lis 
25%-ze nak le bi aqvs av to ma ti ze bu li. 
Se da re bis T vis, kom pa ni e bi, rom leb sac 
50-dan 250-mde Si da kon t ro lis me qa-
niz mi aqvT da maT So ris 25% ma inc aris 
av to ma ti ze bu li, audi tis mom sa xu re ba-
Si 27%-iT nak le bi ga da i xa des.

„a u di tis Ri re bu le bis mniS v ne lo va ni 
zrdis pa ra le lu rad, fi nan sur ma li de-
reb ma un da ga iT va lis wi non, rom ma Ra li 
av to ma ti za ci is mqo ne or ga ni za ci eb ma 
ar se bi Tad nak le bi da xar jes audi tis 
mom sa xu re ba Si.“ _ ga nacxa da aS va ni 
gup tam, Gar t ner Fi nan ce-is di req tor ma. 
„yve la ze di di eko no mia ga a ke Tes iseT-
ma kom pa ni eb ma, rom le bic 1-dan 50-mde 
kon t ro lis me qa nizms iye ne ben. aR niS-
nu li aC ve nebs, rom Si da kon t ro lis 
av to ma ti za ci as xar je bis Sem ci re bis 
po ten ci a li ga aC ni a, ro ca saq me audits 
exe ba. Si da kon t ro lis av to ma ti za ci as 

ara m xo lod fi nan su ri an ga riS ge bis 
da audi tis ris ke bis Sem ci re ba, ara med 
xar je bis Sem ci re bac Se uZ li a“.

audi tis Ri re bu le bam yve la ze me tad 
ga sul wels sa ban ko da sa dazR veo seq-
to reb Si ima ta da amas Ti To e ul ka te-
go ri a Si res pon den t Ta 69% adas tu rebs. 
fi nan su ri ser vi se bis kom pa ni ebs yve la-
ze kom p leq su ri sa bu Ral t ro pro ce se bi 
ga aC ni aT, rom leb sac me ti audi to ris 
sa a Ti sWir de ba. amas Ta na ve, sa dazR veo 
kom pa ni e bi bev rad uf ro met Si da kon-
t ro lis me qa nizms iye ne ben, vid re sxva 
in dus t ri a Si moq me di or ga ni za ci e bi.

me o re mxriv, teq no lo gi e bi sa da te le-
ko mis seq tor ma yve la ze mci re zrda ga-
ni ca da audi tis ser vi sis Ri re bu le ba Si. 
res pon den t Ta mxo lod 41% acxa debs, 
rom ma Ti audi tis xar je bi 2020 wels 
ga i zar da. ase ve aR sa niS na vi a, rom am 
seq tor Si moq me di kom pa ni e bi audi tis 
xar jis 6%-i an ma te bas mniS v ne lo van 
zrdad mi iC ne ven.

audi tis Ri re bu le bis zrdis Zi ri Tadi 
faq to rebia in f la cia da glo ba lu ri 
pan de mia, Tum ca iseT ma kom pa ni eb ma, 
rom leb mac dro u lad mo ax di nes in ves-
ti cia Si da kon t ro lis av to ma ti za ci-
a Si, am pe ri od Sic ki  SeZ les audi tis 
xar je bis Se nar Cu ne ba an Sem ci re ba.

wya ro: ac co un tin g to day . com
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mo mav lis bu Ral t re bis mom za de ba
bu Ral t ru li aR ricx vis mo ma va li

bu Ral t ris pro fe si a, ise ve ro gorc yve la pro fe si a, kul tu ris, teq no lo gi e bi-
sa da Sro mis baz ris mra val m x ri vi cvli le bis Se de gad sa mo mav lo mdgo ma re o bis 
Se fa se bis pe ri ods ga dis. ker Zod, pro fe si is per s peq ti vas saf r Txe emuq re ba, 
sa mi di di prob le mis ga mo. am prob le mebs Se iZ le ba vu wo doT kad re bis mo zid vis, 
aq tu a lu ro bi sa da cvli le bis prob le ma.

pir ve li prob le mis ar se bo ba ze mety ve lebs is mra val ricxo va ni mo na ce me bi, rom-
le bic gviC ve nebs, rom ad re ul asak Si uf ro da uf ro nak le bi axal gaz r da iCens 
in te ress bu Ral t ris pro fe si i sad mi, vid re wi naT. amis ga mo, axal gaz r de bi ar 
swav lo ben bu Ral t rul aR ricx vas, ro gorc dis cip li nas. er T -er Ti Se de gi, ro me-
lic bu Ral ter Ta pro fe si ul ma or ga ni za ci eb ma Se am C ni es, aris is, rom Tan da Tan 
mcir de ba umaR le si sas wav leb le bis kur s dam Tav re bul Ta ra o de no ba, rom leb-
sac sa ser ti fi ka cio prog ra meb Si Car T va surT. es ram de ni me mi ze ziT aix s ne ba _ 
dawye bu li imiT, rom Ta o bi dan Ta o ba Si mcir de ba im bav S ve bis ricx vi, rom le bic 
mSob lis pro fe si as ir Ce ven da im faq tiT dam Tav re bu li, rom swav lis gag r Ze le bis 
msur vel axal gaz r debs, rom leb sac uwin bu Ral t ru li aR ricx va ain te re seb daT, 
ax la Ta vi an Ti in te re se bis dak ma yo fi le ba Se uZ li aT mra va li sxva ka ri e ru li Se-
saZ leb lo biT, gan sa kuT re biT mo na cem Ta mar T vis, ana li zi sa da biz ne sin te leq tis 
(BI) kuTxiT.

am prob le mas miv ya varT me o re, aq tu a lu ro bis prob le mas Tan. bu Ral t ru li aR-
ricx va sul uf ro me tad awy de ba so ci a lu ri qse le bis me me bis (cru in for ma to re bi) 
Tav das x mas, rom le bic mya ri sa fuZ v lis ga re Se acxa de ben, rom ro bo te bi da i ka ve-
ben sa mu Sao ad gi lebs, rom moTxov na bu Ral t reb ze mcir de ba (rac, faq tob ri vad, 
si nam d vi les ar Se e sa ba me ba) da bu Ral t ru li aR ricx vis teq ni ku ri unar - C ve ve bi 
Tan da Tan av to ma ti ze bu li  xde ba. 

me sa me prob le ma da, al baT, maT So ris yve la ze „mav ne“ aris is, rom axa li eko no-
mi ka _ „u nar - C ve ve bis eko no mi ka“ _ met mniS v ne lo bas ani Webs iseT sa mu Sao Za las, 
ro mel sac uf ro de ta li ze bu li da siR r mi se u li ga naT le ba esa Wi ro e ba unar - C ve-
ve bis Se sa Ze nad, rac, Ta vis mxriv, mud miv ga nax le ba sa da Ca nac v le bas sa Wi ro ebs. 
es ki imas niS navs, rom ka ri e ru li zrdis T vis sak ma ri si aRar iq ne ba bu Ral t ris 
sawyi si ga naT le ba da ser ti fi ka ci a. 

ze mo aR niS nu li sa mi prob le ma aS ka ra Zi re ul cvli le bas iw vevs ga naT le bi sa da 
ka ri e ris (pro fe si is) ar Ce va nis sa kiTx Si da bu Ral ter Ta pro fe si u li or ga ni-
za ci e bis wev ro ba ze ze moq me debs. pro fe si a, nac v lad imi sa, rom am prob le mebs 
ga eq ces an / da Se e wi na aR m de gos, an maT Tan pir da pir gam k la ve ba sca dos _ ma ga li-
Tad, da saq me bis wa xa li se biT an mar ke tin gis xar je bis gaz r diT _ un da cdi lob des 
maT mog va re bas da Ta vi si Ta vi xe lax la war mo id gi nos ise Ti pro fe si is mqo ned, 
ro me lic moTxov na di, aq tu a lu ri da di na mi ku ri a. 
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ami saT vis bu Ral ter Ta pro fe si ul ma or ga ni za ci eb ma un da mi i Ron ar se bu li ga-
mow ve ve bi da ga mo i ye non yve la na i ri Se saZ leb lo ba, ra Ta pro fe si is mo ma va li 
Sec va lon. ami saT vis, sa Wi roa Sem de gi:

• ter mi nis „bu Ral t ru li aR ricx vis“ ga mij v na ter mi nis „bu Ral t ris gan“; 

• „mo de lis Se mu Sa ve ba; da  

• „sazR v re bis gax s na“.

Cven rig ri go biT de ta lu rad gan vi xi lavT am sa kiTxebs.

bu Ral te ri da bu Ral t ru li aR ricx va

dRes uk ve cxa di xde ba, rom or ga ni za ci a Si bu Ral t ru li aR ricx vis fun q ci as 
sul uf ro me tad bev ri ise Ti Ta nam S ro me li as ru lebs, ro me lic ar aris pro fe-
si iT bu Ral te ri, rac imas niS navs, rom isi ni ar ari an ga naT le biT bu Ral t re bi. 
amis kar gi ma ga li Tia biz ne sin te leq tis sfe ro (BI), sa dac BI-is fun q ci e bi sa da 
mo va le o be bis ga na wi le ba sa fi nan so gan yo fi le ba Si Se iZ le ba yo fi li yo mxo lod 
stra te gi u li mar T vis bu Ral t ris pre ro ga ti va. amis sa pi ris pi ro si tu a ci ac 
udi de si Se saZ leb lo baa bu Ral t re bis T vis: ma Ti unar - C ve ve bi da praq ti ko si 
mo zar de bis do ne, msxvi li kom pa ni e bis sa fi nan so gan yo fi le be bi sa da sa zo ga do-
eb ri vi praq ti kis gar da, ga ci le biT uf ro far To mas S ta bis da saq me bis are als 
ux s nis gzas.  

imis mi u xe da vad, mo ma val Si av to ma ti ze bu li iq ne ba Tu ara bu Ral t ru li aR ricx-
vis uf ro da uf ro me ti teq ni ku ri moTxov na an uf ro me ti fun q ci a, ro mel sac 
dRem de tra di ci u lad bu Ral t re bi, xo lo ax la sxva sfe ros war mo mad gen le bic 
as ru le ben, auci le be li a, rom bu Ral t re bis swav le bi sa da mom za de bi sas gaT va-
lis wi ne bu li iyos cod nis ga far To e ba da gaR r ma ve ba bu Ral t ru li aR ricx vis 
sfe ro Si, ra Ta pro fe si am aq tu a lu ro ba Se i nar Cu nos.
 
mo de lis Se mu Sa ve ba

moTxov na yve la dar g sa Tu seq tor Si da ni Wis nak le bo ba aC ve nebs, rom me war mis / 
me war me o bis unar - C ve ve bi da ko mer ci u li al Ro (maT So ris, pi rov nu li unar - C ve-
ve bi) da cod nis ga mo ye ne ba sxva das x va si tu a ci a Si (kon teq s t Si), uf ro da uf ro 
mniS v ne lo va ni xde ba, vid re mxo lod teq ni ku ri una re bi. Tum ca, ro gor as wav liT 
stu dents mu si ka lu ri kom po zi ci is Seq m nas, Tu ki is una re bis dax ve wis miz niT 
ga u Ta veb lad ar var ji Sobs for te pi a no ze dak v ra Si? 

am prob le mas Tan gam k la ve bas mom sa xu re bis seq to ri iwyebs _ kom pe ten ci eb ze 
da fuZ ne bul sas wav lo prog ra ma sa da Se fa se bis sis te ma ze ga das v la, Zi ri Ta di 
unar - C ve ve bis swav le ba prob le mis ga daW ris mid go me bis sa Su a le biT da pro eq-
teb ze da fuZ ne bu li swav le bis Se mo Re ba, rom lis dro sac teq ni ku ri kom po nen te bi 
mik ro ser ti fi ci re bis sa ga nia da unar - C ve ve bi mud miv srul yo fa sa da ga nax le bas 
eq vem de ba re ba. pro fe si u li ser ti fi ci re ba am Ja mad Ca mor Ce ba am na bijs da ami tom 
auci le be lia fe xi auwyos ga naT le bis sis te ma Si cvli le be bis gan xor ci e le bis 
pro cess.

sazR v re bis gax s na 

dak vir ve bis mi xed viT, stu den te bi upi ra te so bas ani We ben uf ro uni ver sa lur dip-
loms da ara pro fe si u lad ak re di te bul xa risxs, rac gva i Zu lebs sa gul da gu lod 
vi fiq roT ima ze, Tu ro gor da vab ru noT es po ten ci u ri bu Ral t re bi pro fe si a Si. 
gar da ami sa, pro fe si am pro fe si is ken mi ma va li gze bi im g va rad un da mar Tos, rom 



37

`ka ri na ad re vad ar da i xu ros~, xo lo al ter na ti ul ma gzeb ma/ sa Su a le beb ma ar 
Seq m nas ise Ti ba ri e re bi, rom pro fe si is ar Ce va aRar iyos mim zid ve li. 

gar da imi sa, rom pro fe si a Si `Se sas v le li ka ri~ ub ra lod Ria un da iyos, bu Ral-
t ru li aR ricx vis er Ta der Ti yve la ze mniS v ne lo va ni ga mow ve va da Se saZ leb lo bac 
aris imis dad ge na, ram de nad sa Wi ro ebs ga da xed vas da ax le bu rad ga az re bas „bu-
Ral t ris“ cne bis Cve ne u li ga ge ba, gan mar te ba da aR we ri lo ba, ra Ta mo ma val Sic 
Se vi nar Cu noT pro fe si o na lis mka fio ro li. teq ni ku ri Tval saz ri siT, mo ma val ma 
mo del ma un da da ak ma yo fi los e.w „SezRu du lo bi sa da mas S ta bu ro bis kri te ri u me-
bi“. uf ro kon ¬ k re tu lad ki, bu Ral t ris gan mar te ba sak ma ri sad viw ro un da iyos 
imis T vis, rom cne bis gan mar te bi dan  isev naT lad Can des, vin aris bu Ral te ri da 
vin ara. me o re mxriv, sak ma ri sad far To un da iyos, ra Ta mo ic vas arat ra di ci u li 
ro le bi da pro fe si e bic, rom le bic am Ja mad bu Ral t ru li aR ricx vis fun q ci as 
as ru lebs. ori ve kri te ri u mis dak ma yo fi le ba ki Za li an rTu li a. 

ze mo aR niS nu li sa mi as peq tis gaT va lis wi ne biT, bu Ral ter Ta pro fe si ul ma or ga-
ni za ci eb ma un da ifiq ron ara mxo lod ga naT le bis gze bis, ara med or ga ni za ci is 
wev ro bis ka te go ri e bis gar daq m na zec. Tum ca, ar se bobs sir Tu lec, ra mac Se saZ loa 
ukan dag v xi os.

