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სტრატეგიული პროჰესიონალი – ცირითადი გამოჩდა 

სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი             გამოჩდის პასუჭის 

ნიმუყი 

სტრატეგიული პროჰესიული გამოჩდების ყემთჭვევაყი, ღოველთვის არ არის ყესაცლებელი ისეთი 

სარეკომენდაჩიო პასუჭების გამოფვეღნება, რომელიჩ მთლიანად ჰარავს  ღველა სძორ პუნფტს, 

რომელიჩ ყეიცლება კანდიდატებმა დაძერონ. ფულა დაეძერება იმ კანდიდატებს იმ პუნფტების 

აქნიყვნისთვის, რომლებიჩ მითითებული არ არის სავარაუდო პასუჭებყი, მაგრამ, მიუჭედავად 

ამისა, მნიყვნელოვანია აქნიყნული მოთჭოვნებიდან გამომდიანრე. გარდა ამისა, ინტეგრირებულ 

პრაფტიკულ მაგალითებყი კანდიდატებმა გამოჩდაზე ყეიცლება ჭელაჭლა ძარმოადგინონ ის 

პუნფტები, რომლებიჩ სჭვა კითჭვებყი ან ამ კითჭვების სჭვა ნაძილებყი იღო განჭილული, თუ ეს 



ჭდება იმ კითჭვის სპეჩიჰიკური მოთჭოვნების კონტეფსტიდან გამომდინარე, რომელზეჩ ჭდება 

პასუჭის გაჩემა.  

ფვემოთ მოჩემული რეკომენდებული პასუჭები აუჩილებლად ითვალისძინებს უჰრო მეტ დეტალურ 

მონაჩემებს, ვიდრე მოსალოდნელი იფნებოდა კანდიდატთა უმრავლესობისგან გამოჩდის 

პირობებყი და მოიჩავს მაგალითყი მოჩემულ ინჰორმაჩიაყი შამოღალიბებული პუნფტების 

უმრავლესობას. ამიტომ პასუჭები მიზნად ისაჭავს კანდიდატისგან მოთჭოვნილი სტრუფტურული 

მიდგომის უზრუნველღოჰას და თითოეულ დავალებაყი  სიქრმისეულ ჩოდნას, რაჩ ყეიცლება 

დემონსტრირებულ იფნეს კარგად მომზადებული კანდიდატების მიერ. ის ასევე მიზნად ისაჭავს 

გადამეორებას და მომავალი გამოჩდებისთვის მჭარდაწერას. 

1. (ა) საკონსულტაჩიო ანგარიყის ნაძილი, ცირითადი მონაჩემების ყესაჭებ 

 ერთი ფულა დაიძერება ნებისმიერი ყესაჰერისი გარემოს აქმძერი მოდელის ყესაბა-

მისი პუნფტის განჭილვისათვის, როგორიჩაა პორტერის ჭუთი ცალა ან PESTEL.  

 ყესავალი  

 ამ ანგარიყის პირველ ნაძილყი მოჩემულია DCS კომპანიის ბაზრისა და დარგის 

ანალიზი პორტერის ჭუთი ცალის მოდელის გამოღენებით.  

(i) მღიდველების სავაწრო ცალაუჰლება 

DCS კონკურენჩიას აჭორჩიელებს ორ ბაზარზე. მონაჩემთა გაჩვლის 

კომპონენტების ბაზარზე, რომელიჩ უჰრო მომძიჰებულია და სადაჩ მას 1%-ზე 

ნაკლები საბაზრო ძილი აფვს, ის ძარმოადგენს უმნიყვნელო მიმძოდებელს, 

მიუჭედავად მისი მთლიანი მოგების 65%-ისა ან ნაქდი ჰულადი ყემოსულობისა, 

რომელიჩ ამ სეგმენტიდან მოიპოვება. საკუთარი ვალუტის მფონე მეზობელ 

ბაზარზე (30%) მისი მომჭმარებელი ითჭოვს დაბალ ჰასებს, მაქალ ჭარისჭსა და 

საიმედოობას. მათთვის ყეიცლება მიუქებელი იღოს ყეკვეთების გვიან მიტანა. 

როგორჩ შანს, ჭელმისაძვდომია მიძოდების ალტერნატიული ძღაროები და 

მიმძოდებლის ყეჩვლის ჭარხებიჩ ყედარებით დაბალია. ორიგინალი 

აქწურვილობების დამამზადებლებს სჭვადასჭვა ფვეღნიდან აფვთ მნიყვ-

ნელოვანი საბაზრო პოზიჩია ამ ბაზარზე, განსაკუთრებით ორიგინალი აქწურ-

ვილობის იმ დამამზადებელს, რომელიჩ DCS-ის ამჟამინდელი მონაჩემთა 

გაჩვლის კომპონენტის გაღიდვების 40%-ია.   

მეორე ბაზარზე, სადაჩ ფსელის მართვის სისტემები მიეძოდება, ცირითადად, 

ეროვნულ მჩირე და საყუალო ზომის კომპანიებს და მჭოლოდ რამდენიმე დიდი 

ზომის კომპანიას, მღიდველებს აფვთ ნაკლები საბაზრო ცალაუჰლება. DCS-ი 

ემსაჭურება თითოეული მომჭმარებლის კონკრეტულ საწიროებებს და ამიტომ 

თითოეული პროგრამული უზრუნველღოჰა, გარკვეულძილად, ძარმოადგენს 

ყეკვეთით დამზადებულ პროგრამულ უზრუნველღოჰას. ეს მღიდველებს უჰრო 

ურთულებს პოტენჩიური მიმძოდებლების პროდუფტებისა და ჰასების 

ყედარებას. მიძოდების ალტერნატიული ძღაროები უჰრო რთული მოსაცებნია, 

რამდენადაჩ მჭოლოდ სამი კომპანია (მათ ყორის, DCS) არსებობს ამ 

სპეჩიალიზებულ ბაზარზე.  

 

 

მიმძოდებლების სავაწრო ცალაუჰლება  

მიუჭედავად იმისა, რომ DCS ამ მონაჩემთა გაჩვლის პროდუფტების ღველა 

კომპონენტის 50%-ს ამზადებს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ DCS-ს დიდი 

ზეგავლენის მოჭდენა ყეეცლება თავის მიმძოდებლებზე, რომლებიჩ უზრუნველ-



ღოჰენ დანარშენ 50%-ს. როგორჩ ყედარებით მჩირე მოთამაყეს მონაჩემთა 

გაჩვლის ბაზარზე, კომპანიას არა აფვს ცალაუჰლება, რომ მღიდველის ძნეჭი 

დააკისროს თავის ორ მიმძოდებელს, როგორჩ ჰასის ისე მიძოდების თვალ-

საზრისით. კომპონენტების მიძოდებასთან დაკავყირებით, ამჟამად არსებულ 

პრობლემებს მნიყვნელოვანი ზეგავლენა აფვს კომპანიის ყესაცლებლობაზე, 

დააკმაღოჰილოს მომჭმარებელთა ვადები და მოლოდინი.  

 ჰინანსური კაპიტალის მიმძოდებლებმა, კერცოდ კრედიტორებმა, მოიპოვეს 

უჰრო მეტი საბაზრო ცალაუჰლება, მას ყემდეგ, რაჩ DCS იცულებული გაჭდა, 

უჰრო მეტი სესჭი აექო მისი ზრდის ყესანარშუნებლად.  

თუ სამუყაო ცალას მივიშნევთ მიმძოდებლად, მაყინ მტკიჩებულებები კიდევ 

ერთჭელ მიუთითებს, რომ DCS-ი ყედარებით სუსტ მდგომარეობაყია, განსა-

კუთრებით, რადგან 2006 ძლიდან პროჰკავყირების ძევრობა ყეზქუდულია. 

თუმჩა, კავყირის ძევრები, ცირითადად, მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების 

განღოჰილებაყი არიან, სადაჩ თანამყრომელთა ანაზქაურება და ყრომითი 

უჰლებები უკვე ყეესაბამება ჰრიდეინის ეროვნულ ყრომის კანონმდებლობას. 

სჩენარი ასევე მიუთითებს მაქალი კვალიჰიკაჩიის მფონე ფსელის თანამყ-

რომლების პოვნის სირთულეზე, DCS-ის მჩირე ზომიდან და ადგილმდე-

ბარეობიდან გამომდინარე, რაჩ ართულებს მნიყვნელოვანი პერსონალის 

მოზიდვას, რაჩ საწიროა ამ სეფტორის მომავალი ზრდისთვის. 