pro fe si u li or ga ni za ci is wev ro ba xSi rad da mo ki de bu lia ara mar to ima ze, Tu 
vi sa ar aqvs wev ro bis uf le ba, ara med ima zec, Tu vin ga da la xa `bew vis xi di uni-
ver sa lu ro bis kon ti nen ti dan  ser ti fi ci re bis eq s k lu zi ur kun Zu lam de~. pro fe-
si u li ser ti fi ci re bis prog ra me bi ga nas x va vebs, vin ga i a ra da vin ara er T -er Ti 
sa xis Se fa se bis pro ce si, rom li Tac izo me ba „mo wa fis“ praq ti ku li ga moc di le bis 
kom pe ten ci a. Tu ga viT va lis wi nebT, rom bu Ral t ru li aR ricx va Za li an swra fad 
afar To ebs Ta vis moTxov nebs, auci leb lad un da vu pa su xoT kiTx vas _ ra mniS v ne-
lo ba aqvs imas, Tu ro gor vaZ levT ga naT le bas da ro gor vam za debT sa u ke Te so 
bu Ral t rebs sru li ad gan s x va ve bu li mo mav lis T vis.

pir vel rig Si, sa mis dRe Sio swav le bis T vis auci le be li, mniS v ne lo va ni moTxov ne bi 
yve la dis cip li na sa da saq mi a no ba Si un da Se mo vi RoT. es Tan da Ta no biT mos pobs 
sa val de bu lo ga naT le bis tra di ci ul mo dels, ro mel sac mos devs sa Su a lo ga-
naT le bis Sem d go mi ga naT le ba (ko le je bis, umaR le si sas wav leb le bi sa da prof-
teq ni ku ri sas wav leb le bis), Sem deg sa ma gis t ro dip lo mis Sem d go mi spe ci a li za ci a, 
bo los ki da saq me ba da ka ri e ra. Tu ki mo ma va li bu Ral te ri mud mi vad gar daq m nis 
Ta vis Tavs, ma Sin ra etap ze das rul de ba mi si pro fe si u li swav le ba? es kiTx va, 
Ta vis mxriv, ba debs me o re kiTx vas wev ro bis Se sa xeb: ro gor imoq me debs wev ro ba ze 
mo ma va li, sa dac bu Ral t ris unar - C ve ve bis Se Ze na mog za u ro baa da ara da niS nu le bis 
ad gi li? uf ro praq ti ku li eniT Tu vity viT, pro fe si as, biz nes sa da stu den te bis 
eko no mi kas, ro mel Tac mu Sa o bis ga moc di le ba aqvT biz ne sis, fi nan se bis, vaW ro bis, 
eko no mi kis, teq no lo gi e bis, sa mar T lis mi mar Tu le biT, sa ban ko sis te ma Si da sxva 
udi des sar ge bels mo u tans am mog za u ro ba Si yof na, vid re „mis ga reT dar Ce na“ 
imis ga mo, rom maT ver ga da la xes wev ro bam de mi sas v le li eta pe bi. 

me o re, ra aris xan g r Z li vi da ra dro e bi Ti? Tu teq ni ku ri moTxov ne bi kom pi u-
te ru li prog ra me bis meS ve o biT srul de ba, fun da men tu ri unar - C ve ve bi nak le bad 
fun da men tu ri xde ba da da ma te bi Ti dam x ma re in s t ru men te bis nak re bis did na wils 
Se ad gens, rom le bic da mo ki de bu lia Se sas ru le bel rol ze an sa mu Sa o ze, me war-
mis unar - C ve ve bi uf ro aq tu a lu ri xde ba, vid re wmin da teq ni ku ri kom pe ten ci e bi, 
sa dac mom x ma reb le bi da ma te biT Ri re bu le bas mo iTxo ven, ma Sin ro dis, ro gor da 
ra Tan mim dev ro biT un da mo vam za doT mo ma va li bu Ral t re bi am moTxov ne bi saT-
vis? ma ga li Tad, ser ti fi- ci re bis Sem deg sa Wi ro iq ne ba teq ni ku ri spe ci a li za cia 
sa ga da sa xa do da beg v ris sfe ro Si, audit Si, mmar T ve lo bis aR ricx va sa da a.S.? 
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am kiTx veb ze pa su xis ga ce ma mar ti vi ar aris, rad gan isi ni pro fe si is bu ne bi sa da 
gan mar te bis arss exe ba. saf r Txe isa a, rom bu Ral t ris Se sa xeb war mod ge na im de nad 
mra va laz ro va ni xde ba da bu Ral t rul aR ricx va sa da sxva pro fe si ul sfe ro ebs 
So ris sazR v re bi ise Ti myi fe a, rom pro fe si is amoc no ba rTu li a.  

me sa me (da es aris am kiTx ve bis pa su xic), pro fe si as sWir de ba mi mar Tu le bis Sec-
v la _ nak le bi ori en ta cia „mo wa fis“ mo del ze da uf ro me ti aq cen ti e.w. spe ci a-
lis t - p raq ti ko se bis sa zo ga do e bis mo del ze. amas Tan da kav Si re biT, auci le be lia 
gan vi Tar des da ga ni sazR v ros Zi ri Ta di ele men te bi. Ta vi dan ga mow ve ve bi, rom lis 
wi na Sec vdga varT, aS ka rad war mo i So ba pro fe si is kon cef ci i sa da eTo sis mi marT 
rwme nis Se sus te bis ga mo _ ndo bis aR sad ge nad, auci le be lia pro fe si as hqon des 
pa su xe bi Sem deg kiTx veb ze:  ra aris mi si Se Tan x me bu li mi si a? ra aris mi si sa er To 
mi za ni da Ri re bu le be bi? da, rac yve la ze mniS v ne lo va ni a, ris T vis aris sa Wi ro 
ase Ti praq ti ko se bi? uam ra vi Cve ni ker Zo da sa ja ro or ga ni za ci is eTi ku ri qce vi sa 
da ke Til sin di si e re bis mi marT sa zo ga do e bis ndo bis Se sus te bis pe ri od Si, amis 
dad ge na rTu li ar un da iyos. 

spe ci a lis t - p raq ti ko se bis ne bis mi e ri gan vi Ta re bu li sa zo ga do e bis T vis da ma xa-
si a Te be li uc v le li ni San - T vi se be bia TviT k ri ti ki sad mi Ri a o ba, aq tu a lu ro bis 
mud mi vad eW v q veS da ye ne ba da ga nax le bi sa da re ge ne ra ci i saT vis mzad yof na. am 
uka nas k ne lis ma moZ ra ve be li Za la un da mo di o des dnm-dan, ro me lic is w raf vis 
mud mi vi srul yo fis, cvli le be bis gan xor ci e le bi sa da Ri re bu le be bis mud mi vi 
de mon s t ri re bis ken. droa ga va RoT ka ri da mi ve sal moT Rir se ul wev rebs am sa-
zo ga do e ba Si da bu Ral t ru li aR ricx va Se vi nar Cu noT iseT pro fe si ad, ro me lic 
aq tu a lu ri iq ne ba mo ma va li Ta o be bis T vis. 

en d riu han te ri, av s t ra li is se ri fi ci re bul  

sa zo ga da do eb riv bu Ral ter Ta or ga ni za ci is (CPA)  
mTa va ri aR mas ru le be li di req to ri,  

2021 wlis Te ber va li
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mcire da saSualo zomis kompaniebis  
mxardaWera COVID-19-is pirobebSi

ავტორიჯეისონბოლი1

1ივლისი,2020

კრი ზი სის დროს ფირ მე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
მარ კე ტინ გი სა და რეკ ლა მი რე ბის გაგ რ ძე ლე ბა

ფირმები,რომლებიცCovid-19-ისკრიზისისგანმავლობაშიგანაგრძობენმარკეტინ-
გსადარეკლამირებას,მიიღებენსარგებელს,როდესაცკომპანიებიკვლავდაიწყე-
ბენხარჯვას_განმარტავსჯეისონბოლი.

ეს სტა ტია თავ და პირ ვე ლად გა მოქ ვეყ ნ და ჟურ ნალ Accounting and Business-ის 2020 
წლის ივ ლი სი /აგ ვის ტოს ბრი ტა ნულ გა მო ცე მა ში.

ფირმები, თავიანთი კლიენტების მსგავსად, გამოიჩენენ თავშეკავებულობას და
კეთილგონიერებასმაშინ,როდესაცჩვენCOVID-19-ისეკონომიკურშედეგებსგან-
ვიცდით.

თქვე ნი მარ კე ტო ლო გე ბი თქვენს ფირ მას სა მი შე საძ ლო გზი დან ერ თ -ერ თ ზე გა ა ტა რე-
ბენ. პირ ვე ლი გზა _ პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტე ბის მო ძი ე ბი სა და რე ა ლურ კლი ენ ტე ბად მა თი 
გარ დაქ მ ნი სათ ვის ისევ იმა ვე სტრა ტე გი ის გაგ რ ძე ლე ბა. არ სე ბულ გა რე მო ში, ეს უმ თავ რე-
სი ამო ცა ნა ა. ჩვენ ისე თი სი ტუ ა ცი ის წი ნა შე აღ მოვ ჩ ნ დით, რო დე საც სულ უფ რო ნაკ ლე ბი 
კომ პა ნია ყი დუ ლობს იმას, რაც საქ მი ა ნო ბის თ ვის კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ არის. 
შე დე გად, პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა თით ქ მის ამო ი წუ რა (გამონაკლისს წარ-
მო ად გე ნენ ის კლი ენ ტე ბი, რომ ლებ საც სე რი ო ზუ ლი გან ხეთ ქი ლე ბა მო უ ვი დათ თა ვი ანთ 
ამ ჟა მინ დელ ფირ მას თან ან, რო მელ თა ფირ მა მაც შეწყ ვი ტა არ სე ბო ბა.)

მე ო რე გზაა _ შე ამ ცი როთ თქვე ნი მარ კე ტინ გი სა და სა რეკ ლა მო ბი უ ჯე ტი, დრო ე ბით 
შეწყ ვი ტოთ მარ კე ტინ გი და რეკ ლა მა და გაქ რეთ თვალ თა ხედ ვი დან იქამ დე, სა ნამ 
თქვე ნი ბი უ ჯე ტი სრულ ყო ფი ლად არ აღ დ გე ბა. ეს ვა რი ან ტი შე იძ ლე ბა გარ და უ ვა ლი 
იყოს სა ვა ლა ლო მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ფირ მე ბი სათ ვის. თუმ ცა, სხვე ბის მხრი დან ეს 
უბ რა ლოდ ნაჩ ქა რე ვი და გა და ჭარ ბე ბუ ლი რე აქ ცია იქ ნე ბა.

ბიზ ნე სის რე ა გი რე ბა წარ სულ რე ცე სი ებ ზე მოწ მობს, რომ მარ კე ტინ გი სა და რეკ ლა მი რე-
ბის დრო ე ბით შე ჩე რე ბამ შე იძ ლე ბა სა ზი ა ნო გავ ლე ნა იქო ნი ოს ფირ მის წმინ და მო გე ბა ზე, 
რად გან სა ნამ თქვე ნი ფირ მა „თვალს მო ე ფა რე ბა“ და და ვიწყე ბას მი ე ცე მა, თქვე ნი კონ კუ-
რენ ტე ბი, რომ ლე ბიც (ფრთხილად, „სპოილერი“) მე სა მე გზას მიჰ ყ ვე ბი ან, დარ ჩე ბი ან ხი-
ლულ ნი და უდა ვო უპი რა ტე სო ბას მო ი პო ვე ბენ, სა ჭი როა გე ზის შეც ვ ლა.

1 ჯეისონბოლიგახლავთB2BმარკეტინგზესპეციალიზებულიკომპანიისConsidered
Content-ისადამართულიკონტენტისმომსახურებისProlific-ისდამფუძნებელი. 
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დავუბრუნდეთჭეშმარიტმარკეტინგს

უკ ვე რა ხა ნი ა, სა ბუ ღალ ტ რო ფირ მე ბის მარ კე ტინ გი მეტ წი ლად ლა ტა რი ას წარ მო ად-
გენს, კონ ცენ ტ რი რე ბულს პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტე ბის დევ ნა ზე, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ-
რად მზად არი ან შე სა ძე ნად. ეს არის სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც, გარ კ ვე ულ წი ლად, გან-
პი რო ბე ბუ ლია უფ რო სე ბის მხრი დან ზე წო ლით, რომ ლე ბიც ინ ვეს ტი ცი ე ბის უკუ გე ბას 
ელი ან და ახალ კლი ენ ტებ სა და გაზ რ დილ გა ყიდ ვებს გა ნი ხი ლა ვენ, რო გორც ერ თა-
დერთ მი სა ღებ ამო ნა გებს. ეს არის მიდ გო მა, რო მე ლიც კარ გად მუ შა ობს იმ ბა ზარ ზე, 
სა დაც პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტი უხ ვა და ა. თუმ ცა, ახ ლა ეს ასე ნამ დ ვი ლად არ არის.

არ სე ბუ ლი კლი მა ტი სა ჭი რო ებს ახალ სტრა ტე გი ას, მე სა მე გზას _ ისეთს, რო მე ლიც მო-
ითხოვს, რომ თქვე ნი მარ კე ტო ლო გე ბი და უბ რუნ დ ნენ თა ვი ანთ ტრა დი ცი ულ ფუნ ქ ცი-
ას - ბრენ დის შე ნე ბას, გრძელ ვა დი ა ნი მოთხოვ ნის შექ მ ნა სა და გაზ რ დას (რაც ძლი ერ 
გან ს ხ ვავ დე ბა დრო ე ბი თი პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტე ბის გან).

კომ პა ნი ე ბი მარ თა ლია ახ ლა უფ რო მე ტად ერი დე ბი ან რის კ ზე წას ვ ლას, მა ინც იძე-
ნენ მომ სა ხუ რე ბას და ცვლი ან მიმ წო დებ ლებს ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის დროს. თუმ-
ცა, ბრენ დის ხილ ვა დო ბა და სა ი მე დო ო ბა, მით უფ რო დიდ მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბას იძენს, 
რო გორც ნდო ბის წყა რო, რო დე საც კომ პა ნი ე ბი სა სო წარ კ ვე თი ლი მიმ წო დებ ლე ბის 
შე თა ვა ზე ბებს ვე ღარ აუდი ან. თუ თქვენ მა ფირ მამ ბევ რი იშ რო მა იმი სათ ვის, რა თა 
გა მორ ჩე უ ლი და ხი ლუ ლი ყო ფი ლი ყო და გა ნუწყ ვეტ ლივ ახ დენს თა ვი სი აქ ტუ ა ლუ რო-
ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბას, ხა რის ხი ა ნი კონ ტენ ტის სა შუ ა ლე ბით, თქვე-
ნი ბრენ დი პირ ვე ლი გა ახ სენ დე ბათ.