ბაზრის აჭალი მონაძილეების ყემოსვლის საჰრთჭე 

DCS საფმიანობს იმ დარგყი, რომელყიჩ ყესვლის ჭარხები საკმაოდ დიდია, 

რადგან იგი კაპიტალტევადი და მაქალტეფნოლოგიურია. მასყტაბის ეკონომია 

ბაზრის აჭალბედა მონაძილეებს აიცულებს, ყევიდნენ მნიყნელოვანი ყედეგების 

დონეზე ან განიჩადონ არაჭელსაღრელი ჭარხები. გარდა ამისა, გაღიდვების 

ყემდგომი ღოვლისმომჩველი მჭარდაწერის ყეთავაზების საწიროება, არ 

ძარმოყობს მნიყვნელოვან ბარიერს აჭალი მონაძილეებისთვის, მიუჭედავად 

იმისა, რომ ეს DCS-თვის პრობლემაა. ბოლოს, გასვლის ჭარხები და ბარიერები, 

ისეთები, როგორიჩაა სპეჩიჰიკური ინდუსტრიული ჩოდნა, უნარები და აფტივები 

ამჩირებს ბაზრის მიმზიდველობას აჭალი მონაძილეებისათვის.   

ყემჩვლელი პროდუფტიდან გამომდინარე საჰრთჭე 

არსებობს მტკიჩებულება, რომ დიდი, ძარმატებული, მაქალტეფნოლოგიური 

კომპანიები განსაკუთრებით მგრცნობიარე არიან, აჭალი რევოლუჩიური ტეფნო-

ლოგიებიდან გამომდინარე გამოძვევების იგნორირების მიმართ, რომელმაჩ 

ყეიცლება ერთ დქეყი ყეჩვალოს გარკვეული მაქალტეფნოლოგიური 

პროდუფტებისა და სერვისების საწიროება. თუმჩა, DCS-ის ყედარებით მჩირე 

ზომა კონკურენტულ უპირატესობას აცლევს, რომ სძრაჰად და მოფნილად 

უპასუჭოს ჩვლილებებს, თუ ყეცლებს სძორი გამოჩდილების მფონე 

პროჰესიონალების მოზიდვას აქნიყნულის განსაჭორჩიელებლად.  

მეტოფეობა არსებულ კონკურენტებს ყორის 

ბაზრის ორ სეგმენტყი, სადაჩ DCS საფმიანობს, არსებობს კონკურენჩიის 

განსჭვავებული დონეები. აყკარაა, რომ მაქალი მოჩულობის, დაბალი მარჟის 

კომპონენტის ბიზნეს ყეთავაზებები უჰრო ინტენსიურს ჭდის კონკურენჩიას 

მღიდველებთან, რომლებსაჩ ყეუცლიათ თავიანთი ზომის გამოღენება ჭელსაღ-

რელი ჰასების მოსაპოვებლად. DCS აფვს აქნიყნული ბაზრის მჭოლოდ 1%.  

უჰრო ნაკლებად არის სავარაუდო, რომ DCS ყეცლებს უკეთესი საბაზრო ძილისა 

და მოჩულობების მოპოვებას, ამ ბაზარზე ინოვაჩიური პროდუფტის მეყვეობით.   



ფსელის მენეხმენტის სისტემების სეფტორყი მეტოფეობის ინტენსიურობა 

მნიყვნელოვნად ნაკლებია აქნიყნულ სპეჩიალიზებულ ბაზარზე. DCS-ს საფმე 

აფვს დიდი და საყუალო ზომის მომჭმარებელთა მჩირე რაოდენობასთან და 

ფმნის მათი საწიროებების ყესაჰერის პროდუფტებს. პორტერის ტერმინო-

ლოგიით, DCS-ი ამტკიჩებს ჰოკუსირებულ დიჰერენჩირების სტრატეგიას. 

აქნიყნულ მჩირე მოჩულობის მაქალი მარჟის მფონე ბაზრებზე ღურადქება უნდა 

გამაჭვილდეს ბიზნესის მოჩულობის გაზრდაზე, მაგრამ, ამავდროულად, უნდა 

დარძმუნდეთ, რომ მათ აფვთ რესურსები აჭალი მომჭმარებლების მოსაზიდად 

და მჭარდასაწერად.  

ყემდგომყი მოჩემულია DCS-ის საფმიანობის ყედეგების ყეჰასება, ინტეგრირებული 

ანგარიყგების ეფვსი კაპიტალის მიჭედვით და თუ  როგორ გარდაიფმნა ისინი 

DCS-ყი 2012 დან 2015 ძლებყი. 

ჰინანსური კაპიტალი 

ჰინანსური მონაჩემები აშვენებს, რომ ყემოსავალმა პიკს მიაქძია 2014-ყი, 

ვიდრე ის დაეჩემოდა (დააჭლოებით 9%-ით) 2015 ძელს.  

მიუჭედავად იმისა, რომ 2014 რეკორდული ძელი იღო ყემოსავლებისთვის, 

რეალიზებული პროდუფჩიის გაზრდილი თვითქირებულება გულისჭმობდა, რომ 

საერთო მოგება მნიყვნელოვნად ყემჩირდა. საერთო მოგების მარჟა 

მჩირდებოდა ღოველძლიურად განსაჭილველ პერიოდყი და საწიროა 

აქნიყნულის გამომძვევი მიზეზის კვლევა-ციება. 2015 ძელს სძრაჰი ვარდნა 

მიუთითებს, რომ საოპერაჩიო ჭარხები არ არის კონტროლის ფვეყ, იმისათვის, 

რომ მათ აესაჭათ გაღიდვების უჩაბედი ყემჩირება.  

 2015 2014 2013 2012 

საერთო მოგების მარჟა  

(საერთო მოგება/ყემოსავალი) 
28·49% 34·46% 37·50% 44·84% 

2015 ძელს, მიუჭედავად იმისა, რომ DCS-მა ყეამჩირა ზედნადები ჭარხები, 

ჰინანსური ჭარხები გაიზარდა  ყემოსავლის ყემჩირების პირობებყი, რამაჩ 

ძმინდა მოგების მარჟის ყემჩირება გამოიძვია.  

 2015 2014 2013 2012 

საოპერაჩიო მოგების მარჟა  

(საოპერაჩიო მოგება/ ყემოსავალი) 
2·16% 8·11% 10·15% 11·37% 

მთლიანი ჰინანსური სურათი გვიშვენებს კომპანიას, რომელმაჩ ვერ ყეცლო 

თავისი ცირითადი საოპერაჩიო და ჰინანსური ჭარხების კონტროლი, რადგან 

მისი ყემოსავალი იზრდებოდა 2014 ძლამდე და ყემჩირდა 2015 ძელს. 

ჰინანსური ჭარხები იზრდება  საოპერაჩიო მოგების პროპორჩიულად, ფვემოთ 

მოჩემული ჩჭრილის მიჭედვით: 

 2015 2014 2013 2012 

პროჩენტის დაჰარვის კოეჰიჩიენტი  

(ჰინანსური ჭარხები/საოპერაჩიო მოგება) 
1·26 2·74 3·08 5·93 

 

საძარმოო კაპიტალი 

 როგორჩ შანს, საბრუნავი საძარმოო კაპიტალი მჩირდება. ეს დასტურდება 

მომავალი ჭელყეკრულებების ყეკვეთის რეესტრით. აქნიყნული 2012 ძელს 

არსებული 3,505 -დან 2500-მდე დაეჩა, რაჩ ფარჭნისათვის საწირო უჰრო ნაკლებ 

კომპონენტს, დაუმთავრებელ მარაგს და დასრულებულ პროდუფტს მოითჭოვს. 

ასევე ჩჭადია, რომ კაპიტალის ბიუხეტირება და ინვესტიჩია ბრუნვის 10%-დან 



7%-მდე ყემჩირდა. R&D-ს ბიუხეტი ასევე მჩირდება და 2015 ძელს ყეადგენს 

ბრუნვის 3%-ს, მაყინ, როდესაჩ 2012 ძელს ის 6% იღო, რაჩ 50%-იან ყემჩირებაა. 

აქნიყნული სტატისტიკა მიუთითებს კომპანიის საძარმოო კაპიტალის აყკარა 

ყემჩირებაზე.  

 

ადამიანური კაპიტალი 

როგორჩ შანს, DCS განიჩდის მაქალი ქირებულების მფონე ადამიანური 

კაპიტალის სიმჩირეს, ჭოლო მორალი განჭილულია როგორჩ დაბალი ქირე-

ბულების მფონე. თანამყრომლების აღვანისა და უჰლებამონაჩვლეობის და-

გეგმვა, როგორჩ შანს, სუსტად არის განჭორჩიელებული და კოორდინირებული, 

რაჩ იძვევს არასაკმარისად გამოჩდილი ადამიანების აღვანას ან დაძინაურებას 

იმ თანამყრომელთა ყესაჩვლელად, რომლებიჩ კომპანიიდან მიდიან, ან ადრე 

გადიან პენსიაზე. 2015 ძელს დააჭლოებით 15%-ით ნაკლები თანამყრომელია, 

2012 ძელთან ყედარებით.  

მიუჭედავად ამისა, ადამიანური კაპიტალის საფმიანობის ყედეგები საკმაოდ 

კარგია, პროდუფტიულობის პერსპეფტივიდან გამომდინარე. მონაჩემთა 

ანალიზის საჰუცველზე, პროდუფტიულობამ 2014 ძელს პიკს მიაქძია და 

მჭოლოდ უმნიყვნელოდ ყემჩირდა  ბოლო ჰინანსურ ძელს: 

 2015 2014 2013 2012 

ყემოსავალი გაღიდვებიდან ღოველ 

თანამყრომელზე 
54·72 54·81 47·55 31·66 

ადამიანური კაპიტალის გაღიდვების მჭარდაწერის ელემენტს არა აფვს 

საფმიანობის კარგი ყედეგები. დაგვიანებული ჭელყეკრულებების რაოდენობა 

2012 ძლიდან გაორმაგდა და მომჭმარებელთა საშივრების რაოდენობა 

ყეკვეთების 1.5%-იდან 3.4%-მდე გაიზარდა. 

სოჩიალური და ურთიერთობების კაპიტალი  

სოჩიალური კაპიტალი განსაზქვრავს კულტურულ სიხანსაქეს კომპანიაყი და 

ამის ყეჰასების ერთ-ერთ გზას ძარმოადგენს თანამყრომელთა კმაღოჰილების 

გამოკითჭვის გამოღენება. ეს მაგალითი მიუთითებს, რომ თანამყრომელთა 

კმაღოჰილება 2012 ძლიდან 2015 ძლამდე არსებულ პერიოდყი ყემჩირდა. 

აქნიყნულის მაშვენებელს ყეიცლება ძარმოადგენდეს პროჰესიული კავყირების 

ძევრობის ზრდა. პრაფტიკული მაგალითი მიუთითებს, რომ კითჭვარი ისეთ 

ასპეფტებს ზომავს, როგორიჩაა ნდობა მმართველობის მიმართ, მოსაზრებები 

პიროვნული ზრდის ყესაჭებ და ჩალკეული პირების კეთილდქეობა. აქნიყნული 

გამოკითჭვების დაძღებიდან, ღოველ ძელს, კმაღოჰილების რეიტინგი 15%-ზე 

მეტით დაეჩა.  

ინტელეფტუალური კაპიტალი 

მეორე სჰერო, სადაჩ DCS ძარუმატებლობას განიჩდის, არის ინტელეფტუალური 

კაპიტალის ყენარშუნება და გარდაფმნა. მჩირდება ინტელეფტუალური კაპიტალი 

გამოჩდილი თანამყრომლების არასაკმარისად გამოღენების ან მათი 

კომპანიიდან ძასვლის გამო. ეს ყეიცლება უკავყირდებოდეს ორ საკითჭს: 

-  თანამყრომელთა დენადობას; 

-  კვლევას და განვითარებას. 

აყკარაა, რომ ინტელეფტუალური კაპიტალის მარაგი მწიდროდ არის დაკავ-

ყირებული ადამიანური და კულტურული კაპიტალის მარაგთან. როგორჩ შანს 



DCS-ყი სამივე მათგანი მჩირდება და მისი თანამყრომელთა დენადობა 2012 

ძლიდან 150%-ით გაიზარდა.  

ბუნებრივი კაპიტალი  

აყკარაა, რომ DCS-ყი ნაჭყირბადის გამონაბოლფვი იზრდება და მას არ ყეუცლია 

იმის იდენტიჰიჩირება, თუ მის ქირებულებათა ხაწვყი კონკრეტულად სად არის 

ნაჭყირბადის გამონაბოლფვი ღველაზე პრობლემატური. მაგალითყი მოჩემული 

ინჰორმაჩია აშვენებს, რომ მთლიანი ნაჭყირბადის გამონაბოლფვი იზრდება. 

ნაჭყირბადის გამონაბოლფვი 2012 ძლიდან 1/3-ით გაიზარდა.  

მაგალითი აყკარად მიუთითებს, რომ ნაჭყირბადის გამონაბოლფვის ცირითადი 

მიზეზია მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების დამამზადებელ განღოჰილებაყი. 

იგი დიდი მოჩულობისა და ყედარებით დაბალი მარჟის სეფტორია ბიზნესყი, 

რომელზეჩ გავრჩელდება დამატებითი ნაჭყირბადის გადასაჭადები, მთავრობის 

მიერ ძარმოდგენილი ძინადადებების საჰუცველზე. ასევე სავარაუდოა, რომ ამ 

სეფტორყი უჰრო მეტი ნაჭყირბადის ჭარხი იფნება, რადგან აქნიყნული 

კომპონენტების მნიყვნელოვანი ნაძილის ეფსპორტი ჭორჩიელდება იფვე 

არსებულ კონტინენტურ სავაწრო საზოგადოებაყი.  

დასკვნები 

DCS-ს სწირდება ინჰორმაჩიის ფონა, თავის ბაზართან და ინდუსტრიასთან დაკავყი-

რებული დინამიკის ყესაჭებ, განსაკუთრებით ცირითადი მომჭმარებლების  ცალაუჰ-

ლების და  ორ ცირითად მიმძოდებელზე დამოკიდებულების ყესაჭებ. მან ასევე უნდა 

იჩოდეს და მოაჭდინოს მისი ყემჩვლელებიდან და აჭალი მონაძილეებიდან გა-

მომდინარე, საჰრთჭეების მენეხმენტი მისი ბიზნესის ორ ცირითად სეგმენტყი.  

რაჩ ყეეჭება კომპანიის საფმიანობის  ყედეგებს, ინტეგრირებული ანგარიყგების ეფვსი 

კაპიტალის ყესაჭებ, DCS-ის საფმიანობის ყედეგები ზოგიერთ სჰეროყი საკმაოდ 

სუსტია და მიუთითებს სტრატეგიულ „ტივტივზე“, რომელზეჩ საწიროა რეაგირება.  

(ბ)  კორპორაჩიული მართვა და ყიდა კონტროლი 

 ყესავალი 

 DCS-ის ყემთჭვევაყი, მნიყნელოვანი ჭარვეზებია მართვის სტრუფტურებთან დაკავ-

ყირებით, ეჰეფტიანი კორპორაჩიული მართვის ჰართო პრინჩიპებთან მიმართებაყი. 

კერცოდ, DCS კომპანიის, როგორჩ ბირჟაზე კოტირებული კომპანიის საბწო ანგა-

რიყვალდებული იფნება ინსტიტუჩიური ინვესტორების ძინაყე. ინვესტორებთან ჰორ-

მალური ურთიერთობების მსგავსი ჰუნფჩია, როგორჩ შანს, DCS-ყი არ არის და 

საწიროა მისი ჰორმალიზება. მიუჭედავად ამისა, კომპანიაყი მართვის ქონისციებების 

ზოგადი სუსტი მჭარეები არსებობს და მოიჩავს სუსტ ყიდა კონტროლს, რომელიჩ 

აუდიტის კომიტეტის ცირითადი პასუჭისმგებლობაა და აქნიყნულმა ყეიცლება 

გამოიძვიოს არასძორად მართული კვლევისა და განვითარების პოლიტიკა და 

კაპიტალის ბიუხეტირების არაეჰეფტური პროჩესი.  

 კონკრეტული ჭარვეზები ყემდეგია: 

 თავმხდომარისა და მთავარი აქმასრულებელი დირეფტორის ჰუნფჩიების არგამიხვნა; 

 ეს მნიყვნელოვანი სუსტი მჭარეა და განაპირობებს დამოუკიდებლობის არარსებობას 

საბწოყი იმით, რომ ერთ პირს გადაჩემული აფვს ცალიან დიდი ცალაუჰლება, 

რომელსაჩ ყეუცლია DCS-ის საბწოზე დომინირება. ორივე ჰუნფჩია, თავისი ბუნებით, 

ცალიან განსჭვავებულია. მთავარი აქმასრულებელი დირეფტორი პასუჭისმგებელია 

სტრატეგიული გეგმების ძარმართვასა და დანერგვაზე და აქმასრულებელი გუნდის 

მართვაზე. თავმხდომარე პასუჭისმგებელია იმის უზრუნველღოჰაზე, რომ 

დირეფტორთა საბწომ ეჰეფტიანად იმუყაოს, რომ მას სძორი ყემადგენლობა ჯღავს და 



იმართება მიუკერცოებლად, რათა ჭელი ყეუძღონ ქია და გამწვირვალე დისკუსიას. ეს 

ჰუნფჩიები უნდა გაიმიხნოს.  

 დამოუკიდებელი არააქმასრულებელი დირეფტორებისა და მრავალჰეროვნების 

ნაკლებობა; 

 DCS-ს ჯღავს მჭოლოდ ერთი არააქმასრულებელი დირეფტორი აქმასრულებელი 

დირეფტორებისთვის დეტალური ინჰორმაჩიის მისაძოდებლად და გადაძღვეტილების 

დამოუკიდებლად მიქებისა და, ყესაბამის ყემთჭვევაყი, სკეპტიჩიზმის გამოსავლენად. 

DCS-ის დამოუკიდებელი არააქმასრულებელი დირეფტორი DCS-ის ორი ცირითადი 

მიმძოდებლიდან ერთ-ერთის აქმასრულებელი დირეფტორია, რაჩ სძორი არ არის. 