რო გორც ყვე ლამ ვი ცით, ახალ კლი ენ ტ თან ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბას მრა ვა ლი თვე 
სჭირ დე ბა (ზოგჯერ წლე ბიც). ეს მო ითხოვს გრძელ ვა დი ან მიდ გო მას მარ კე ტინ გი სად-
მი. ასე, რომ ახ ლა ყვე ლა ფირ მა უნ და კონ ცენ ტ რირ დეს სა კუ თა რი ბრენ დის გან ვი-
თა რე ბა ზე, იმა ზე, რომ იყოს გა მორ ჩე უ ლი და და სა მახ სოვ რე ბე ლი, აგ რეთ ვე იმის დე-
მონ ს ტ რი რე ბა ზე, თუ რო გორ ეხ მა რე ბა რე ა ლურ კლი ენ ტებს პროგ რე სის მისაღ წე ვად 
ნამ დ ვი ლად მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ ში და თა ნაც კრი ზი სის ფონ ზე.

მარ თა ლი ა, თქვენ, სა ვა რა უ დოდ, გა აგ რ ძე ლებთ ტაქ ტი კუ რი კონ ტენ ტის შექ მ ნას _ რო-
გორ ისარ გებ ლოთ სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბით და ა. შ. _ ამის და ბა ლან სე ბა მო გი-
წევთ უფ რო მა ღა ლი დო ნის მა სა ლე ბით, რო მე ლიც ფო კუ სი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ბრენ დის 
უფ რო გრძელ ვა დი ან დი ფე რენ ცი ა ცი ა ზე. ეს იქ ნე ბა კონ ტენ ტი, რო მე ლიც ასა ხავს ფირ-
მის უნი კა ლურ მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბას. იგი ნაკ ლე ბად გა ა მახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას იმა-
ზე, თუ რას აკე თებთ და უფ რო მე ტად იმა ზე, თუ რო გორ და, სა ბო ლოო ჯამ ში, რა ტომ 
აკე თებთ ამას. რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, იგი კვლავ მთლი ა ნად ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა 
კლი ენ ტებ სა და მათ რე ა ლურ გა მოწ ვე ვებ ზე.

არგაუშვათხელიდანშესაძლებლობა

Marketing Week-ის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა ახალ მა გა მო კითხ ვამ აღ მო ა ჩი ნა, რომ B2B 
(ბიზნესი ბიზ ნე სი სათ ვის) კომ პა ნი ე ბის 14% უკ ვე „იყენებს შე საძ ლებ ლო ბას“ და უფ რო 
მეტ ინ ვეს ტი ცი ას დებს მარ კე ტინ გ ში. ის ტო რია გვიჩ ვე ნებს, რომ ეს ბრენ დე ბი, სა ვა რა-
უ დოდ, აჯო ბე ბენ კონ კუ რენ ტებს. რო დე საც McGraw-Hill-მა შე ის წავ ლა 600 კომ პა ნი ის 
გა ყიდ ვე ბი 1980 წლი დან 1985 წლამ დე, აღ მო ა ჩი ნა, რომ რომლებმაც, ვინც 1981-82 წლე-
ბის რე ცე სი ის გან მავ ლო ბა ში სა რეკ ლა მო ხარ ჯე ბი შე ი ნარ ჩუ ნეს ან გა ზარ დეს, გა ყიდ-
ვე ბის საგ რ ძ ნობ ლად მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ჰქონ დათ, ვიდ რე მათ, ვინც ასე არ მო იქ ცა.

ახ ლა იმის დრო არ არის, რომ მარ კე ტინ გის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა თა ნა დოდ არ და-
ვა ფა სოთ. ფირ მე ბი, რომ ლე ბიც შორ ს მ ჭ ვ რე ტე ლო ბას გა მო ი ჩე ნენ და ისარ გებ ლე ბენ 
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უფ რო და ბალ ფა სი ა ნი სა რეკ ლა მო შე საძ ლებ ლო ბე ბით, აყ ვავ დე ბი ან, რო გორც რე ცე-
სი ის პე რი ოდ ში, ისე მის შემ დე გაც.

სასარგებლორჩევები

აქ მო ცე მუ ლია რამ დე ნი მე მი თი თე ბა, რო მე ლიც სწორ მი მარ თუ ლე ბას მოგ ცემთ:

• რას წარ მო ად გენს თქვე ნი ფირ მის ბრენ დი სი ნამ დ ვი ლე ში - რა ში მდგო მა რე ობს 
თქვე ნი არ სი და რა ტომ უნ და იყოს ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კლი ენ ტე ბის თ ვის?

• ზუს ტად იცო დეთ, თუ რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა წარ მა ტე ბა სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ან 
პერ ს პექ ტი ვა ში _ რი სი მიღ წე ვა გსურთ, რო გორც ფირ მას და რა რო ლი უნ და შე-
ას რუ ლოს მარ კე ტინ გ მა?

• ბაზ რის წი ლის გა საზ რ დე ლად დაგ ჭირ დე ბათ ხმის უფ რო მე ტი წი ლი (SOV), ვიდ რე 
თქვე ნი ამ ჟა მინ დე ლი სა ბაზ რო წი ლია _ ამას ეწო დე ბა ხმის ჭარ ბი წი ლი (ESOV).

• რაც შე ე ხე ბა მე დი ას, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, პირ და პირ მი მარ თეთ გა მო ცე მებ ს / 
 ვებ გ ვერ დებს და შე ი ძი ნეთ ხა რის ხი და არა რა ო დე ნო ბა _ მო ე რი დეთ ყვე ლა ფერს, 
რა საც დი დი და პი რე ბე ბი და ბუნ დო ვა ნი მე თო დე ბი ახა სი ა თებს.

ავტორიმელისატრედინიკი
30მარტი,2021

რო გორ აჩ ვე ნოთ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებს 
თქვე ნი რჩე ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა _  

ინ ფორ მა ცია ბუ ღალ ტ რე ბის თ ვის ჩვე ნი  
უახ ლე სი კვლე ვის ან გა რი ში დან

ვინაიდან 2021 წელს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი გა ნაგ რ ძო ბენ ახალ და მრა ვალ-
ფე რო ვან გა მოწ ვე ვებ თან შე ჭი დე ბას, გარ და უ ვა ლი ა, რომ მომ სა ხუ რე ბა, რო მე ლიც 
მათ სჭირ დე ბათ, შე სა ბა მი სად ასე ვე იც ვ ლე ბა.

ბრექ სი ტი სა და პან დე მი ის შემ დ გომ პე რი ოდ ში ბიზ ნე სის მფლო ბე ლე ბი ეც დე ბი ან ფეხ ზე 
წა მოდ გო მას და მო მავ ლის და გეგ მ ვას, ამ ყვე ლა ფერ თან ერ თად კი ფუ ლის და ზოგ ვას.

ვი ნა ი დან ბიზ ნე სის სფე რო ში ზო გად ექ ს პერ ტულ ცოდ ნა ზე მოთხოვ ნა აჭარ ბებს ტექ-
ნი კუ რი რჩე ვე ბის სა ჭი რო ე ბას, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ მა შე იძ ლე ბა თა ვი ან თი 
ბუ ღალ ტ რე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა და იწყონ.

თუმ ცა ღა, მრა ვა ლი ბუ ღალ ტე რი გვთა ვა ზობს ამ ტი პის მომ სა ხუ რე ბებს, მათ უბ რა ლოდ 
უჭირთ მა თი ეფექ ტი ა ნად რეკ ლა მი რე ბა. ჩვენ მა უახ ლეს მა ან გა რიშ მა ცხად ყო ბუ ღალ-
ტ რებ სა და მათ კლი ენ ტებს შო რის ურ თი ერ თ გა გე ბის პრობ ლე მა.

ეს მი ა ნიშ ნებს უზარ მა ზარ შე საძ ლებ ლო ბა ზე ბუ ღალ ტერ თათ ვის, შე იტყონ, თუ რა სა-
ხის რჩე ვე ბი სჭირ დე ბათ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებს და და უმ ტ კი ცონ მათ, რომ 
ისი ნი სწორ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს სთა ვა ზო ბენ.
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რასელიანმცირედასაშუალოსაწარმოებისაკონსულტაციო
მომსახურებისგან?

რო გორც ჩანს, ყვე ლა ზე დი დი გა უ გებ რო ბა იმას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, თუ რა სა-
ხის კონ სულ ტა ცი ის გა წე ვა, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის აზ რით, შე უძ ლია მათ 
ბუ ღალ ტერს.

ჩვენმაახალმაკვლევამდაადგინა,რომ2020წლისბოლოსათვისმცირედასა-
შუალოსაწარმოებისწინაშემდგარყველაზედიდგამოწვევებსშორისიყოფულა-
დისახსრებისმოძრაობა,დაგვიანებულიგადახდებიდაკრიზისისშემდგომირეაბი-
ლიტაცია.მიუხედავადამისა,ბიზნესისმფლობელებიბუღალტრებსამსაკითხებზე
რჩევებისმისაღებადარმიმართავენ.

რო გორც ჩანს, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი ან არ არი ან დარ წ მუ ნე ბულ ნი, რომ 
მათ ბუ ღალ ტ რებს საკ მა რი სად კარ გად ეს მით, თუ რო გორ წარიმართება მა თი ბიზ ნე-
სი, ან უბ რა ლოდ არ იცი ან, რომ ისი ნი ამ მომ სა ხუ რე ბებს სა ერ თოდ სთა ვა ზო ბენ, რა-
საც მოწ მობს ჩვენს ან გა რიშ ში მოყ ვა ნი ლი უკუ კავ ში რი.

„მემჭირდებაისეთიტიპისრჩევები,როგორიცააის,თუროგორუნდაიპოვო
კლიენტები…როგორ უნდა გაყიდოდა მოახდინო საკუთარითავისრეკლა-
მირება?ვფიქრობ,მეარვარსაკმარისადდიდიიმისათვის,რომდამჭირდეს
ისეთი სახის ბიზნესრჩევები, რომლებიც ბუღალტერს აინტერესებს, კერძოდ
სტრუქტურირებადაგადასახადებიდაისეთისაკითხები,რომლებზეცრიცხვე-
ბისმატებასთანერთადუნდაიფიქრო.“

თქვენს კლი ენ ტებს შე იძ ლე ბა მი აჩ ნ დეთ, რომ თქვენს კომ პე ტენ ცი ა ში მხო ლოდ და 
მხო ლოდ რიცხ ვე ბი შე დის და ვერ შეძ ლებთ ან არ მო ი სურ ვებთ უფ რო ზო გა დი ხა სი-
ა თის, სტრა ტე გი უ ლი ბიზ ნესრჩე ვე ბის შე თა ვა ზე ბას. თქვენ თა ვად შეგ წევთ ძა ლა, მათ 
სა პი რის პი რო და უმ ტ კი ცოთ.

აჩვენეთ,რომესამადნამდვილადღირს

ამ სა ხის გა უ გებ რო ბამ შე იძ ლე ბა და მა ტე ბი თი პრობ ლე მე ბი გა მო იწ ვი ოს. რო დე საც 
კლი ენ ტებს არ სჯე რათ, რომ თქვენ სთა ვა ზობთ მათ თ ვის სა ჭი რო სა ხის მომ სა ხუ რე-
ბას, ისი ნი არ მო ი სურ ვე ბენ რჩე ვის თ ვის უფ რო მე ტის გა დახ დას.

ჩვენს ან გა რიშ ში მოყ ვა ნი ლი ორი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მი გვიჩ ვე-
ნებს, თუ რამ დე ნად მცი რე ღი რე ბუ ლე ბას ანი ჭე ბენ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი 
ამ სა ხის ცოდ ნას.43%ამბობს,რომწელიწადში1,000გირვანქასტერლინგზემეტს
ბიზნესკონსულტაციისთვისარგადაიხდის,ხოლო50%ამბობს,რომშეიძლებაბუ-
ღალტერსრჩევისათვისფასისგამოარმიმართოს.

ბიზ ნე სის მფლო ბე ლე ბი შე იძ ლე ბა მიიჩნევდ ნენ, რომ ამ გ ვა რი სა ხის კონ სულ ტა ცია 
ფუ ლის ფლან გ ვა ა, რო მე ლიც ძა ლი ან მცი რე სარ გე ბელს იძ ლე ვა. თუმ ცა კი, ხა რის ხი-
ა ნი ბიზ ნესკონ სულ ტა ცია შე იძ ლე ბა ღირ დეს ინ ვეს ტი ცი ად, გან სა კუთ რე ბით არ სე ბულ 
გა რე მო ში.

რო გორც მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის ბუ ღალ ტერ მა, თქვენ უნ და და უმ ტ კი ცოთ 
თქვენს კლი ენ ტებს, რომ თქვე ნი ცოდ ნა მას ზე და ხარ ჯულ ფუ ლად ღირს და რომ იგი 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვ ლის მათ ბიზ ნესპერ ს პექ ტი ვებს.

https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/insight/why-smes-wont-pay-for-business-advice-research-for-accountants/
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ისაუბრეთთქვენიკლიენტისენაზე

ჩვენს ან გა რიშ ში მოყ ვა ნილ ზო გი ერთ კონ კ რე ტულ უკუ კავ შირს თუ კი გა დავ ხე დავთ, 
ერთ სა ერ თო ელე მენტს და ვი ნა ხავთ _ ბიზ ნე სის მფლო ბე ლებს სი ნამ დ ვი ლე ში სურთ 
ბუ ღალ ტე რი, რო მე ლიც, მა თი აზ რით, გა ეც ნო ბა მათ და მა თი კომ პა ნი ის სა ჭი რო ე ბებს.

„ამ ბუღალტერთაგან ბევრი ყიდის მომსახურებას. ისინითითქოს მელოდე-
ბიან,როდისგამომიჩნდებასაჭიროებადადავურეკავდავეტყვი:„მერაღაც
მჭირდება“,სინამდვილეშიკი...გჭირდება,რომშენმაბუღალტერმაგითხრას:
„მისმინე, თავს დავანებებ იმას, რასაც ჩვენ ვყიდით. დავჯდები მაგიდასთან
მყიდველისმხარესდაგავერკვევიშენსბიზნესშიდავიფიქრებიმაზე,თურას
აკეთებთდარისმიღწევასცდილობთ“.

კლი ენ ტე ბი და ა ფა სე ბენ თქვენს მზად ყოფ ნას, სა ჭი რო სა მუ შაო შე ას რუ ლოთ და გა არ-
კ ვი ოთ, თქვე ნი მომ სა ხუ რე ბი დან, რო მე ლია მათ თ ვის და მა თი სი ტუ ა ცი ის თ ვის ყვე ლა-
ზე მე ტად შე სა ფე რი სი.