კომპანიამ უნდა დანიყნოს ისეთი არააქმასრულებელი დირეფტორები, რომლებიჩ 

დამოუკიდებლები არიან და ყეუცლიათ, გაზარდონ საბწოს მრავალჰეროვნება, 

როგორჩ ჰუნფჩიური გამოჩდილების, ისე ბიზნესის ალქოს თვალსაზრისით და 

იმისათვის, რომ სარგებელი მიიქონ იმ ადამიანებისგან, 

 

 

 რომლებსაჩ სჭვა კომპანიებყი უმუყავიათ. საბწოყი ასევე გადასაძღვეტია გენდერული 

ბალანსის საკითჭი. მჭოლოდ ადამიანური რესურსების დირეფტორია ფალბატონი. 

 დირეფტორების ან მაქალი რგოლის მენეხმენტის საორიენტაჩიო (გაჩნობითი) 

პოლიტიკის არარსებობა; 

 როგორჩ შანს, არ არსებობს დირეფტორთა საორიენტაჩიო პროჩესი DCS-ყი, რაჩ 

მნიყვნელოვანია იმის უზრუნველსაღოჰად, რომ დირეფტორებსა და მაქალი დონის 

მენეხერებს ესმოდეთ ორგანიზაჩიის მისია, სტრატეგიული მიზნები და კულტურული 

ქირებულებები. მსგავსი პროგრამის ყემოქება ჭელს ყეუძღობს  აჭალი მაქალი დონის 

თანამყრომლების ინტეგრირებას და მათ დაეჭმარება, უჰრო სძრაჰი და ქირებული 

ყენატანების განჭორჩიელებაყი.  

 რისკების, თანამდებობაზე ძარდგენისა და ანაზქაურების კომიტეტების არარსებობა;  

 როგორჩ შანს, DCS-ყი არ არსებობს საბწოს მიერ დანიყნული ოჰიჩიალური 

კომიტეტები, ზემოაქნიყნული მიზნებისთვის. სახარო ყეზქუდული პასუჭისმგებლობის 

კომპანიისგან მოსალოდნელია ისეთი კომიტეტის ფონა, რომელიჩ აჭდენს სტრატე-

გიების იდენტიჰიჩირებას, ყეჰასებას და გასჩემს რეკომენდაჩიებს რისკების ყესამ-

ჩირებლად. არ არსებობს ასევე დამოუკიდებელი კომიტეტი, რომელიჩ განიჭილავს 

საბწოს დანიყვნებს ან მათი ჭელჰასის სტრუფტურას. მაგალითიდან ჩჭადად შანს 

დანიყვნებთან და ხილდოებთან დაკავყირებული კონკრეტული პრობლემა. მაქალ 

დონეზე, აქნიყნულის თავიდან აჩილება ყეიცლებოდა ოჰიჩიალურ თანამდებობაზე 

ძარდგენის, ან ანაზქაურების კომიტეტის ყემთჭვევაყი, რომელიჩ განიჭილავდა 

მსგავს დანიყვნებს, ცირითადი ნაკლია დირეფტორის ანაზქაურების აფჩიონერთა 

გრცელვადიან ინტერესებთან ყესაბამისობის განუჭორჩიელებლობა. საბწოყი არავის 

აფვს უჰლება აფჩიათა ოჰჩიონებზე და ღველა ჰიფსირებულ ჭელჰასზეა, რაჩ 

გულისჭმობს, რომ კომპანიის საფმიანობის ყედეგები დაკავყირებული არ არის მათ 

ძაჭალისებასთან. თანამდებობაზე ძარდგენის კომიტეტი ასევე აქმოჰჭვრიდა 

ზოგიერთ პრობლემას, მაქალი დონის კანდიდატების ყერშევასთან და 

დანიყვნასთან/შანაჩვლების დაგეგმვასთან დაკავყირებით.  

 არასძორი ყემადგენლობის მფონე აუდიტის კომიტეტი;  

 აუდიტის კომიტეტი დამაკმაღოჰილებელი არ არის სჭვადასჭვა მიზეზის გამო. პირველ 

რიგყი, როგორჩ შანს, იფ არავინ არის, ვისაჩ რეალური ჰინანსური გამოჩდილება 

ეფნებოდა და აქნიყნული ყეიცლება ძარმოადგენდეს ჭარხების უკონტროლობის 



მიზეზს. ძევრების უმრავლესობა ბიზნესის საოპერაჩიო გუნდის ტეფნიკური 

მენეხერებია. მჭოლოდ ერთი არააქმასრულებელი დირეფტორია, როდესაჩ 

კორპორაჩიული მართვის ზოგადად დამტკიჩებული პრინჩიპები რეკომენდაჩიას უძევს 

სულ მჩირე ორს, თუ მეტს არა. აუდიტის კომიტეტი სათანადო ზედამჭედველობას არ 

აჭორჩიელებს კომპანიის კაპიტალის ბიუხეტირებაზე ან კაპიტალურ დანაჭარხებყი 

მნიყვნელოვანი დანაჭარხების დეტალებს ან კვლევას და განვითარებას. ამიტომ DCS-

მ უნდა ყეჩვალოს აუდიტის კომიტეტის ყემადგენლობა იმგვარად, რომ მოიჩავდეს 

უჰრო მეტ არააქმასრულებელ დირეფტორებს და ჰინანსური გამოჩდილების მფონე 

ძევრებს. მან ასევე უნდა განიჭილოს ის საკითჭი, რომ აუდიტის კომიტეტს ჯფონდეს 

პასუჭისმგებლობა კაპიტალის ბიუხეტირების პროჩესის ზედამჭედველობაზე და 

დეტალურად განიჭილოს ჰინანსური ანგარიყგების პროჩესის ეჰეფტიანობა. ასევე 

ჯფონდეს ურთიერთობა გარე აუდიტორთან.  

 არაადეკვატური ანგარიყგება და ურთიერთობა ინსტიტუჩიურ აფჩიონერებთან. 

 არსებობს ინსტიტუჩიურ ინვესტორთა 30%-იანი ბლოკი, რომლებსაჩ აყკარად არ 

აფჩევენ ღურადქებას და ეპღრობიან ისე, თითფოს ისინი იღვნენ კერცო აფჩიონერები. 

ეს მნიყვნელოვანი სისუსტეა, რადგან ინსტიტუჩიური ბლოკის ჭმა საკმაოდ 

მნიყვნელოვანია და თუ ისინი უარს იტღვიან თავიანთ აფჩიებზე ან მათ გაღიდიან, ეს 

გაურკვევლობას ძარმოყობს ბაზარზე და გამოიძვევს აფჩიების ჰასის მნიყვნელოვნად 

ყემჩირებას. DCS-ს სწირდება ჰორმალური ანგარიყგებისა და კომუნიკაჩიის არჭების 

შამოღალიბება ინსტიტუჩიურ ინვესტორებთან იმისათვის, რომ უზრუნველღოჰილ იფნეს 

მათი შართულობა და ინვესტიჩიები DCS-ყი.   

(გ)  კანდიდატებს ყეუცლიათ სჭვადასჭვანაირი მიდგომა გამოიღენონ, ამ სლაიდების 

მიმართ, თუმჩა ის ცირითადი უპირატესობები და ყესაცლებლობები, რომელთა 

იდენტიჰიჩირებაჩ მათ უნდა მოაჭდინონ, უნდა ჭვდებოდეს ყემდეგი ცირითადი 

სათაურების ფვეყ:  

 ჭარხის ყემჩირება; 

 მომჭმარებლების მონაჩემების უჰრო რთული ანალიზი, რომელიჩ მოიჩავს 

მომჭმარებელთა ფჩევას, სენტიმენტებსა და უპირატესობებს;  

 უჰრო სძრაჰი და უკეთესი გადაძღვეტილებები; 

 აჭალი პროდუფტებისა და მომსაჭურების კვლევისა და განვითარების ანალიზი. 

 პრეზენტაჩიის სლაიდები 

 სლაიდი N1 დიდი მონაჩემების ანალიზის სასარგებლო მჭარეები  

 პუნფტები:  

 განძღობის ანალიზი; 

 დაკვირვება და მომჭმარებელთა ფმედებებზე თვალღურის დევნება;  

 საპროგნოზო ანალიზი (რამაჩ ყეიცლება განაჭორჩიელოს მარაგის დონეების 

მონიტორინგი და უზრუნველღოს პროდუფტის ჭელმისაძვდომობა);  

 კლიენტებთან ქია საკომუნიკაჩიო არჭები;  

 მომჭმარებლების ყესღიდვის ფჩევების ანალიზი. 

 ყენიყვნები: DCS-ი საფმიანობს ფვეღანაყი, სადაჩ მოსაჭლეობის 75% ინტერნეტთან 

არის დაკავყირებული და, სავარაუდოდ, ყეისღიდის თავიანთი პროდუფტების და 

მომსაჭურებების მნიყვნელოვან ნაძილს ონლაინ, DCS-ს ყეუცლია თავისი მონაჩემთა 

ანალიზის ყესაცლებლობების მიღიდვა კლიენტებისთვის. მას აქნიყნულის 



განჭორჩიელება ყეუცლია კლიენტებისთვის იმის შვენებით, თუ როგორ ყეუცლიათ მათ 

მომჭმარებლებს მონაჩემთა მოპოვება, ყენაჭვა და დამუყავება. დიდი ოდენობის 

მონაჩემებით რთული მარკეტინგის ანალიზის განჭორჩიელების გზით, DCS-ის 

კლიენტებს ყეეცლებათ საკუთარი მარკეტინგის საფმიანობის ყედეგების სათანადოდ 

ყეჰასება, მათი მომჭმარებლების ყესღიდვის ფჩევების გაგება, ბაზრის ცირითადი 

ტენდენჩიების აქფმა და მათთვის ყესაცლებლობის მიჩემა, რომ მიიქონ ჰაფტებზე 

დაჰუცნებული მარკეტინგის გადაძღვეტილებები.  

 სლაიდი N2: დიდი მონაჩემების ანალიზის განმაჭორჩიელებელი DCS-ის მომჭმარებ-

ლების ყემდგომი ყესაცლებლობები  

 DCS-ს მომჭმარებლების მიერ DCS-ის მომჭმარებლებისთვის ყეთავაზებული დანარ-

შენი ყესაცლებლობები ყემდეგია: 

 პუნფტები: 

 მნიყვნელოვანი ქირებულების აქმოშენის პოტენჩიალი;  

 საფმიანობის ყედეგების ყესაჭებ უჰრო ზუსტი და დეტალური ინჰორმაჩიის 

ყეგროვების ყესაცლებლობა;  

 დიდი მონაჩემები იცლევა უჰრო ვიძრო სეგმენტაჩიის ყესაცლებლობას; 

 რთული ანალიზით ყეიცლება არსებითად გაუმხობესდეს გადაძღვეტილების 

მიქების პროჩესი;  

 დიდი ზომის მონაჩემები ყეიცლება გამოღენებულ იფნეს პროდუფტებისა და 

მომსაჭურების ყემდეგი თაობის ყესაფმნელად.  

 

 ყენიყვნები: დიდი მონაჩემების ანალიზი უზრუნველღოჰს DCS-ის მომჭმარებელთა 

კლიენტების ყესაჭებ ინჰორმაჩიის უჰრო მეტ გამწვირვალობას და DCS-ის მომჭ-

მარებლებს საყუალებას აცლევს, ყეაგროვონ უჰრო დეტალური და დროული 

ინჰორმაჩია, ცვირი სტრუფტურების ჭარხების გარეყე, როგორიჩაა მონაჩემთა საძ-

ღობები და DCS-ის კლიენტებს ყესაცლებლობას აცლევს, განაჭორჩიელონ ჭარხების 

მნიყვნელოვანი დანაზოგები ფლაუდზე მონაჩემთა დამუყავების გამოღენებით ან ქია 

ძღაროს პროგრამული უზრუნველღოჰა, როგორიჩაა „ჯედაჰ კლასტერსი“ დიდი მოჩუ-

ლობის მონაჩემთა ყენაჭვისა და დამუყავების მიზნით. აქნიყნულის გამოღენებით და 

სოჩიალური და ბიზნეს ფსელების მონაჩემების მეყვეობით მონაჩემთა მოპოვებით, 

DCS-ის კლიენტები ყეცლებენ თავიანთი კლიენტების უჰრო რთული ანალიზის 

განჭორჩიელებას და ამიტომ უჰრო ზუსტად მიუსადაგებენ თავიანთ პროდუფტებსა და 

მომსაჭურებებს. ეს მათ მისჩემს ქირებულ ჩოდნას, რაჩ სჭვა ყემთჭვევაყი დაჰარული 

იფნებოდა და ყეფმნის მომჭმარებელთა მეტ ქირებულებას. სჭვა მნიყვნელოვან 

ყესაცლებლობას ძარმოადგენს DCS-ის კლიენტებისთვის თავიანთი 

მომჭმარებლებისთვის ყეკვეთის საჰუცველზე პროდუფტის ყეფმნის ყესაცლებლობის 

მიჩემა, თავიანთი კონკრეტული საწიროებებიდან და მომჭმარებელთა ფჩევიდან 

გამომდინარე.  

(დ)  რეკომენდაჩიები მდგრადობის საკითჭებთან დაკავყირებით.  

 გარემოსთან და მდგრადობასთან დაკავყირებული საკითჭები უჰრო ჩნობილი უნდა 

იღოს DCS-ყი. როდესაჩ ის კერცო კომპანიას ძარმოადგენდა, მაყინ მეტი მოფნილობის 

საყუალება იღო ე.ძ. კორპორაჩიულ მოფალაფეობასთან დაკავყირებით და კერცო 

კომპანია, ზოგადად, საზოგადოებისთვის არ არის ისეთი თვალსაშინო, როდესაჩ 

საფმე ეჭება მის სოჩიალურ და გარემოს პოლიტიკას. თუმჩა, სახარო ყეზქუდული 

კომპანიისგან მოსალოდნელია, რომ ის გაითვალისძინებს გარემოს კაპიტალს თავის 



სტრატეგიებსა და პოლიტიკაყი. ამაყი DCS-ს რეპუტაჩიაჩ ყედის. მასზე ასევე მისი 

ჰინანსური ბედიჩ არის დამოკიდებული, რადგან ნაჭყირბადის გამონაბოლფვის 

სათანადოდ გაუკონტროლება შვეულებრივ იძვევს ჰინანსურ არაეჰეფტიანობას და 

გარემოსთან დაკავყირებულ ჭარხებს.  

 DCS-ი სარგებელს მიიქებდა რეპუტაჩიის მფონე საკონსულტაჩიო კომპანიის გა-

მოჩდილებიდან, რომლის სპეჩიალიზაჩიაჩ გარემოსა და ნაჭყირბადის კონტროლია. 

მათ დასწირდებათ იმის უზრუნველღოჰა, რომ DCS-ი არ არის ბრალდებული  

გარემოსთან დაკავყირებულ საკითჭებზე ტღუილი საუბრით, არამედ ისინი არსებითად 

ამჩირებენ თავიანთ ნაჭყირბადის ემისიას. ისინი ყეაჰასებდნენ DCS-ის 

ქირებულებათა ხაწვს მათი მიმძოდებლებისგან, მის ყემოტანის ლოხისტიკას, 

ძარმოების პროჩესებსა და გატანის ლოხისტიკას. ეს კონსულტანტები დეტალურად 

ყეამოძმებდნენ კომპანიის პოლიტიკას, პროჩესსა და პროჩედურებს. მათ ასევე 

რშევის მიჩემა ყეუცლიათ ნედლი მასალის ნაჭყირბადის ყემჩველობასა და 

კომპონენტებზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა იღვნენ უჰრო ეჰეფტიანი საძვავის 

გამოღენების კუთჭით ყეკვეთის დროს, ნარშენების ძარმოყობის, თავიდან აჩილების 

ან ყემჩირების თვალსაზრისით, მათი ჭარისჭის კონტროლისა და ნარშენების 

გადამუყავების გაუმხობესებით. მათ ყეუცლიათ რშევა მისჩენ ნაჭყირბადის კომპენ-

საჩიის პროგრამებზე, ეთიკურ ძღაროებზე, მძვანე ძარმოებაზე, უჰრო მდგრად 

მგზავრობის პოლიტიკაზე, მომჭმარებლისთვის თავიანთი პროდუფტის მიძოდებისა და 

მომსაჭურების გაძევის პოლიტიკის ლოხისტიკაზე. მაგალითად, ფვეღნის მასყტაბით და 

აჭლოს მდებარე კონტინენტზე თანამყრომელთა გაგზავნასთან დაკავყირებით არა 

მარტო ნაჭყირბადის ჭარხები, არამედ ჰინანსური ჭარხებიჩ არსებობს. 

 სჭვა აყკარა ჰინანსური ჭარხი, რომელიჩ DCS-მ უნდა გაითვალისძინოს 

ყემოთავაზებული ნაჭყირბადის გადასაჭადია, რომელიჩ უჰრო მეტ ჭარხს დაუმატებს 

მისი მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების ბიზნესის მჩირე მარჟას.  ყეიცლება 

კონსულტანტები, საბოლოო ხამყი, DCS-ს დაეჭმარონ არა მარტო თავიანთ 

ნაჭყირბადის ემისიის ყემჩირებასა და კონტროლყი მჩირე დონეზე, არამედ თავიანთი 

მატერიალური ჭარხებისა და პოტენჩიური საგადასაჭადო პასუჭისმგებლობების 

ყემჩირებაყი.  

2. (ა) პოტენჩიურ რისკს, რომელიჩ ყეიცლება კომპანიას ჯფონდეს, მიუჭედავად იმისა, 

მოაჭდენს თუ არა თავისი ბიზნესის რესტრუფტურიზაჩიას, ძარმოადგენს ყემდეგი: 

(გაითვალისძინეთ კანდიდატებს სწირდებათ ერთ-ერთი ამ საკითჭის განჭილვა 

მაფსიმალური ფულების მისაქებად). 

 სტრატეგიული რისკი, ბიზნესის რისკი, ჰინანსური რისკი და გარემოს დაჩვასთან 

დაკავყირებული რისკი.  