ასე ვე უფ რო დი დია ალ ბა თო ბა იმი სა, რომ მომ სა ხუ რე ბა ში ფულს გა და იხ დი ან, თუ 
ფიქ რო ბენ, რომ მათ ზე მორ გე ბულ გა მოც დი ლე ბას მი ი ღე ბენ. უფ რო ხელ საყ რე ლია 
გყავ დეს ერ თი ადა მი ა ნი, ვინც შენს საქ მი ა ნო ბას შიგ ნი და ნაც და გა რე და ნაც იც ნობს, 
ვიდ რე სხვა დას ხ ვა ად გი ლი დან მი ი ღო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რჩე ვე ბი.

მა შინ, რო ცა მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბულ უფ რო ზო გად 
რჩე ვებს ეძე ბენ, მათ იმავ დ რო უ ლად სურთ მყა რი სა მუ შაო ურ თი ერ თო ბა და მრჩე ვე-
ლი, რო მე ლიც მუ შა ობს იმა ზე, რომ თა ვი სი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა მო არ გოს კლი-
ენ ტის სა ჭი რო ე ბებს.

მეგზურობაგაუწიეთთქვენსპოტენციურკლიენტებს

თქვე ნი ბიზ ნესსა კონ სულ ტა ციო შე თა ვა ზე ბის ოპ ტი მი ზე ბის საკ ვან ძო ნა წი ლია იმის 
ცოდ ნა, თუ რო გორ გა უ წი ოთ მას პო პუ ლა რი ზა ცია არ სე ბულ და პო ტენ ცი ურ კლი ენ-
ტებ თან.

იფიქ რეთ იმ მომ სა ხუ რე ბებ ზე, რომ ლებ საც ამ ჟა მად სთა ვა ზობთ და თქვე ნი, რო გორც 
ფირ მის სა ერ თო გა მოც დი ლე ბა ზე. არ სე ბობს თუ არა აუთ ვი სე ბე ლი პო ტენ ცი ა ლის 
მქო ნე ისე თი სფე რო ე ბი, რო მლებ საც შე იძ ლე ბა უფ რო მე ტად გა ეს ვას ხა ზი თქვე ნი 
მარ კე ტინ გის სა შუ ა ლე ბით?

ბუ ღალ ტ რე ბი ხში რად უშ ვე ბენ ხოლ მე შეც დო მას, რო დე საც ას კ ვ ნი ან, რომ მათ კლი-
ენ ტებს უკ ვე კარ გად ეს მით ტექ ნი კუ რი ჟარ გო ნი. შე და რე ბით ნაკ ლე ბად ტექ ნი კურ მა 
ტერ მი ნო ლო გი ა მაც კი, რო მე ლიც თქვენ თ ვის, შე საძ ლო ა, ძა ლი ან ბუ ნებ რი ვი იყოს, შე-
იძ ლე ბა ბიზ ნე სის ახა ლი მფლო ბე ლე ბი და აფ რ თხოს.

მკა ფიო ბრენ დინ გი და ვებ გ ვერ დი, რო მე ლიც ახალ პო ტენ ცი ურ კლი ენ ტებს და ეხ მა-
რე ბა, გა ეც ნონ თქვენს სერ ვი სებს, გან სა კუთ რე ბით ისე თებს, რო მელ თა მო ძი ე ბა შე იძ-
ლე ბა არ მო ა ფიქ რ დეთ, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აისა ხე ბა თქვე ნი კომ პა ნი ის ხელ მი საწ ვ დო-
მო ბა ზე.

თუ თქვე ნი კლი ენ ტე ბის მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ა ყე ნებთ სა კუ თარ თავს და იფიქ რებთ იმა-
ზე, კონ კ რე ტუ ლად რას ეძე ბენ ისი ნი, ბევ რად უფ რო ნათ ლად და ი ნა ხავთ, თუ რი სი 
შე თა ვა ზე ბა გჭირ დე ბათ და რო გორ უნ და მო ახ დი ნოთ მი სი მარ კე ტინ გი.
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წარმოდგენებისშეცვლა

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თქვე ნი მიზ ნობ რი ვი ბაზ რი სა და მი სი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის ცოდ ნა. 
ჩვე ნი ან გა რი ში ცხად ყოფს, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებს ხში რად მი აჩ ნი ათ, 
რომ ბუ ღალ ტ რებს საკ მა რი სად კარ გად არ ეს მით მა თი სა ჭი რო ე ბე ბი და, შე სა ბა მი სად, 
ვერ და აკ მა ყო ფი ლე ბენ მათ.

თუ კი შეძ ლებთ და თქვენს კლი ენ ტებს და უმ ტ კი ცებთ, რომ ყვე ლა ფე რი სა ფუძ ვ ლი ა-
ნად გა მო იკ ვ ლი ეთ და თქვე ნი მომ სა ხუ რე ბა შე სა ბა მი სად შეც ვა ლეთ, ეს იმის დას ტუ-
რი იქ ნე ბა, რომ თქვენ ხართ ისე თი ბუ ღალ ტე რი და ბიზ ნესმრჩე ვე ლი, რო მე ლიც მათ 
სჭირ დე ბათ.

ეს ბევ რად უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე ვებ გ ვერ დი, სა დაც უბ რა ლოდ წე რი ა: „ჩვენ საქ მეს 
სხვაგ ვა რად ვა კე თებთ“, ან „ისე არა, რო გორც სხვა სა ბუ ღალ ტ რო ფირ მე ბი“. წი ნას წა-
რი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბა თქვენს ფირ მას სან დო ო ბას შე მა ტებს და მო მავ ლი სათ ვის 
მო გამ ზა დებთ.

ჩვენს სწრა ფად ცვა ლე ბად სამ ყა რო ში, რაც უფ რო მე ტად მრა ვალ ფე რო ვა ნი მომ სა ხუ-
რე ბის შე თა ვა ზე ბა შე გიძ ლი ათ, მით უკე თე სი. მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ ზე დიდ 
შთა ბეჭ დი ლე ბას მო ახ დენს და მათ მად ლი ე რე ბას გა მო იწ ვევს სა ბუ ღალ ტ რო ფირ მა, 
რო მე ლიც მხო ლოდ ტექ ნი კუ რი რჩე ვე ბით კი არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა, არა მედ შეს თა ვა ზებს 
მათ ყოვ ლის მომ ც ველ სა კონ სულ ტა ციო პა კეტს, რო მე ლიც მათ ბიზ ნესს წინ წა სწევს.

დამატებითიინფორმაციისადარჩევებისმისაღებად,
გაეცანითკვლევისსრულანგარიშს.

ავტორიმაიკკრუკი
2ივნისი,2021

ნამ დ ვი ლად მუ შა ობს თუ არა მარ კე ტინ გი?  
პა სუ ხი მო ნა ცე მებ შია

რამდენადხშირადგსმენიათსიტყვა,რომელიც„მ“ასოზეიწყებადაგიფიქრიათ:
„მარკეტინგიჩემთვისგამოსადეგიარარის.ძალიანრთულიაინვესტიციისუკუგე-
ბის(ROI)დადასტურება,არასერიოზულიადამიმაჩნია,რომესდროისდაფულის
ფუჭიფლანგვაა“?

თქვენ მარ ტო არ ხართ, ეს სა ბუ ღალ ტ რო სა ზო გა დო ე ბა ში ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
მო საზ რე ბა ა. PracticeWeb-ში ჩვე ნი მი სი ის ნა წი ლად ვაქ ცი ეთ ამ მი თის გა ბა თი ლე ბა, 
ჩვენ თ ვის ნაც ნო ბი ერ თა დერ თი ხერ ხით _ მო ნა ცემ თა სა შუ ა ლე ბით.

მარ კე ტინ გი არ ნიშ ნავს მხო ლოდ ახა ლი ბიზ ნე სის მო პო ვე ბას, ან თქვე ნი მომ სა ხუ რე-
ბის რეკ ლა მი რე ბას, არა მედ იმის კონ ტ როლს, თუ რო გორ მო ი პო ვებთ ამ ბიზ ნესს და 
გა ნა ვი თა რებთ თქვენს ფირ მას.

ყვე ლა ის გზა, რო მელ საც იყე ნებთ ბა ზარ ზე პო ზი ცი ო ნი რე ბის თ ვის, იმის სა ფუძ ველ ზე, 
რი თიც ხართ ცნო ბილ ნი, ერ თად აღე ბუ ლი ნიშ ნავს, რომ შე გიძ ლი ათ თქვენ თ ვის სა-
სურ ვე ლი კლი ენ ტე ბის თქვენ თ ვის სა სურ ვე ლი ტემ პით მო ზიდ ვა.

https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/insight/why-smes-wont-pay-for-business-advice-research-for-accountants/
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ასე ვე შე სა ნიშ ნა ვი ა, რო დე საც კლი ენ ტე ბი თქვენ თან სხვა თა რე კო მენ და ცი ით (WOM) 
მო დი ან. ეს ადას ტუ რებს, რომ თქვენ კარ გად ას რუ ლებთ თქვენს საქ მეს, თუმ ცა ეს მას-
შ ტა ბი რე ბა დი არ არის.

მა გა ლი თად, თუ გსურთ სხვა თა რე კო მენ და ცი ით მო სუ ლი კლი ენ ტე ბის რიცხ ვი თვე ში 
5-დან 10-მდე გა ზარ დოთ, რო გორ აპი რებთ ამის გა კე თე ბას? სთხოვთ უფ რო მეტ თქვენს 
კლი ენტს, რომ თქვენს მა გი ერ გა ა კე თონ შე თა ვა ზე ბე ბი და მე ტი მე გო ბა რი მო იწ ვი ონ? 
რა მოხ დე ბა, თუ ისი ნი არ აღ მოჩ ნ დე ბი ან თქვე ნი ფირ მის თ ვის შე სა ფე რი სი კლი ენ ტე ბი?

მარ კე ტინ გი გთა ვა ზობთ სა შუ ა ლე ბას, შექ მ ნათ აპ რო ბი რე ბუ ლი, გან მე ო რე ბა დი და 
მას შ ტა ბი რე ბა დი პრო ცე სი, რა თა მო ი პო ვოთ თქვენ თ ვის სა სურ ვე ლი ბიზ ნე სი იმ კლი-
ენ ტე ბის გან, რო მელ თა გარ შე მოც გსურთ თქვე ნი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა.

იგი გაძ ლევთ შე საძ ლებ ლო ბას, თა ვად აკონ ტ რო ლოთ, თუ რო გორ გა ნა ვი თა რებთ 
თქვენს ფირ მას!

აი,მტკიცებულებებიც

ყო ველ თ ვი უ რად ვეც ნო ბი მარ კე ტინ გის ეფექ ტი ა ნო ბის მო ნა ცე მებს, რო მელ საც ყვე ლა 
იმ სა ბუ ღალ ტ რო ფირ მის გან ვი ღებთ, რო მელ თა ნაც ვმუ შა ობთ.

ეს დი დი რა ო დე ნო ბით მო ნა ცე მე ბი ა, რო მე ლიც დიდ ძალ ინ ფორ მა ცი ას მაწ ვ დის, ფირ-
მის მარ კე ტინ გის ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ხებ, დაწყე ბუ ლი ახა ლი ფირ მე ბი დან, დამ თავ რე-
ბუ ლი უკ ვე ფეხ მო კი დე ბუ ლი ფირ მე ბით.

ამ თვეში შევადარე კლიენტები, რომლებსაც ჩვენთან მხოლოდ ვებგვერდი
აქვთ,იმკლიენტებთან,რომლებმაცისარგებლესჩვენისაძიებოსისტემისოპ-
ტიმიზაციისა(SEO)დაბლოგინგისმარკეტინგულიმომსახურებითაც.

შე დე გე ბი და მა ჯე რე ბე ლი არ გუ მენ ტია იმი სა, რომ მარ კე ტინ გ ში ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი-
ე ბი უკუ გე ბას იძ ლე ვა.

როგორიაესდამაჯერებელიარგუმენტი?

ჩვენ ვხე დავთ, რომ ჩვენს კლი ენ ტებს, მი უ ხე და ვად იმი სა, მათ ჩვენ თან მხო ლოდ ვებ-
გ ვერ დი აქვთ, თუ ვებ გ ვერ დიც და ჩვე ნი მარ კე ტინ გუ ლი მომ სა ხუ რე ბაც, მა ი სის თვე ში 
სა შუ ა ლოდ 599 ვი ზი ტი ჰქონ დათ თა ვი ანთ ვებ გ ვერ დ ზე.

ამან გა მო იწ ვია სა შუ ა ლოდ 21 გა მოხ მა უ რე ბა იმ კლი ენ ტე ბი სათ ვის, რომ ლებ მაც შე ი-
ძი ნეს ჩვე ნი ვებ გ ვერ დის დი ზა ი ნის ან / და მარ კე ტინ გუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, ვებ გ ვერ დის 
ტრა ფი კის გარ დაქ მ ნის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი წარ მო ად გენ და 3.5%-ს. კონ ტექ ს ტის-
თ ვის, 2%  ხში რად მო იხ სე ნი ე ბა, რო გორც ვებ გ ვერ დის ტრა ფი კის გარ დაქ მ ნის კარ გი 
ზღვრუ ლი დო ნე  - 3.5%  შე სა ნიშ ნა ვი შე დე გი ა.

თუმცა, როდესაც ვადარებთ საშუალო მაჩვენებლებს მათ, ვისაც მხოლოდ
ვებგვერდიაქვთჩვენთანდაარსარგებლობენჩვენიუწყვეტიმარკეტინგული
მომსახურებებით,როგორიცააბლოგინგისანსაძიებოსისტემისოპტიმიზაცი-
ისრესურსები,საშუალომაჩვენებლებიიკლებს,რაციწვევს25%-ითნაკლებ
ტრაფიკსვებგვერდზედა38%-ითნაკლებგარდაქმნას.

სიტუაციაარსებითადიცვლება,როდესაცგამოვყოფთკლიენტებს,რომლებიცსარ-
გებლობენ ჩვენი ბლოგინგის ან საძიებო სისტემისოპტიმიზაციის მომსახურებით,
ჩვენსერთ-ერთვებგვერდთანერთად.
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ვებ გ ვერ დ ზე ვი ზი ტე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა, ყვე ლა ჩვე ნი კლი ენ ტის სა შუ ა ლო მაჩ-
ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით, მკვეთ რად იმა ტებს 167%-ით, ამას ემა ტე ბა გარ დაქ მ ნე ბის 
გან საც ვიფ რე ბე ლი 85%-იანი ზრდა. ეს არის ტრა ფი კი სა და გა მოხ მა უ რე ბე ბის ფე ნო-
მე ნა ლუ რი ზრდა.

როგორიაინვესტიციიდანმიღებულიუკუგება?

ჩვენს მარ კე ტინ გულ მომ სა ხუ რე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბა სრულ გა ნაკ ვეთ ზე მო მუ შა ვე თა-
ნამ შ რომ ლის ანაზღა უ რე ბა ზე ნაკ ლე ბი, ან მი სი ეკ ვი ვა ლენ ტი და გიჯ დე ბათ, გა აჩ ნი ა, თუ 
რა სა ხის მომ სა ხუ რე ბას შე ი ძენთ.

ვთქვათ, თი თო ე უ ლი კლი ენ ტის გან წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 1,000 გირ ვან ქა სტერ ლინგს 
იღებთ (აქ ჩას ვით თქვე ნი სა შუ ა ლო ანაზღა უ რე ბა), ყო ველ თ ვი უ რად თქვენ იღებთ 35 
გა მოხ მა უ რე ბას ჩვენს ერ თ -ერთ ვებ გ ვერ დ ზე და მათ 80%-ს გარ დაქ მ ნით კლი ენ ტე ბად.

შე დე გად, თქვენ იძენთ 28 ახალ კლიენტს, რომლებსაც ჯამში 28 ათასი გირვანქა
სტერლინგიშემოაქვთთქვენს ფირ მა ში, ყო ველ თ ვი უ რად.

მარკეტინგისშესაძლებლობებისმტკიცებულება

მო ნა ცე მე ბი გაძ ლევთ თქვენ (და ჩვენც) თქვე ნი მარ კე ტინ გუ ლი საქ მი ა ნო ბის ოპ ტი მი-
ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას, გად მოგ ცემთ რა მარ თ ვის სა და ვე ებს, რო დე საც საქ მე ეხე ბა 
თქვე ნი კომ პა ნი ის ზრდას, შე სა ფე რი სი კლი ენ ტე ბის მო ზიდ ვის გზით.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მარ კე ტინ გის ეფექ ტი ა ნო ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი რე ა ლუ რი 
მა გა ლი თე ბია იმი სა, თუ რო გორ აღ წე ვენ ასეთ შე დე გებს ჩვე ნი კლი ენ ტე ბი და მო ი პო-
ვე ბენ ახალ ბიზ ნესს მარ კე ტინ გის სა შუ ა ლე ბით.

თუ ამან არ და გარ წ მუ ნათ, რომ მარ კე ტინგს შე უძ ლია თქვე ნი ფირ მა გა ზომ ვა დი მო გე-
ბით უზ რუნ ველ ყოს, დარ წ მუ ნე ბუ ლი არ ვარ, რომ რა ი მე სხვა ამას შეძ ლებს.

თუკიამყველაფერმადაგაინტერესათ,დაგვიკავშირდითნომერზე01179150420ან
მოგვწერეთელფოსტაზეhello@practiceweb.co.uk

ავტორიმაიკკრუკი
9ივნისი,2021

შექ მე ნით ონ ლა ინ სა კონ სულ ტა ციო ფირ მა  
სამ ეტა პად, ნა წი ლი პირ ვე ლი

ნაწილიპირველი_შექმენითსაკუთარისაკონსულტაციო
მომსახურებადაგანსაზღვრეთმისიფასი

მა ის ში, ჩვე ნი ვე ბი ნა რის „Business of Marketing-ის“ ფარ გ ლებ ში, გან ვი ხი ლეთ ონ ლა-
ინ სა კონ სულ ტა ციო ფირ მის სამ ეტა პად შექ მ ნის პირ ვე ლი სტა დი ე ბი.

ქვემოთმოცემულიაიმისმოკლეშეჯამება,რაზეცჩვენმაკონტენტისხელმძღვანელ-
მარეინიუმენმადამევისაუბრეთ.თუთქვენესწრებოდითვებინარს,ვიმედოვნებ,
რომესრეზიუმეთქვენთვისსასარგებლოაღმოჩნდებადაასევეკოლეგებისთვის
გასაზიარებლადაცგამოგადგებათ.
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დღესჩვენვებინარისოთხიმიმართულებაგანვიხილეთ

1. რო გორ ყი დუ ლო ბენ ბიზ ნე სის მფლო ბე ლე ბი სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბას.

2. რჩე ვის ღი რე ბუ ლე ბა.

3. რო გორ უნ და შე ფუ თოთ თქვე ნი სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა.

4. რო გორ მო ახ დი ნოთ თქვე ნი ფა სე ბის პო ზი ცი ო ნი რე ბა ონ ლა ინ.

როგორყიდულობენბიზნესისმფლობელები
საკონსულტაციომომსახურებას

სა კონ სულ ტა ციო ბაზ რის უკეთ გაც ნო ბა ში რომ დაგ ხ მა რე ბო დით, გა გი ზი ა რეთ მიგ ნე-
ბე ბი ჩვე ნი სიღ რ მი სე უ ლი კვლე ვის ან გა რი ში დან _ რა ტომ არ იხ დი ან მცი რე და სა შუ-
ა ლო სა წარ მო ე ბი კონ სულ ტა ცი ა ში ფულს და რო გორ უნ და გა და ვარ წ მუ ნოთ ისი ნი.

ან გა რიშ მა მრა ვა ლი სა კითხი მო იც ვა, თუმ ცა გა მო ავ ლი ნა სარ წ მუ ნო მტკი ცე ბუ ლე-
ბა იმი სა, რომ ბა ზარ ზე არ სე ბობს სა ბუ ღალ ტ რო ფირ მე ბის გან უფ რო მეტ რჩე ვებ ზე 
მოთხოვ ნი ლე ბა.

მა გა ლი თად, ბიზ ნე სის მფლო ბელ თა და ახ ლო ე ბით 40% ბუ ღალ ტ რულ აღ რიცხ ვას თან 
და კავ ში რე ბულ რჩე ვებს არა სა კუ თა რი ბუ ღალ ტ რი სა გან, არა მედ სხვე ბის გან იღებს. 
გარ და ამი სა, გა მო კითხულ თა 63% ნა ნობს, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო ბიზ ნეს თან 
და კავ ში რე ბით, ბუ ღალ ტერ თან წი ნას წა რი კონ სულ ტა ცი ის გა რე შე.

კვლე ვამ ასე ვე გა მო ავ ლი ნა სხვა დას ხ ვა სა ხის დაბ რ კო ლე ბა, რო მელ თა გა და ლახ ვაც 
არის სა ჭი რო. მათ შო რის, ადა მი ან თა თით ქ მის ნა ხე ვარ მა გა ნაცხა და, რომ ბუ ღალ ტ-
რის ცუდ მა რჩე ვამ მათ იმე დი გა უც რუ ა, გარ და ამი სა, ძალ ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლია ბიზ ნეს- 
კონ სულ ტა ცი ა ში თან ხის გა დახ დის სურ ვი ლის არ ქო ნა. ამა ში გა ნათ ლე ბა და მარ კე-
ტინ გი და გეხ მა რე ბათ.

რჩევისღირებულება

ამ დაბ რ კო ლე ბე ბის და საძ ლე ვად, ჩვენ გა დავ ხე დეთ თქვე ნი ღი რე ბუ ლე ბის დე მონ ს ტ-
რი რე ბის გზებს; ამის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია პა კე ტე ბის შექ მ ნით, რო მე ლიც უფ რო ნა-
თელს გახ დის, თუ რას სთა ვა ზობთ კლი ენ ტებს. პა კე ტე ბი სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ, მო ი ზი-
დოთ სხვა დას ხ ვა ტი პის ბი უ ჯე ტი და ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლოთ ღი რე ბუ ლე ბა ზე და არა 
ფას ზე. პა კე ტე ბი ამარ ტი ვებს ინ ფორ მა ცი ას, რო მელ შიც თქვე ნი კლი ენ ტი უნ და გა ერ კ ვეს 
და ეხ მა რე ბა მათ სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში, შე ძე ნას თან და კავ ში რე ბით.

ჩვენ ვი სა უბ რეთ ფას წარ მოქ მ ნის ფსი ქო ლო გი ა ზე, MIT-ის უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო 
კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, რო მელ მაც გამოიკ ვ ლია ჟურ ნალ The Economist-ის სა ა ბო ნენ-
ტო პა კე ტე ბი. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ თქვენს რჩე ულ პა კე ტებ თან ერ თად ცრუ პა კე ტის 
და მა ტე ბა, რო მე ლიც გან გებ არა მიმ ზიდ ვე ლი ა, სი ნამ დ ვი ლე ში ეხ მა რე ბა ადა მი ა ნებს 
გა ერ კ ვ ნენ, თუ რო მე ლი პა კე ტი სთა ვა ზობს მათ ღი რე ბუ ლე ბას.

როგორუნდაშეფუთოთთქვენისაკონსულტაციომომსახურება

სა კონ სულ ტა ციო პა კე ტე ბის შე მუ შა ვე ბა კარ გად და ფიქ რე ბას მო ითხოვს, ჩვენ ვი სა უბ-
რეთ იმა ზე, თუ რა უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ. კლი ენ ტე ბის გად მო სა ხე დი დან პა კე ტე ბი 
უნ და გა ხა დოთ ად ვი ლად გა სა გე ბი, იყოთ უფ რო კონ კ რე ტუ ლე ბი, აღ მოფხ ვ რათ გა-
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ურ კ ვევ ლო ბა, გა მო ი ყე ნოთ მარ ტი ვი ენა და არ და ას კ ვ ნათ, რომ მათ იმ დე ნი ვე იცი ან, 
რაც თქვენ.

ყვე ლა ზე ჭკვი ა ნუ რი ტაქ ტი კა იქ ნე ბა თქვე ნი პა კე ტე ბის აგე ბა, არა მხო ლოდ იმ მომ სა-
ხუ რე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მელ საც ყი დით, არა მედ იმ პრობ ლე მე ბის გარ შე მო, რო-
მელ საც კლი ენ ტე ბის თ ვის გა დაჭ რით.

ამას თან, თქვენ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ, რო გორ იმუ შა ვებს პა კე ტე ბი თქვენს ფირ მა-
ში. რო გორ მოხ დე ბა მა თი მი წო დე ბა? ჩა ა ნაც ვ ლე ბენ თუ არა ისი ნი არ სე ბულ შე თა ვა-
ზე ბებს? იქ ნე ბა თუ არა ეს და მო უ კი დე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა?

როგორმოახდინოთთქვენიფასებისონლაინპოზიციონირება

ჩვენ გა გი ზი ა რეთ რამ დე ნი მე მა გა ლი თი იმი სა, თუ რო გორ ახორ ცი ე ლებს ზო გი ერ-
თი სა ბუ ღალ ტ რო ფირ მა სა კონ სულ ტა ციო პა კე ტე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას, ნა წი ლობ რივ 
იმის საჩ ვე ნებ ლად, რომ არ არ სე ბობს უნი ვერ სა ლუ რი მიდ გო მა, რო მე ლიც ყვე ლას 
თა ნაბ რად ერ გე ბა. ერ თ -ერ თი ფირ მზა სთა ვა ზობ და პა კე ტებს, რომ ლე ბიც და ფუძ ნე-
ბუ ლი იყო ბიზ ნე სის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლ ზე: ახა ლი კომ პა ნი ის შექ მ ნა, დაჩ ქა რე ბა, გან-
ვი თა რე ბა. მე ო რემ კი შე ი მუ შა ვა თა ვი სი შე თა ვა ზე ბე ბი კლი ენტ კომ პა ნი ა ში ბიზ ნე სის 
მფლო ბელ თა რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით. ორი ვე მიდ გო მა კლი ენ ტ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, 
რაც მი სა სალ მე ბე ლი ა.

ჩვენ უკ ვე ვახ სე ნეთ არა მიმ ზიდ ვე ლი ცრუ პა კე ტე ბი, მაგ რამ თქვენს წამ ყ ვან პა კეტს 
უნ და შე ეძ ლოს თქვე ნი კლი ენ ტე ბის პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა და თქვე ნი მომ სა ხუ რე ბის 
გა ყიდ ვა - იდე ა ლურ ფა სად, რო გორც თქვენ თ ვის, ასე ვე კლი ენ ტის თ ვის. ასეთ შემ თხ-
ვე ვა ში, ეს ცრუ პა კე ტე ბი მხო ლოდ გა ნამ ტ კი ცებს თქვენს იდე ა ლურ პა კეტ ში შე მო თა-
ვა ზე ბულ ღი რე ბუ ლე ბას.

საიდანდავიწყოთ?

ვე ბი ნა რის და სას რულს ვი სა უბ რეთ ბაზ რის კვლე ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე სა მიზ ნე კლი ენ-
ტე ბის გან საზღ ვ რი სა და შეს წავ ლის თ ვის, ბაზ რი სა და თქვე ნი კონ კუ რენ ტე ბის უკეთ 
გაც ნო ბის თ ვის. ეს სა შუ ა ლე ბას მოგ ცემთ, თქვე ნი პა კე ტე ბის შექ მ ნი სას კვლე ვა ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღოთ.

ესიყოსამნაწილიანისერიისპირველინაწილი.ვიმედოვნებთ,რომმეორენაწილ-
შიკვლავაცშევხვდებით.თუკიონლაინსაკონსულტაციოპაკეტებისშექმნისდაწყე-
ბადაჩვენიექსპერტულიდახმარებისმიღებაგსურთ,გთხოვთ,დაგვიკავშირდეთ.

თქვენშეგიძლიათგაეცნოთსესიას,ონლაინსაკონსულტაციოფირმისსამეტაპად
შექმნისშესახებ(ნაწილი1)აქ.

https://www.accountingweb.co.uk/build-an-online-advisory-firm-in-three-steps
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ვებგვერდი, 01/06/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017471

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №125ბრძანება  №125

2021 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი2021 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი

„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ „მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ 
ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების 

დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის 
ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების 

წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 
31 დეკემბრის №994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ31 დეკემბრის №994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეუ-

ლობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო 
დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, 
სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.2010, №172, 
სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.016105) დამტკიცებულ  წესში შეტანილ იქნეს 
შემდეგი ცვლილება: 

1.  61-მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ბ) მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
2.  62-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების შესახებ გადასახადის 

გადამხდელს ეგზავნება შეტყობინება, რომლითაც განემარტება  საგადასახადო ორგანოში 
გამოცხადების ვალდებულება მისი მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში, 
ამ პუნქტში მითითებული გადაწყვეტილების გაცნობის და აღიარებული საგადასახადო 
დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ ხელშეკრულების დადების მიზნით, 
გარდა ამ წესის 63-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.“.