 (ყენიყვნა: ყემჰასებლებმა ყეიცლება დამატებითი ფულა დაძერონ ნებისმიერი 

გონივრული რისკისთვის, რომელიჩ იდენტიჰიჩირებულია პრაფტიკულ მაგალითყი 

მოჩემული ინჰორმაჩიიდან და დაძერონ პროჰესიული უნარების ფულები რისკების 

გონივრული განთავსებისთვის გრაჰიკულ რუკაზე)  

 DCS კომპანიის ძინაყე არსებული რისკების გრაჰიკული რუკა 

 

სტრატეგიული რისკი 



ბიზნესის რისკი 

         

        გარემოს დაჩვასთან          

 დაკავყირებული რისკები 

 

 

 

ჰინანსური რისკი 

 

 

 სტრატეგიული რისკი 

 ცირითად სტრატეგიულ რისკს, რომლის ძინაყეჩ DCS კომპანია დგას, ძარმოადგენს 

მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების დამზადების ბაზარზე გაზრდილი კონკურენჩია, 

ყემჩირებული მარჟა და პოტენჩიური ყემჩირება მომავალყი. ამავდროულად, DCS-ის 

ძინაყე არსებობს თავისი კომპეტენჩიების გამოუღენებლობის რისკი, თავისი ბიზნესის 

პოტენჩიურად უჰრო მომგებიანი სჰეროს განსავითარებლად. DCS-ს ამჟამად ბაზრის 

მჩირე ძილი აფვს და აფჩიების ქირებულება მჩირდება. მოსალოდნელია, რომ 

მომდევნო სამი ძლის განმავლობაყი ძლიური ყემჩირება 10%-იანი იფნება. ამ 

რისკების ყესამჩირებლად ან თავიდან ასაჩილებლად, DCS-ს ყეუცლია თავისი 

ბიზნესის რესტრუფტურიზაჩია მოაჭდინოს, უჰრო მომგებიან ყიდა ბაზრისაკენ ფსელის 

მჭარდაწერის ბიზნესყი ინვესტირების გზით გაუმხობესებული კვლევისა და 

განვითარების თვალსაზრისით, ჰიფსირებული აფტივების ინვესტირებით და 

თანამყრომელთა ყენარშუნებასთან და თანამდებობაზე აღვანასთან დაკავყირებული 

პოლიტიკის გაუმხობესებით, ამ პოტენჩიური ზრდის სჰეროს მჭარდასაწერად. ეს ასევე 

ყეამჩირებს მის საერთო დანაჭარხების ბაზას.  

 ბიზნესის რისკი 

 როგორჩ ჭუთი ცალის ანალიზყი განიმარტა, თავისი ბიზნესის მონაჩემთა გაჩვლის 

ცირითად სეფტორზე ცლიერი დამოკიდებულების გარდა (მისი მთლიანი ბრუნვის 65%), 

DCS დგას მნიყვნელოვან მომჭმარებლებზე ზედმეტი დამოკიდებულების   

ეკონომიკური რისკის ძინაყე (ერთ-ერთი ორიგინალი აქწურვილობის დამამზადებლის 

მომჭმარებელი ყეადგენს მისი გაღიდვების 40%-ს). DCS ასევე ზედმეტად არის 

დამოკიდებული მონაჩემთა კომუნიკაჩიების ფვეკომპონენტების მიქებაზე ორი 

მსჭვილი საერთაყორისო მიმძოდებლისგან, რომელთაგანაჩ ამჟამად ის სერიოზული 

მარაგების დეჰიჩიტს განიჩდის. კომპანია ასევე დგას კიდევ მეტი თანამყრომლის 

დაკარგვისა და თანამყრომელთა სამსაჭურყი აღვანის რისკების ძინაყე, რაჩ 

განპირობებულია თანამყრომელთა არასძორი მორალითა და DCS-ის სათავო ოჰი-

სების არამიმზიდველი ადგილმდებარეობით.  

 TARA-ს მოდელის ყესაბამისად, რეკომენდებულია აქნიყნული რისკების ყემჩირება, 

მიმძოდებელთა და მომჭმარებელთა ბაზის გაჰართოების გზით. მიძოდების 

პერსპეფტივიდან, ამ სტრატეგიის სარგებელია მარაგების მიუძოდებლობის რისკის 

გავრჩელება ერთი ან ორივე ამჟამინდელ მიმძოდებელზე. სტრატეგია ასევე 

დაეჭმარება კომპანიას, საბაზრო მდგომარეობის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით, თუ 

მათგან ვერ იქებს ჭელსაღრელ პირობებს. აქნიყნულის მსგავსად, მომჭმარებელთა 

ბაზის გაჰართოება ან უჰრო მეტი ქირებულების სტრატეგიაზე კონჩენტრირება 

ყეამჩირებს მის დამოკიდებულებას მონაჩემთა გაჩვლის ბიზნესზე და ასევე მისი 

ცირითადი ორიგინალი აქწურვილობის დამამზადებელზე და ჭელს ყეუძღობს მათ 

მომგებიანობას. DCS-ს ყეუცლია ყეამჩიროს თანამყრომელთა ყენარშუნებისა და 

ალბათობა 

ზეგავლენა  



სამსაჭურყი აღვანის რისკი, ორგანიზაჩიის კულტურისა და ცირითადი 

თანამყრომლების მორალის გაუმხობესების ტაფტიკის ყემოქებით და  პოლიტიკის 

დადგენით. აქნიყნულის მიქძევა ყესაცლებელია უჰრო მეტი ცალაუჰლების 

ყეთავაზებით და საყუალო დონის მენეხერებისთვის უჰრო მეტი უჰლებამოსილების 

მინიწებით.  ყიდა ძაჭალისების მეფანიზმებისა და ანაზქაურებისა და პირობების 

გაუმხობესებამ ან თანამყრომლების ადგილმდებარეობის ყეჩვლის  ან გეოგრაჰიული 

ადგილმდებარეობიდან მუყაობის ყესაცლებლობის მიჩემამ, რომელიჩ მათთვის უჰრო 

მისაქებია, ყეიცლება ეს რისკი ყეამჩიროს.  

 ჰინანსური რისკი 

 მთავარ რისკს ძარმოადგენს გაუჰასურებული ვალუტა იმ ცირითად ბაზარზე, რო-

მელზეჩ DCS-ი ღიდის თავისი მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების მნიყვნელოვან 

ნაძილს. სუსტი ვალუტა იმ ეკონომიკურ საზოგადოებაყი, საიდანაჩ მომჭმარებლები 

თავიანთ გადასაჭადებს იჭდიან, გულისჭმობს, რომ DCS-ი დგას ვალუტის გაჩვლასთან 

დაკავყირებული რისკის ფვეყ, რადგანაჩ გაუჰასურებულ ვალუტაყი მიქებული ჰული 

რეალურად ყეამჩირებს ამ ბაზრებზე მომჭმარებლებისგან მიქებულ ბრუნვას. TARA-ს 

მოდელის მიჭედვით რისკი უნდა ყემჩირდეს და გარდაიფმნას უჩჭოური ვალუტის 

დაზქვევის ინსტრუმენტების გამოღენებით, უჰრო სუსტ უჩჭოურ ვალუტაყი სესჭების 

აქების გზით, ან კონტინენტური მომჭმარებლებისგან მიქებული გადაჭდების 

გამოღენებით ვალდებულებების საკომპენსაჩიოდ. სჭვა ცირითადი ჰინანსური რისკია 

ლევერიხის მაქალი დონე და ბანკის ჭელყეკრულებების დარქვევის, დეჰოლტის 

რისკი. ეს რისკი ყეიცლება ყემჩირდეს გარკვეული სესჭის საკუთარ კაპიტალად 

გარდაფმნის გზით, ან DCS-ის მნიყვნელოვანი ნაქდი ჰულის რეზერვებიდან, სესჭების 

დაჰარვით ან უჰრო მეტი აფჩიის გამოყვების გზით.  

 გარემოს დაჩვის რისკი  

 თვით DCS  არ დგას პოტენჩიური გარემოს ზეგავლენის რისკის ძინაყე, არამედ გაზრ-

დილი ნაჭყირბადის გამონაბოლფვის ან გარემოს ზეგავლენის რისკის ძინაყეა, 

რომელსაჩ ეჰეფტიანად არ მართავს და რომელმაჩ ყეიცლება თავისთავად 

ძარმოყვას გარემოსთან დაკავყირებული ჭარხები და გამოიძვიოს ნაჭყირბადის 

გადასაჭადის გადაჭდის ვალდებულება. ეს რისკი ყეიცლება გარდაიფმნას, ნაჭ-

ყირბადის კომპენსირების სტრატეგიების მეყვეობით, ან მათი თავიდან აჩილება 

ყეიცლება საფონლის დამზადების ან რეალიზაჩიის ყეძღვეტით იმგვარად, რომ 

ამჩირებდეს მნიყვნელოვანი ნაჭყირბადის ემისიას ან მისი ყემჩირება ყეიცლება 

ნარშენების თავიდან აჩილებისა და ემისიის ყემჩირების ტაფტიკისა და სტრატეგიის 

ყესაბამისად.  