3.  63-ე მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. აღიარებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ 

მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, საგადასახადო ორგანოსა და გადასახადის 
გადამხდელს შორის წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით იდება ხელშეკრულება, 
რომლებსაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა. ხელშეკრულებაში აისახება აღიარებული 
საგადასახადო დავალიანების გადახდის პირობები, ვადები და გადახდის გრაფიკი, 
აგრეთვე აღიარებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადებასთან 
დაკავშირებული სხვა საკითხები.“;

ბ) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:
„3. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია აღიარებული საგადასახადო დავალიანების 

გადახდევინების გადავადების შესახებ საგადასახადო ორგანოს უფროსის ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტთან ერთად, გადასახადის გადამხდელს დადგენილი 
წესის შესაბამისად, ელექტრონული ფორმით გაუგზავნოს აღიარებული საგადასახადო 
დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ ხელშეკრულება და გადახდის 
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გრაფიკი, ასევე, შეტყობინება აღნიშნულის შესახებ. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია 
აღნიშნული დოკუმენტების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშო დღის ვადაში შესაბამისი 
ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით დაადასტუროს ხელშეკრულების დადებაზე 
თანხმობა ან საგადასახადო ორგანოში გამოცხადების გზით დადოს ხელშეკრულება. ამასთან, 
გადასახადის გადამხდელის მიერ ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით ხელშეკრულების 
დადასტურების (ელექტრონული ფორმით დადების) შემთხვევაში, ხელშეკრულებაზე მისი 
ხელმოწერა სავალდებულო არ არის.“.

4.  64-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) გადასახადის გადამხდელის მიზეზით არ მოხდა საგადასახადო დავალიანების 

გადახდევინების გადავადების შესახებ ხელშეკრულების წერილობითი ან ელექტრონული 
ფორმით დადება ამ წესის 62-ე მუხლის მე-3 პუნქტით და 63-ე მუხლის მე-3 პუნქტით 
გათვალისწინებულ ვადებში.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი

ვებგვერდი, 01/06/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017472

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №126ბრძანება  №126

2021 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი2021 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  
79 2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა 1“ და „ა 2“ 
ქვეპუნქტები:

 „ა 1) აქციზური მარკა 10-ცალიანი ლენტი (თვითწებადი);
ა 2) აქციზური მარკა 100-ცალიანი ლენტი (თვითწებადი);“.
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                          ლაშა ხუციშვილი   ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 07/06/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017474

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №132ბრძანება №132

2021 წლის 4 ივნისი ქ. თბილისი2021 წლის 4 ივნისი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 200090000. 
22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 78-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:

„5. შერჩეული პირის მიერ ალკოჰოლიანი სასმელის სავალდებულო ნიშანდებისთვის 
გაცემული მატერიალური ფორმის აქციზური მარკა დატანილი უნდა იყოს ისეთი ფორმით, 
რომ მარკაზე აღნიშნული ბორჯღალოს აღმნიშვნელი სიმბოლო მთლიანად განთავსდეს 
ტარის თავსახურზე ან ყელზე. ალკოჰოლიან სასმელზე არამატერიალური ფორმის აქციზური 
მარკით სავალდებულო ნიშანდება ხდება ბოთლის, ქილის თავსახურზე ან არსებული ტარის 
ძირზე“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                        ლაშა ხუციშვილი  ლაშა ხუციშვილი



52

ვებგვერდი, 11/06/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200250000.22.033.017477

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №135ბრძანება  №135

2021 წლის 9 ივნისი ქ. თბილისი2021 წლის 9 ივნისი ქ. თბილისი

„ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ  „ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ  
საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით 

სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში გადახდილი სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში გადახდილი 
გადასახადის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გადასახადის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №633 ბრძანებაში ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №633 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით 

განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის 
საქართველოში გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №633 ბრძანებით (ვებგვერდი, 
111228027, 29/12/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 200250000.22.033.016287) დამტკიცებულ 
„ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული 
საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში 
გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესში“ შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-2 მუხლს 
დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:

„5. საგადასახადო აგენტი ამ მუხლით გათვალისწინებულ ინფორმაციას/დოკუმენტაციას 
საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს ელექტრონულად, შემოსავლების სამსახურის ოფი- 
ციალური ვებგვერდის (www.rs.ge) საშუალებით, გადასახადის გადამხდელის 
ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან, ხოლო შესაბამისი დოკუმენტაციის დედანი 
ინახება გადასახადის გადამხდელთან“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 03/06/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
240090000.10.003.022803
 

საქართველოს მთავრობისსაქართველოს მთავრობის
დადგენილება №247დადგენილება №247

2021 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი2021 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი

„საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის „საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის 
ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 სექტემბრის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 სექტემბრის 
№455 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ№455 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, „საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის 
ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 სექტემბრის №455 დადგენილებაში (www.matsne.
gov.ge, 19/09/2019, 240090000.10.003.021475) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით 
დამტკიცებული „საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის 
ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის“:

1. მე-2 მუხლის „ე.ე.ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე.ე.გ“ 
ქვეპუნქტი:

„ე.ე.გ) სეს ესნ-ის 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 ან/და 8711 სასაქონლო პოზიციებით ან/
და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული საქართველოს საქონლის (მექანიკური 
სატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 
50 სმ 3-ზე მეტია, ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში − მაქსიმალური გამომუშავებული 
სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია ან/და მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები) 12 თვემდე ვადით 
შენახვა;“.

2. მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის:
ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) წერილობითი ინფორმაცია საბაჟო საწყობის, მის ტერიტორიაზე არსებული 

სათავსის (სათავსში განთავსებული სათავსების გარდა) შესასვლელისა და გასასვლელის, 
აგრეთვე დათვალიერების, სინჯის ან/და ნიმუშის აღების განხორციელების, გადატვირთვის 
ოპერაციების განხორციელების ადგილის გამოსახულების ვიდეოჩამწერი საშუალებებით 
აღჭურვის შესახებ, ხოლო თუ საბაჟო საწყობში შეინახება მხოლოდ სეს ესნ-ის 8701, 8702, 
8703, 8704, 8705 ან/და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური 
სატრანსპორტო საშუალებები (რომელთა შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 
50 სმ 3-ზე მეტია, ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში − მაქსიმალური გამომუშავებული 
სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია) ან/და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული 
მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები – მხოლოდ საბაჟო საწყობის შესასვლელისა და 
გასასვლელის გამოსახულების ვიდეოჩამწერი საშუალებებით აღჭურვის შესახებ;“;

ბ) „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) მონაცემები დათვალიერებისა და სინჯის ან/და ნიმუშის აღების ადგილის შესახებ, 

რომლითაც დასტურდება, რომ ეს ადგილი განთავსებულია ნებართვით გათვალისწინებული 
საბაჟო საწყობის ტერიტორიაზე, აკმაყოფილებს საბაჟო საწყობში არსებული საქონლის ან/
და სატრანსპორტო საშუალების სპეციფიკის გათვალისწინებით დათვალიერების პირობებს, 
გადახურულია და არ გამოიყენება საქონლის შესანახად. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება იმ 
შემთხვევაში, თუ საბაჟო საწყობში შეინახება მხოლოდ სეს ესნ-ის 8701, 8702, 8703, 8704, 
8705 ან/და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო 
საშუალებები (რომელთა შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ 3-ზე მეტია, 
ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში − მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 
კვტ-ზე მეტია) ან/და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელები და 
ნახევრადმისაბმელები, ასევე საყარი, თხევადი ან/და დაბალ ტემპერატურულ რეჟიმში 
შესანახი საქონელი.“.
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3. მე-8 მუხლის:
ა) „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ლ) საბაჟო საწყობის ტერიტორიაზე საქონლის (სეს ესნ-ის 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 

ან/და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო 
საშუალებების (რომელთა შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ  3-ზე მეტია, 
ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში − მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 
კვტ-ზე მეტია) ან/და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელებისა 
და ნახევრადმისაბმელების გარდა) დათვალიერების, სინჯის ან/და ნიმუშის აღების 
განხორციელების, გადატვირთვის ოპერაციების განხორციელების ადგილი იმგვარად ჰქონდეს 
აღჭურვილი გამოსახულების ვიდეოჩამწერი საშუალებებით, რომ აღნიშნული ადგილები 
უწყვეტად ფიქსირდებოდეს (იძლეოდეს ზუსტი იდენტიფიცირების საშუალებას დღე-ღამის 
განმავლობაში). ამასთან, ტერიტორიულად განცალკევებული შენობა-ნაგებობისაგან (მათ 
შორის, საყარი ან/და თხევადი საქონლის  შესანახი სათავსი და მასთან დაკავშირებული 
ინფრასტრუქტურა) შემდგარ საბაჟო საწყობის ტერიტორიაზე გადატვირთვის ოპერაციების 
განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში, გადატვირთვის ოპერაციების რეალურად 
განხორციელების ადგილიდან საბაჟო საწყობის ტერიტორიამდე არსებული ტერიტორიაც 
ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მუდმივი (უწყვეტი) ვიდეოკონტროლით;“;

ბ) „ფ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ფ 1“ ქვეპუნქტი:
„ფ 1) აწარმოოს თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებული (მათ შორის, საქართველოში 

რეგისტრირებული) ან საბაჟო კონტროლის ქვეშ მყოფი, სეს ესნ-ის 8701, 8702, 8703, 8704, 
8705 ან/და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო 
საშუალებების (რომელთა შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ 3-ზე მეტია, 
ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში − მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ-
ზე მეტია) ან/და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელებისა და 
ნახევრადმისაბმელების გაფორმების ადგილამდე ან სხვა საბაჟო კონტროლის ზონამდე 
მიტანის ვადის ამოწურვამდე საბაჟო საწყობში შეტანისა და საბაჟო საწყობიდან გატანის 
აღრიცხვა და ინფორმაციის მიწოდება საბაჟო ორგანოსთან შეთანხმებული ფორმითა და 
წესით“.

მუხლი 2მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 15 ივნისიდან.

პრემიერ-მინისტრი                                                ირაკლი ღარიბაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილი
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ვებგვერდი, 08/06/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200030000.10.003.022820

საქართველოს მთავრობისსაქართველოს მთავრობის
დადგენილება №264დადგენილება №264

2021 წლის 7 ივნისი ქ. თბილისი2021 წლის 7 ივნისი ქ. თბილისი

„საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის დამტკიცების შესახებ“ „საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის №275 დადგენილებაში საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის №275 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1მუხლი 1
„ნორმატიული  აქტების  შესახებ“  საქართველოს  ორგანული კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, „საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის №275 დადგენილებაში (www.matsne.gov.
ge, 10/04/2014, 200030000.10.003.017895) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით 
დამტკიცებული „საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის“ მე-3 მუხლის:

1. პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე გადასახადის გადამხდელი, 

წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით, განცხადებით მიმართავს შემოსავლების 
სამსახურს. ელექტრონული ფორმით მიმართვის შემთხვევაში, განცხადება წარდგენილ 
უნდა იქნეს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენებით, 
გადასახადის გადამხდელის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.“.

2. მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) გადასახადის გადამხდელის ნებართვას შესაბამისი პირებისათვის საგადასახადო 

საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტების გაცნობის თაობაზე, ამ უკანასკნელთა მიერ 
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების მიზნით;“.

3. მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. წერილობითი ფორმით წარდგენის შემთხვევაში, განცხადებას უნდა დაერთოს 

ხელმოწერის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.“.
4. მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. თუ განცხადება არ შეესაბამება ამ მუხლის მოთხოვნებს, გადასახადის გადამხდელს 

წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით ეცნობება ხარვეზის შესახებ. გადასახადის 
გადამხდელს ხარვეზის შესახებ ელექტრონული ფორმით ეცნობება შემოსავლების 
სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენებით, გადასახადის გადამხდელის 
ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებამდე გადასახადის გადამხდელის მიერ ელექტრონული 

ფორმით, სსიპ − შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის (www.rs.ge) 
გამოყენებით, გადასახადის გადამხდელის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან 
წარდგენილი განცხადება საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე ჩაითვალოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად წარდგენილად.

მუხლი 3მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                              ირაკლი ღარიბაშვილი  ირაკლი ღარიბაშვილი
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ვებგვერდი, 27/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
480140000.09.001.016660

საქართველოს პარლამენტისსაქართველოს პარლამენტის
დადგენილებადადგენილება

„საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ „საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ 
ადმინისტრაციულ რეგიონ ჰონგ კონგს შორის შემოსავლებსა და ადმინისტრაციულ რეგიონ ჰონგ კონგს შორის შემოსავლებსა და 

კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების 
გადაუხდელობის და გადასახადების თავიდან არიდების აღკვეთის შესახებ“ გადაუხდელობის და გადასახადების თავიდან არიდების აღკვეთის შესახებ“ 

შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზეშეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:
რატიფიცირებულ იქნეს „საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ 

ადმინისტრაციულ რეგიონ ჰონგ კონგს შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი 
დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის და გადასახადების 
თავიდან არიდების აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე               კახაბერ კუჭავა             კახაბერ კუჭავა
თბილისი,

25 მაისი 2021 წ.
N494-IVმს-Xმპ

ვებგვერდი, 27/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
480140000.09.001.016661

საქართველოს პარლამენტისსაქართველოს პარლამენტის
დადგენილებადადგენილება

„საქართველოსა და იაპონიას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის „საქართველოსა და იაპონიას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის 
თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობისა და თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობისა და 

გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის შესახებ“ კონვენციის გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის შესახებ“ კონვენციის 
რატიფიცირების თაობაზერატიფიცირების თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:
რატიფიცირებულ იქნეს თბილისის 2021 წლის 29 იანვრის  „საქართველოსა და 

იაპონიას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების 
გადაუხდელობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის შესახებ“ კონვენცია.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე           კახაბერ კუჭავა   კახაბერ კუჭავა
თბილისი,

25 მაისი 2021 წ.
N495-IVმს-Xმპ
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

kompania  avtomobilebiT vaWrobs (8703 kodi), aseve axorcielebs avtoteqmomsax-
urebas.  mogexsenebaT, avtomobilebiT vaWroba warmoadgens CaTvlis uflebis 
gareSe gaTavisuflebul operacias, xolo avtomobilebis avtoteqmomsaxureba 
dRg-is dasabegr operacias. kompaniam 2020 wlis TebervalSi  gayida sakuTari 
warmoebis Senoba-nageboba, iyida sxva teritoriaze miwa Senoba-nagebobiT, sa-
dac sakuTari ZalebiT daiwyo Senoba-nagebobis aSeneba. zemo aRniSnuli Senoba-
nageboba gamoiyeneba rogorc avtomobilebis sarealizacio miznebisTvis, aseve 
avtoteqmomsaxurebis gasawevad. 

gTxovT gangvimartoT: 

a) 2020 wels gayiduli Senoba-nageboba miiRebs Tu ara monawileobas dRg-is CaTv-
lisadmi daqvemdebarebuli proporciuli wilis gamoTvlisas; da 

b) im SemTxvevaSi, Tu  dasabegri piris mier wina sagadasaxado wlis mixedviT op-
eraciebis Tanxa, romelzec mas ara aqvs dRg-is CaTvlis miRebis ufleba, saerTo 
brunvis 20%-ze metia, sakuTari warmoebis Senoba-nagebobis asaSeneblad SeZe-
nil saqonelze, rogor axorcielebs dRg-is CaTvlebs da rodis aisaxeba dRg-is 
deklaraciaSi. aseve rogor xdeba eqspluataciaSi Sesvlis momentis dabegvra?

pasuxi:

1. gayiduli Senoba _ nageboba monawileobas ar miiRebs proporciuli wilis 
gamoTvlisas, Tu uZravi qonebis yidva-gayidva ar aris Tqveni ZiriTadi saqmianoba 
(ix. sagadasaxado kodeqsis 177.3-e muxli).

2. sakuTari warmoebis Senoba-nagebobis mSeneblobis procesSi (eqspluataciaSi 
miRebamde) Tqven CaiTvliT am mSeneblobasTan dakavSirebul nebismier dRg-s 
srulad; eqspluataciaSi Sesvlis momentSi Tqven daadeklarirebT am Senobis 
dRg-is TviTRirebulebidan gamomdinare, xolo imavdroulad, deklarirebuli 
dRg-is CaTvlas miiRebT im wesiT, romelic aRwerilia sagadasaxado kodeqsis 
177-e muxlis me-5 _ me-10 nawilebSi.

kiTxva:

Sps-s masalebi ganTavsebuli aqvs Tavis teritoriaze, romelic jer mis sakuTre-
baSi ar aris da am teritorias aremontebs SeZenili masalebiT. gaxarjuli ma-
sala miwodebad unda aRiardes, anu gaxarjuli masala daibegros 18%-iT da, 
imavdroulad, usasyidlod rom aris am farTobze es xom ar gaxdeba sadavo da 
miwodebaSi CasaTvleli saqoneli?

pasuxi:

Tqvens kiTxvaze swor pasuxs ver gagcemT, Tu ar gvecodineba Tqveni im pirTan 
garigebis detalebi, vis sakuTrebaSic amJamad aris aRniSnuli teritoria, 
magaliTad Tqveni kontrahentis iuridiuli forma da samewarmeo/arasamewarmeo 
statusi, Tqveni urTierTdamokidebuleba, garigebis pirobebi da a.S.
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kiTxva:

mikrobiznesis statusi aviRe 2021 wels da ar vsaqmianob. Sesabamisad vfiqrob, 
rom unda gavauqmebino Semosavlebis samsaxurs. 

mainteresebs, mikro-biznesis statusis mqone pirs mevaleba Tu ara gadasaxadis 
gadamxdelis sainformacio baraTis Sevseba da Tu ar Semivsia, ra sanqciebi mo-
hyveba Cems saqmianobas?

pasuxi:

sainformacio baraTis Seuvsebloba sagadasaxado kodeqsis mixedviT raime 
sanqcias pirdapir ar iwvevs. ubralod, Tqven ver isargeblebT eleqtronuli 
servisebiT Tqvens gadamxdelis gverdze, ris gamoc SeiZleba dagekisroT 
sanqciebi sxva valdebulebis Seusruleblobis gamo (magaliTad, deklaraciis 
warudgenlobisTvis).

kiTxva:

var mewarme piri, mimdinare wlis maisis TveSi nulovani deklaracia rom  
gavagzavno da 15 ricxvis mere davakoreqtiro, marto sauravi damericxeba, Tu 
sxva raime jarimasac gamoiwvevs?

pasuxi:

Tu mimdinare wlis maisis nulovani deklaraciebi jer ar wargidgeniaT, maSin maTi 
wardgena ukve dagvianebulia. sazogadod ki, Tu nulovani deklaracia droulad 
aris wardgenili, misi dazusteba mxolod sauravs SeiZleba iwvevdes, im pirobiT, 
rom deklaraciis wardgenis vadasa da deklaraciis dazustebas Soris periodSi 
TqvenTan ar dainiSneba sagadasaxado Semowmeba.

kiTxva:

mcire mewarme, rogorc vici, weliwadSi 6000 laramde xelfasis ganacemze ar ibe-
greba. mainteresebs, kovidTan dakavSirebiT SeRavaTi rom aris maisis CaTvliT, 
esec xom ar ibegreba 750 laramde, gTxovT gamarkvioT, kovidis ganacemi Sedis Tu 
ara im 6000 larSi?

pasuxi:

ara, ar Sedis.

kiTxva:

gavxseniT Sps, davdeqiT dRg-is gadamxdelad da mogveniWa dRg-is arakvalifici-
uri gadamxdelis statusi. Sps-s jer operaciebi ar hqonia, vgegmavT garkveuli 
produqciis imports da mainteresebs, Tu SevZlebT importze gadaxdili dRg-is 
CaTvlas?

pasuxi:

diax, Semosavlebis samsaxurSi garkveuli procedurebis gavlis Semdeg SeZlebT 
CaTvlis miRebas, Tu importirebuli produqcia dakavSirebulia iseT miwodebasTan, 
razec gaqvT CaTvlis (18%-iani, CaTvlis uflebiT gaTavisuflebuli, ucxoeTSi 
miwodebuli) ufleba. 



59

kiTxva:

mcire biznesis statusis mqone ind mewarmem naRdi angariSworebisas aucilebe-
lad unda isargeblos sakaso aparatiT da Ceki gasces?

pasuxi:

diax, aucileblad.

kiTxva:

dRg-is gadamxdelma mcire mewarmem daidga swrafi Caricxvis aparati. rogorc 
vici, periodulad ericxebaT sakomisio. am sakomisios Tanxaze, ra valdebulbebi 
warmomeqmneba dRg-is kuTxiT da Tu ibegreba? vfiqrob, mcire mewarmis kuTxiT  
1% dabegvraSi ar unda CaerTos. 

pasuxi:

sakomisio Tanxis miReba finansuri operaciaa, romelic dRg-sgan gaTavisuflebulia, 
CaTvlis uflebis gareSe da ar CairTveba mcire biznesis statusis qveS miRebul 
erTobliv SemosavalSi. es Semosavali daibegreba saerTo wesiT.

kiTxva:

rogorc cnobilia, dRes mravali esTetikis centri funqcionirebs, romlebic 
akeTeben ineqciebs da sxvadasxva plastikur operaciebs. 

rogor regulirdeba maTi saqmianoba dabegvris kuTxiT da aseve samedicino kuTx-
iT, mainteresebs romeli samedicino saqmianoba aris gaTavisuflebuli dRg-gan?

pasuxi:

sazogadod, samedicino saqmianoba dRg-sgan Tavisufldeba mxolod im pirobiT, 
rom pirs aqvs amgvari saqmianobis ufleba. detalebs SegiZliaT gaecnoT 
sagadasaxado kodeqsis 170-e muxlSi.

kiTxva:

sawarmoSi Sida ZalebiT Catarebul inventarizaciis Sedegad gamovlenil zedme-
tobas, ra fasiT viRebT SemosavalSi, sarealizacio fasiT Tu TviTRirebulebiT.
mainteresebs, sagadasaxado miznebisaTvis ra iqneba sworad aRiarebuli?

pasuxi:

gamovlenili zedmetoba aRiricxeba sabazro fasiT.

kiTxva:

sawarmos (Sps) ukrainaSi fizikurma pirma gagviwia  erTjeradi momsaxureba (arq-
iteqturuli gegma sastumros ezos mowyobaze), razec anazRaureba gadavuricxeT 
dolarSi. ra saxis gadasaxadi unda gadavixado da  rogor unda davbegro?

pasuxi:

Tqvens kiTxvaze pasuxi imazea damokidebuli, Tu sad mdebareobs uZravi qoneba, 
romlis proeqtic ucxoelma pirma mogimzadaT. garda amisa, aseve mniSvnelovania, 
aris Tu ara es fizikuri piri mewarme subieqti. es detalebi Tqvens kiTxvaSi ar 
Cans, ris gamoc pasuxis gacema gviWirs.
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kiTxva:

mogesalmebiT, individualurma mewarmem sakuTrebaSi arsebuli saxli unda gaaq-
iraos saojaxo sastumrod. pirovneba aris pensioneri. 

gvainteresebs, Tu SeiZleba pensioners bankis angariSze Cairicxos Tanxa da ra 
saxis gadasaxadis gadaxda uwevs individualur mewarmes?

pasuxi:

bankis angariSze Tanxis Caricxva, rasakvirvelia, SesaZlebelia. sasurvelia, rom 
sapensio da samewarmeo angariSebi erTmaneTSi ar aurioT. rac Seexeba dabegvras, 
gaqiravebiT miRebuli Semosavali ibegreba saSemosavlo gadasaxadiT (20 an 5 %) 
da, Sesabamisi pirobebis arsebobisas _ dRg-iTac.

kiTxva:

gTxovT mipasuxoT, rs.ge-dan davwere gancxadeba Sps-ze qonebis saavansos 50 pro-
centiT Semcirebaze, SecdomiT 50 Cavwere, megona procentiT Semcirdeboda, ro-
gorc mimdinare saSemosavlo da mogeba. 50 lariT Semcirebas miwers portalze.  
pasuxi dadebiTi momivida da iq lari weria. 

gTxovT ganmimartoT, rogor Sevcvalo gancxadeba?

pasuxi:

qonebis gadasaxadis mimdinare gadasaxdels, raki gadaxdis vada ukve gasulia, 
veRar SecvliT.

kiTxva:

ararezident ucxoeTis moqalaqes, romelic registrirebulia gadasaxadis gad-
amxdelad, kodeqsSi Sesuli bolo cvlilebebis Sedegad evaleba Tu ara dadges 
dRg-is gadamxdelad, Tuki misi erTaderTi saqmianoba sakuTari komerciuli 
farTobis gaqiravebaa?

pasuxi:

Cveni azriT, evaleba.

kiTxva:

fizikurma pirma erTi Tve miwa iyida da surs misi gayidos. gvainteresebs, daibe-
greba mxolod saSemosavlo gadasaxadiT, Tu kidev ekuTvnis sxva gadasaxadi?

pasuxi:

Tu am miwaze ar aris Senoba-nagebobebi, an Tu es miwa aris sakarmidamo miwis 
nakveTi sacxovrebeli saxliT, maSin sxva gadasaxadi ar mouwevs. sxva SemTxvevaSi, 
SeiZleba warmoeSvas dRg-iT dabegvris valdebuleba.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.06.21 2,0370 5,3577 3,9843 4,6329 2,6959 3,3883 3,9016 8,8841 8,0989 1,1464 3,9355 3,6320 1,5614 3,2688

02.06.21 2,0351 5,3508 3,9792 4,6165 2,6976 3,3836 3,9375 8,9099 8,0888 1,1469 3,9412 3,6196 1,5627 3,2547

03.06.21 2,0072 5,2765 3,9238 4,5558 2,6747 3,3367 3,8684 8,7776 7,9741 1,1330 3,8903 3,5737 1,5420 3,2228

04.06.21 1,9658 5,1669 3,8425 4,4723 2,6263 3,2673 3,7884 8,6192 7,8059 1,1103 3,8034 3,5046 1,5091 3,1524

05.06.21 1,9064 5,0125 3,7276 4,3477 2,5376 3,1697 3,6666 8,3386 7,5719 1,0743 3,6875 3,4038 1,4650 3,0791

06.06.21 1,9064 5,0125 3,7276 4,3477 2,5376 3,1697 3,6666 8,3386 7,5719 1,0743 3,6875 3,4038 1,4650 3,0791

07.06.21 1,9064 5,0125 3,7276 4,3477 2,5376 3,1697 3,6666 8,3386 7,5719 1,0743 3,6875 3,4038 1,4650 3,0791

08.06.21 1,9620 5,1596 3,8372 4,4642 2,6157 3,2636 3,8172 8,5939 7,7935 1,1094 3,8166 3,5092 1,5107 3,1569

09.06.21 1,9587 5,1522 3,8316 4,4494 2,6082 3,2587 3,8128 8,5708 7,7827 1,1017 3,8029 3,5104 1,5088 3,1471

10.06.21 1,9566 5,1468 3,8273 4,4500 2,6056 3,2553 3,8043 8,5931 7,7733 1,1029 3,8043 3,5050 1,5077 3,1387

11.06.21 1,9667 5,1720 3,8460 4,4568 2,6148 3,2709 3,7982 8,5714 7,8140 1,1112 3,8191 3,5282 1,5141 3,1613

12.06.21 1,9705 5,1807 3,8523 4,4876 2,6171 3,2761 3,8220 8,6065 7,8288 1,1121 3,8289 3,5373 1,5220 3,1701

13.06.21 1,9705 5,1807 3,8523 4,4876 2,6171 3,2761 3,8220 8,6065 7,8288 1,1121 3,8289 3,5373 1,5220 3,1701

14.06.21 1,9705 5,1807 3,8523 4,4876 2,6171 3,2761 3,8220 8,6065 7,8288 1,1121 3,8289 3,5373 1,5220 3,1701

15.06.21 1,9848 5,2216 3,8829 4,5164 2,6379 3,3020 3,8569 8,6159 7,8938 1,1100 3,8554 3,5667 1,5294 3,2040

16.06.21 1,9673 5,1761 3,8492 4,4699 2,6150 3,2735 3,8194 8,5069 7,8160 1,0940 3,8183 3,5330 1,5127 3,1751

17.06.21 1,9618 5,1577 3,8356 4,4674 2,6128 3,2624 3,7938 8,4928 7,7887 1,0926 3,7889 3,5194 1,5082 3,1657

18.06.21 1,9269 5,0678 3,7686 4,4045 2,5674 3,2061 3,6893 8,2984 7,6523 1,0641 3,6953 3,4518 1,4781 3,1587

19.06.21 1,9302 5,0769 3,7754 4,4059 2,5824 3,2112 3,6849 8,2956 7,6657 1,0632 3,6927 3,4481 1,4805 3,1681

20.06.21 1,9302 5,0769 3,7754 4,4059 2,5824 3,2112 3,6849 8,2956 7,6657 1,0632 3,6927 3,4481 1,4805 3,1681

21.06.21 1,9302 5,0769 3,7754 4,4059 2,5824 3,2112 3,6849 8,2956 7,6657 1,0632 3,6927 3,4481 1,4805 3,1681

22.06.21 1,9250 5,0638 3,7658 4,3947 2,5686 3,2023 3,6604 8,3094 7,6471 1,0635 3,6862 3,4364 1,4736 3,1653

23.06.21 1,9195 5,0489 3,7545 4,3810 2,5609 3,1929 3,6734 8,2829 7,6230 1,0593 3,6890 3,4300 1,4698 3,1566

24.06.21 1,9274 5,0691 3,7695 4,4055 2,5746 3,2064 3,7032 8,3337 7,6518 1,0819 3,7205 3,4378 1,4832 3,1549