(ბ) (i) N4 ნიმუყის N1 ჩჭრილყი მოჩემულია სჭვადასჭვა დაყვებები, კერცოდ ყემდეგი: 

არაჰრის კეთების სტრატეგიის ვერსია არ განიჭილება საბწოს მიერ. ჰინანსური 

ანალიზი დაადასტურებდა, რომ ეს არ არის გონივრულ ვერსია, მაგრამ ეს 

დასტური არ არის გათვალისძინებული საბწოს ოფტომბრის თვის ანგარიყყი და 

არჩ ჰრედი ლითიუმის ჩჭრილყი. 

ამიტომ არაჰრის კეთების ვერსიის ჰინანსური ყეჰასება ორ ვერსიასთან 

მიმართებაყი უჰრო სრულ სურათს მოგვჩემდა. რეალურად, არის თუ არა რაიმე 

სტრატეგიული ვერსია DCS-თვის ჭელმისაძვდომი? აქნიყნული საბწოს მიერ არ 

განჭილულა.  

გონივრულია პროგნოზის გაკეთება, რომ ბოლო დროს DCS-ს მთლიანი 

ყემოსავლების 10%-იანი ყემჩირება განსაზქვრავს ნაქდი ჰულის ყენატანის 

სამომავლო ტენდენჩიას სეგმენტის მიჭედვით? როგორჩ შანს, არ არსებობს 



განმარტება, თუ როგორ იფნა მიქებული თითოეული სეგმენტის ყემოსულობა 

ნაქდ ჰულყი 2015 ძელს, ნაჩვლად მისი გამოანგარიყებისა, დაბეგვრისა და 

პროჩენტის გათვალისძინებით. ნაქდი ჰულადი ყემოსულობა ასევე უნდა იფნეს 

გამოკვლეული იმის ყესამოძმებლად, გაიანგარიყება თუ არა ის კაპიტალურ 

დანაჭარხებამდე, თუ ძარმოადგენს თავისუჰალ მიმოფჩევას ნაქდ ჰულყი, 

რადგან, მისი პროგნოზები ყეიცლება განსჭვავებული იღოს ნაქდი ჰულის 

მიმოფჩევის განსაზქვრის მეთოდებზე.  

ყესაცლებელია ვივარაუდოთ, რომ ძლიური დამატებითი მუდმივი ჭარხები 

მუდმივი იფნება ღოველი ძლის პროგნოზის დაგეგმვის პერიოდყი? რეალურად, 

ყესაცლებელია, რომ აჭალი სტრატეგიის ამოფმედების პირველ ძელს უჰრო 

მეტი მუდმივი ჭარხები არსებობდეს და უჰრო ნაკლები ყემდგომ ძლებყი. 

გონივრულია იმის ვარაუდი, რომ მუდმივი ჭარხების ეკონომია მონაჩემთა 

გაჩვლის სადგურყი იგივე იფნება, მიუჭედავად იმისა, თუ რომელი ზრდის 

პროგნოზი იფნება? აქნიყნული გონივრული არ არის, რამდენადაჩ ჭსენებულ 

განღოჰილებაყი პოტენჩიური ეკონომია, გარკვეულძილად, დამოკიდებული 

იფნებოდა ზრდის დონეზე, რომელიჩ ძარმოადგენს მეორე სტრატეგიის 

მატერიალიზებას, იმ ყემთჭვევაყი, თუ მისი დანერგვა მოჭდება.  

ჩჭრილყი მოჩემული გაანგარიყებები სძორი შანს, თუმჩა გათვალისძინებული 

არ არის ჰულის დროითი ქირებულება. თუ პროჩენტისა და დაბეგვრის ყემდეგ 

ჰულადი ნაკადების დისკონტირება მოჭდება, მათი დისკონტირება განჭორ-

ჩიელდება კაპიტალის  ჭარხით, რომელიჩ 12%-ს ყეადგენს. ეს კორეფტირება 

განაპირობებს პროეფტის ძმინდა მიმდინარე ქირებულებას და ყეჩვლის 

ამოგების ყეჰასებას. აქნიყნული ნაშვენებია ყემდეგყი:  

 2016 

(მლნ$) 

2017 

(მლნ$) 

2018 

(მლნ$) 

რესტრუფტურიზაჩიის ყედეგად გაზრდილი ძმინდა 

ნაქდი ჰულის მოცრაობა 
–0·09 –0·02 +0·12 

 

ძმინდა მიმდინარე ქირებულება = (–0·09 x 1/1·12) – (0·02 x 1/1·1·12
2
) + (0·12 x 

1/1·1·12
3
) = (–0·08 – 0·016 + 0·085) = –0·011  

აქნიყნული გულისჭმობს, რომ მეორე სტრატეგია (რესტრუფტურიზაჩიის სტრა-

ტეგიას) უარღოჰითი ძმინდა მიმდინარე ქირებულება აფვს 11000$ ოდენობით, 

რაჩ გულისჭმობს იმას, რომ ის ამოგებას ვერ აჭორჩიელებს 3-ძლიანი 

დაგეგმვის პერიოდზე.  

(ii) რეკომენდაჩიები DCS-ის საბწოსთვის 

ძმინდა ჰინანსური ყეჰასება ზემოთ მოჩემულ (ბ) პუნფტყი მიუთითებს იმაზე, 

რომ DCS-მა რესტრუფტურიზაჩია არ უნდა განაჭორჩიელოს უჰრო დიჰერენ-

ჩირებულ მაქალი ქირებულების ფსელის მჭარდაწერის სეგმენტზე, მიუჭედავად 

იმისა, რომ არადისკონტირებული ამოგება მოჭდება 3 ძლის განმავლობაყი.  

თუმჩა, სტრატეგიული და ბიზნესის უჰრო ჰართო სარგებელი, რომელიჩ 

აქნიყნულ რესტრუფტურიზაჩიას მოჯღვება, ის არის, რაჩ DCS-ს დაეჭმარება, 

გაჭდეს განმასჭვავებელი მომსაჭურების გამძევი, მოაჭდინოს მაქალი 

ქირებულებისა და მჩირე მოჩულობის ბიზნესზე ორიენტაჩია და არ 

ყეინარშუნოს ზედმეტი ჭარხების ბაზა. ყეიცლება უკეთესი იღოს დიდი 

მოჩულობებისა და დაბალი მარჟის მფონე მონაჩემთა გაჩვლის დამამზა- 

 



დებელ ბიზნესად დარშენა, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ კომპანია ცალიან არის 

დამოკიდებული ორ ცირითად მიმძოდებელზე, რის ყედეგადაჩ ზოგხერ 

მიძოდება არ ჭორჩიელდება და სადაჩ მათი ორიგინალი აქწურვილობის 

დამამზადებლების 30% ძარმოადგენს ვალუტის გაჩვლის უჰრო მაქალი 

ჭარხების მზარდ რისკს.  

ინტეგრირებულ ანგარიყგებაყი მოჩემული ჩჭრილით გათვალისძინებული 

საფმიანობის ყედეგების მონაჩემებიდან ირკვევა, რომ ჭარხების კონტროლი 

მთავარი პრობლემაა DCS-თვის, ამგვარად, ბიზნესისთვის სასარგებლო 

ასპეფტები ყეიცლება მოიჩავდეს დამამზადებელი ნაძილიდან მჭარდაწერის 

ნაძილყი რესურსების გადატანა და ყრომის ჭარხების დაზოგვის პოტენჩიალი 

დამამზადებელ ნაძილყი, სადაჩ ყრომის ჭარხები და დაფირავების ჭარხები 

ჰრიდეინყი საკმაოდ მაქალია. DCS-ს ყეუცლია ასევე თავისი ნაჭყირბადის 

ემისიისა და, ყესაბამისად, გარემოზე ზეგავლენის ყემჩირება.  

საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების უპირატესობებია ის, რომ DCS ყეიმუყავებს 

უჰრო მეტ ყესაცლებლობას, აჭალ განვითარებად ტეფნოლოგიებყი ფლაუდზე 

მონაჩემთა განთავსების თვალსაზრისით და დიდი მონაჩემების დამუყავების 

მომსაჭურების გათვალისძინებით, რომელიჩ კონკურენტულ უპირატესობას 

მიანიწებს ელეფტრონულ მონაჩემთა ბაზარზე, ტრადიჩიულ მოთამაყეებთან 

ყედარებით.  