25.06.21 1,9211 5,0552 3,7591 4,3986 2,5573 3,1973 3,7011 8,3080 7,6345 1,0735 3,7187 3,4270 1,4796 3,1470

26.06.21 1,9225 5,0565 3,7601 4,3789 2,5595 3,1975 3,7094 8,3328 7,6326 1,0681 3,7189 3,4347 1,4766 3,1489

27.06.21 1,9225 5,0565 3,7601 4,3789 2,5595 3,1975 3,7094 8,3328 7,6326 1,0681 3,7189 3,4347 1,4766 3,1489

28.06.21 1,9225 5,0565 3,7601 4,3789 2,5595 3,1975 3,7094 8,3328 7,6326 1,0681 3,7189 3,4347 1,4766 3,1489

29.06.21 1,9272 5,0680 3,7690 4,3911 2,5587 3,2053 3,7036 8,3545 7,6496 1,0713 3,7230 3,4392 1,4763 3,1579

30.06.21 1,9229 5,0572 3,7608 4,3754 2,5530 3,1992 3,6862 8,3236 7,6323 1,0721 3,7062 3,4306 1,4770 3,1603

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis ivnisSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis ivnisSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.06.21 2,7087 2,5287 2,0846 0,3842 2,9803 8,8995 0,7783 10,0594 2,4715 10,8670 5,1301 4,2122 4,5012 2,3735

02.06.21 2,7017 2,5172 2,0720 0,3819 2,9702 8,8611 0,7749 10,0451 2,4608 10,8201 5,0986 4,1946 4,4645 2,3626

03.06.21 2,6679 2,4896 2,0522 0,3742 2,9341 8,7743 0,7673 9,8996 2,4341 10,7105 5,0467 4,1534 4,4095 2,3259

04.06.21 2,6131 2,4359 2,0079 0,3654 2,8729 8,5826 0,7506 9,7036 2,3810 10,4835 4,9338 4,0633 4,3236 2,2754

05.06.21 2,5384 2,3592 1,9624 0,3543 2,7954 8,3831 0,7331 9,4529 2,3170 10,2296 4,8036 3,9689 4,2179 2,2034

06.06.21 2,5384 2,3592 1,9624 0,3543 2,7954 8,3831 0,7331 9,4529 2,3170 10,2296 4,8036 3,9689 4,2179 2,2034

07.06.21 2,5384 2,3592 1,9624 0,3543 2,7954 8,3831 0,7331 9,4529 2,3170 10,2296 4,8036 3,9689 4,2179 2,2034

08.06.21 2,6133 2,4463 2,0118 0,3662 2,8846 8,5949 0,7516 9,7091 2,3844 10,4915 4,9340 4,0693 4,3358 2,2761

09.06.21 2,6046 2,4362 2,0025 0,3657 2,8746 8,5682 0,7493 9,7031 2,3775 10,4659 4,9190 4,0560 4,3177 2,2681

10.06.21 2,5980 2,4322 1,9992 0,3660 2,8680 8,5453 0,7473 9,6727 2,3719 10,4380 4,9148 4,0452 4,3009 2,2608

11.06.21 2,6109 2,4472 2,0156 0,3704 2,8868 8,6069 0,7527 9,7400 2,3859 10,5131 4,9449 4,0741 4,3270 2,2723

12.06.21 2,6210 2,4571 2,0265 0,3781 2,8956 8,6308 0,7548 9,7650 2,3952 10,5424 4,9603 4,0852 4,3381 2,2768

13.06.21 2,6210 2,4571 2,0265 0,3781 2,8956 8,6308 0,7548 9,7650 2,3952 10,5424 4,9603 4,0852 4,3381 2,2768

14.06.21 2,6210 2,4571 2,0265 0,3781 2,8956 8,6308 0,7548 9,7650 2,3952 10,5424 4,9603 4,0852 4,3381 2,2768

15.06.21 2,6355 2,4728 2,0444 0,3837 2,9212 8,7231 0,7629 9,8682 2,4147 10,6516 5,0073 4,1280 4,3726 2,2905

16.06.21 2,6060 2,4429 2,0286 0,3701 2,8844 8,6444 0,7560 9,7939 2,3940 10,5520 4,9610 4,0904 4,3308 2,2648

17.06.21 2,5978 2,4385 2,0211 0,3701 2,8787 8,6188 0,7537 9,7752 2,3867 10,5208 4,9483 4,0783 4,3173 2,2613

18.06.21 2,5597 2,3930 2,0177 0,3653 2,8524 8,5998 0,7521 9,6830 2,3564 10,4836 4,9078 4,0681 4,2639 2,2177

19.06.21 2,5617 2,3900 2,0226 0,3648 2,8780 8,6254 0,7543 9,6994 2,3623 10,5148 4,9219 4,0806 4,2893 2,2161

20.06.21 2,5617 2,3900 2,0226 0,3648 2,8780 8,6254 0,7543 9,6994 2,3623 10,5148 4,9219 4,0806 4,2893 2,2161

21.06.21 2,5617 2,3900 2,0226 0,3648 2,8780 8,6254 0,7543 9,6994 2,3623 10,5148 4,9219 4,0806 4,2893 2,2161

22.06.21 2,5481 2,3784 2,0206 0,3612 2,8752 8,6178 0,7536 9,6935 2,3544 10,5125 4,8950 4,0768 4,2714 2,2056

23.06.21 2,5493 2,3706 2,0143 0,3630 2,8585 8,5941 0,7516 9,6766 2,3448 10,4836 4,8744 4,0649 4,2447 2,2036

24.06.21 2,5675 2,3883 2,0139 0,3659 2,8420 8,5894 0,7512 9,6922 2,3463 10,4814 4,8715 4,0626 4,2473 2,2223

25.06.21 2,5615 2,3864 2,0040 0,3628 2,8395 8,5679 0,7493 9,6724 2,3434 10,4551 4,8667 4,0531 4,2432 2,2237

26.06.21 2,5584 2,3900 2,0070 0,3626 2,8430 8,5731 0,7497 9,6946 2,3462 10,4615 4,8773 4,0571 4,2444 2,2256

27.06.21 2,5584 2,3900 2,0070 0,3626 2,8430 8,5731 0,7497 9,6946 2,3462 10,4615 4,8773 4,0571 4,2444 2,2256

28.06.21 2,5584 2,3900 2,0070 0,3626 2,8430 8,5731 0,7497 9,6946 2,3462 10,4615 4,8773 4,0571 4,2444 2,2256

29.06.21 2,5643 2,3946 2,0137 0,3612 2,8519 8,5976 0,7519 9,6847 2,3516 10,4879 4,8911 4,0681 4,2563 2,2276

30.06.21 2,5542 2,3791 2,0164 0,3625 2,8582 8,6041 0,7525 9,6873 2,3512 10,4958 4,8915 4,0706 4,2574 2,2113
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100 10 1

01.06.21 4,4516 1,9211 1,2896 9,3394 1,8562 6,2783 2,8913 0,3091 1,1899 0,7628 3,9038 2,3756 0,6255

02.06.21 4,4304 1,9117 1,2845 9,2991 1,8482 6,2506 2,8773 0,3081 1,1864 0,7607 3,8798 2,3634 0,6236

03.06.21 4,3848 1,8984 1,2683 9,2080 1,8275 6,1869 2,8501 0,3053 1,1786 0,7519 3,8156 2,3430 0,6256

04.06.21 4,3076 1,8516 1,2431 9,0069 1,7856 6,0575 2,7866 0,2990 1,1534 0,7368 3,7295 2,3254 0,6210

05.06.21 4,2021 1,8137 1,2132 8,7974 1,7426 5,9199 2,7243 0,2921 1,1295 0,7203 3,6380 2,2528 0,6066

06.06.21 4,2021 1,8137 1,2132 8,7974 1,7426 5,9199 2,7243 0,2921 1,1295 0,7203 3,6380 2,2528 0,6066

07.06.21 4,2021 1,8137 1,2132 8,7974 1,7426 5,9199 2,7243 0,2921 1,1295 0,7203 3,6380 2,2528 0,6066

08.06.21 4,3325 1,8543 1,2488 9,0197 1,7861 6,0714 2,7925 0,2995 1,1619 0,7391 3,7300 2,3404 0,6252

09.06.21 4,3322 1,8536 1,2502 8,9917 1,7778 6,0556 2,7815 0,2989 1,1587 0,7359 3,7200 2,3185 0,6237

10.06.21 4,3520 1,8487 1,2577 8,9677 1,7743 6,0411 2,7744 0,2975 1,1591 0,7348 3,7094 2,3201 0,6234

11.06.21 4,3783 1,8578 1,2676 9,0323 1,7858 6,0843 2,7945 0,2993 1,1660 0,7396 3,7438 2,3151 0,6244

12.06.21 4,4253 1,8620 1,2793 9,0574 1,7892 6,1074 2,8022 0,2994 1,1732 0,7427 3,7534 2,3356 0,6269

13.06.21 4,4253 1,8620 1,2793 9,0574 1,7892 6,1074 2,8022 0,2994 1,1732 0,7427 3,7534 2,3356 0,6269

14.06.21 4,4253 1,8620 1,2793 9,0574 1,7892 6,1074 2,8022 0,2994 1,1732 0,7427 3,7534 2,3356 0,6269

15.06.21 4,4320 1,8830 1,2876 9,1543 1,8081 6,1966 2,8326 0,3025 1,1867 0,7504 3,7880 2,3254 0,6260

16.06.21 4,4160 1,8650 1,2777 9,0717 1,7918 6,1533 2,8063 0,2994 1,1795 0,7437 3,7506 2,2997 0,6272

17.06.21 4,3968 1,8646 1,2726 9,0449 1,7835 6,1357 2,7984 0,2983 1,1693 0,7428 3,7437 2,3010 0,6273

18.06.21 4,3499 1,8563 1,2661 9,0249 1,7753 6,1453 2,7919 0,2983 1,1633 0,7397 3,7358 2,2345 0,6248

19.06.21 4,3879 1,8618 1,2616 9,0517 1,7724 6,1689 2,8001 0,2995 1,1653 0,7403 3,7439 2,2470 0,6325

20.06.21 4,3879 1,8618 1,2616 9,0517 1,7724 6,1689 2,8001 0,2995 1,1653 0,7403 3,7439 2,2470 0,6325

21.06.21 4,3879 1,8618 1,2616 9,0517 1,7724 6,1689 2,8001 0,2995 1,1653 0,7403 3,7439 2,2470 0,6325

22.06.21 4,3321 1,8592 1,2595 9,0437 1,7619 6,1542 2,7976 0,2996 1,1607 0,7402 3,7421 2,2193 0,6219

23.06.21 4,3140 1,8589 1,2474 9,0189 1,7566 6,1495 2,7918 0,2982 1,1530 0,7382 3,7330 2,2059 0,6295

24.06.21 4,3435 1,8587 1,2437 9,0140 1,7527 6,1672 2,7889 0,2983 1,1570 0,7390 3,7300 2,2248 0,6362

25.06.21 4,3535 1,8485 1,2423 8,9914 1,7471 6,2071 2,7819 0,2977 1,1429 0,7366 3,7188 2,2132 0,6336

26.06.21 4,3639 1,8503 1,2465 8,9969 1,7484 6,3300 2,7833 0,2981 1,1515 0,7399 3,7207 2,2339 0,6408

27.06.21 4,3639 1,8503 1,2465 8,9969 1,7484 6,3300 2,7833 0,2981 1,1515 0,7399 3,7207 2,2339 0,6408

28.06.21 4,3639 1,8503 1,2465 8,9969 1,7484 6,3300 2,7833 0,2981 1,1515 0,7399 3,7207 2,2339 0,6408

29.06.21 4,3743 1,8603 1,2502 9,0226 1,7546 6,3221 2,7910 0,2988 1,1555 0,7401 3,7314 2,2139 0,6400

30.06.21 4,3537 1,8597 1,2490 9,0294 1,7582 6,3557 2,7966 0,2985 1,1627 0,7375 3,7445 2,2023 0,6415
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`pur - R vi no Si~ Se vi da er Ti ime re li, 
Ro mi Ta da Tev ziT ga moZRa da Ses-
Za xa mo sam sa xu res:

_ Sen, ei, bo So, me i ta er Ti svi ru li 
Rvi no, Tevzs cur va un da o.

iq ve er Ti Ri pi a ni va Wa ri ij da da 
Ro ris mwva debs Se eq ce o da. imer lis 
naT q va mi ga i go na, Za li an mo e wo na da 
ima nac xma maR la da i Za xa:

_ Sen, he i, yu rum saR, er Ti ka xu ri 
ma i ta, Rors un da da va le vi no o.

  

_ rad mi a ci le ben xol me stum rebs 
ka re bam di so? _ ikiTxa er T ma.

_ imi tom, rom dar w mun d nen _ mar T-
la wa vid nen, Tu ara o.

  

er Ti wina Ra mis na qe i fa ri me go ba ri 
Ses Ci o da me o res:

_ Ta vi ise Ti maqvs, TiT qos Sig To-
feb sa sclid ne no...

_ swo red ag re iq ne ba, al baT, mwyreb-
sa hxo cavs vin me o, upa su xa me go-
bar ma.

  

_ ra aris, Ce mo kar go, sul vses xu-
lobT da vses xu lobT, xom gav Ra tak-
di To, _ uTx ra col ma qmars.

_ bav S vi xar, su li ko o, va lis aRe ba 
ki ar gag va Ra ta kebs, va lis ga dax-
da o.

  

_ vin iyo, ai exla `viri xaro~ rom 
giTxra?

_ ar vici... ucnobia viRaca...

_ sakvirvelia, agre Cqara rogor 
gicno!

  

erTs Cve ne burs axal gaz r das di di 
va le bi da aw va, mo va le e bis mo sa So-
reb lad iZu le bu li Se iq m na mziT vi-
a ni qa li Se er To co lad da va le bi 
co lis mziT ve biT mo e So re bi na.

er Txel nac no bi Sex v da da mi u lo ca:

_ mo mi lo cavs, co li Se gir Tav so.

_ is co li me ki ara, mo va le eb ma Se-
ir Tes da amaT mi u lo ce o, _ upa su xa 
va le bi dan Tav dax s nil ma gmir ma.

  

_ mowya leo xel m wi fev, Tqven me 
su le li mi wo deT. gTxovT bo di Si 
mo i xa doT.

_ bo diSs si a mov ne biT mo vix di, mag-
ram amiT daW k vi an de biT?!

  

sastumroSi

_ es ra rentgeniseburi Semwvari 
mogitaniaT?

_ rogor rentgeniseburi, batono?

_ ise, rom marto Zvali Cans da 
xorcs ki arsada vxedav.

nakvesebi warsulidan
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

To daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze 
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansu-

ri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis ward-
genisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.

profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom inter-
esTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gad-
awyvetilebebis kompromentireba.
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