ბიზნესის რესტრუფტურიზაჩიის სტრატეგია ყეადგენს მჩირე ნეგატიურ ძმინდა 

მიმდინარე ქირებულებას -$11,000-ის ოდენობით, ყემდგომი სამი ძლის განმავ-

ლობაყი, რომელიჩ არ ამართლებს სტრატეგიას, მარტო ჰინანსური საჰუცვ-

ლებიდან გამომდინარე, იმ ყემთჭვევაყი, თუ ვივარაუდებთ, რომ პროგნოზი 

სძორია. თუმჩა, იმის გამო, რომ DCS-ის დირეფტორებს არ ყეეცლოთ ან არ 

სურდათ ნაქდი ჰულის ნაკადების განჭილვა სამძლიან დაგეგმვის პერიოდის 

იფით, სუბიეფტურობიდან და გონივრულობიდან გამომდინარე, გონივრულია 

იმის ვარაუდი, რომ იარსებებს დამატებითი ნაქდი ჰულის ნაკადის დადებით 

მაშვენებელთან დაკავყირებული სარგებელი, რომელიჩ DCS-ს დაერიჩჭება 

დაგეგმვის ჯორიზონტს მიქმა. ეს, როგორჩ შანს, გამოძვეულია 

იდენტიჰიჩირებული ტენდენჩიიდან. ყეიცლება ასევე ვივარაუდოთ, რომ 

განსაკუთრებით ასეთ კონკურენტულ და ინოვაჩიურ სეფტორყი, როგორიჩაა 

მონაჩემთა გაჩვლა, DCS-ს ყესაცლებლობა, რომ თავისი ამჟამინდელი ბაზრის 

ძილისა და მთლიანი ბრუნვის ყენარშუნების თაობაზე, ყეიცლება დროთა 

განმავლობაყი კითჭვის ნიყნის ფვეყ დადგეს იმ ყემთჭვევაყი, თუ არ მოჭდება 

ინვესტიჩია ან ბიზნესის რესტრუფტურიზაჩია.  

ამიტომ, როგორჩ სტრატეგიული, ისე ბიზნესის უჰრო ჰართო მიზეზების გათ-

ვალისძინებით, DCS დამოკიდებული იფნება ბიზნესის რესტრუფტურიზაჩიაზე და 

ბიზნესის ფსელის მჭარდაწერის ნაძილის გაზრდაზე ორიენტირებაზე და საწირო 

მუდმივ ჭარხებყი, თანამყრომელთა დაფირავებასა და საწირო სამუყაო 

კაპიტალყი ინვესტირებაზე, ყიდა ჰინანსური საჭსრებისა და საბრუნავი 

კაპიტალის გამოღენებით ან უჰრო მეტი აფჩიების გამოყვების გზით.  

 

 



3. (ა) სამუყაო შანაძერები, ყესაბამის ვიზუალურ დამჭმარე მასალებთან ერთად 

 მენდელოუს მატრიჩის გამოღენებით ყეიცლება დადგინდეს, რომ DCS-ის ეროვნულ 

საჰონდო ბირჟაზე კოტირებადმე ჯღავდა დაინტერესებული მჭარეების ყემდეგი ხგუჰი: 

კოტირებამდე - ყემდეგი აქძერილობა: 

აფჩიონერები – ესენი კერცო აფჩიონერებია, რომლებიჩ ჰლობენ 

დამჰუცნებლის აფჩიების საკონტროლო პაკეტსა და, 

სავარაუდოდ, ოხაჭისა და აჭლობელი ბიზნეს 

პარტნიორების აფჩიებს;  

თანამყრომლები – როგორჩ ძესი არ იღვნენ, პროჰესიულ კავყირყი გაძევრი-

ანებულნი და მჩირე საოხაჭო ბიზნესის ერთგულნი იღვნენ; 

კრედიტორები – კოტირებამდე უმნიყვნელო სესჭები – სავარაუდოდ, ოვერ-

დრაჰტი და სჭვა ტიპის მოკლევადიანი სესჭები; 

კოტირების ყემდეგ - აქძერილია ყემდეგნაირად: 

აფჩიონერები – სახარო ინდივიდუალური ინვესტორების უჰრო ჰართო 

ძრე და ინსტიტუჩიური ინვესტორების მჰლობელობაყი არ-

სებული 30%; 

თანამყრომლები – უჰრო გამოჩდილი თანამყრომლები, მაგრამ საოპერაჩიო 

თანამყრომლების ცირითადი ნაძილი, ცირითადად, პროჰე-

სიულ კავყირებყია გაერთიანებული; 

კრედიტორები – უჰრო მეტად ცლიერები და დაინტერესებულები – უჰრო 

მაქალი ლევერიხი და საკრედიტო ყეთანჭმებები; 

 

 ყემდეგი ჩჭრილი აშვენებს, მენდელოუს მატრიჩის მდგომარეობასა და სტრატეგიებს 

ამ ხგუჰებისთვის კოტირებამდე და კოტირების ყემდეგ.  

 (ყენიყვნა: ალტერნატიულად, ყეიცლება ძარდგენილი იღოს ჩჭრილი, სადაჩ ისრები 

ყეიცლება გამოღენებულ იფნეს იმის აქსანიყნავად, როგორ გადაადგილდნენ ისრები 

კვადრატებყი და კვადრატებს ყორის კოტირების ყემდეგ).   

დაინტერესებული 

მჭარეების ხგუჰები 

მენდელოუს ჩჭრილის 

პოზიჩია და სტრატეგია 

კოტირებამდე 

მენდელოუს ჩჭრილის პოზიჩია და 

სტრატეგია კოტირების ყემდეგ 

აფჩიონერები დიდი ცალაუჰლება/ 

დიდი ინტერესი - 

აფტიური შართულობა 

ნაკლები ცალაუჰლება/მეტი 

ინტერესი - ინჰორმაჩიის მიქება 

(განსაკუთრებით ინსტიტუჩიური 

აფჩიონერები) 

თანამყრომლები ნაკლები ცალაუჰლება/ 

მეტი ინტერესი  - ინჰორ-

მაჩიის მიქება 

დიდი ცალაუჰლება/მაქალი 

ინტერესი - დაკმაღოჰილებულია ან 

უჰრო აფტიურად არის შართული 

კრედიტორები ნაკლები ცალაუჰლება/ 

ნაკლები ინტერესი - 

მინიმალური ცალისჭმევა 

დიდი ცალაუჰლება/მაქალი ინტე-

რესი - სათანადო ინჰორმაჩიის 

მიქება და კმაღოჰილება 

 DCS კომპანიის მენეხმენტის მიერ კოტირებამდე და კოტირების ყემდეგ დამტკიჩებული 

სტრატეგიები განსჭვავებული იფნება, მენდელოუს მატრიჩაზე ყეჩვლილი პოზიჩიების 



ყესაბამისად. სტრატეგიის ცირითადი ჩვლილებები ზემოაქნიყნულ დაინტერესებულ 

მჭარეებთან მიმართებაყი ყემდეგი იფნება:  

 აფჩიონერები. აყკარაა, რომ კოტირებამდე კერცო აფჩიონერებს, რომლებსაჩ 

მესაკუთრე და მისი ოხაჭი ან აჭლო მეგობრები ძარმოადგენდნენ, უჰრო მეტი 

ინტერესი და ცალაუჰლება ეფნებოდა როგორჩ აფჩიონერების უმრავლესობას 

 

 კოტირების ყემდეგ. ამიტომ აფტიური შართულობის საწიროება ნაკლებად არის 

საწირო, თუმჩა პრაფტიკულ მაგალითყი მოჩემული ჰაფტობრივი გარემოებები მიუთი-

თებს, რომ ნაკლები ურთიერთობა არსებობს ინსტიტუჩიურ აფჩიონერებთან, რაჩ 

ყეიცლება პრობლემატური იღოს, რადგან ამ ხგუჰს ბევრად მეტი ცალაუჰლება აფვს, 

ვიდრე სჭვა აფჩიონერებს; ამიტომ DCS-მ უნდა ყეიმუყაოს ანგარიყგებისა და 

კომუნიკაჩიის არჭები მნიყვნელოვან ხგუჰთან.  

 თანამყრომლები. კოტირებამდე თანამყრომელთა უმრავლესობა არ იღო პროჰესიულ 

კავყირებყი გაძევრიანებული და DCS-ს კულტურას ძარმოადგენდა თანამყრომელთა 

შაურევლობა ან ინჰორმირებულობა და მათგან მითითებების ყესრულების 

მოლოდინი. კოტირების ყემდეგ მონაჩემთა გაჩვლის სამუყაო ცალის 60% არის 

პროჰესიულ კავყირებყი გაძევრიანებული და დამატებითი კანონმდებლობა 

დაფირავებულთა ყესაჭებ, როგორიჩაა მინიმალური ჭელჰასი და კომპანიის 

სავალდებულო პენსიები ყემოქებულ იფნა, რაჩ DCS-ს აიცულებს არა მარტო 

თანამყრომლებისა და მათი ძარმომადგენლების ინჰორმირებულობას და გონივ-

რული კმაღოჰილების უზრუნველღოჰას, არამედ მათ უჰრო აფტიურ შართულობას - 

განსაკუთრებით საპენსიო ქონისციებებთან მიმართებაყი.  

 კრედიტორები. კოტირებამდე DCS-ი უჰრო მეტად ჰინანსდებოდა აფჩიონერთა 

ჰულადი საჭსრებიდან და მას ჩოტა სესჭი ჯფონდა, ამიტომ ამ დაინტერესებულ მჭარეს 

ჩოტა ცალაუჰლება და ზეგავლენა ჯფონდა და, სავარაუდოდ, ნაკლები ინტერესიჩ 

DCS-ის მიმართ, განსაკუთრებით, თუ სასესჭო კაპიტალი ძარმოადგენდა მსესჭებლის 

მთლიანი პორტჰელის უმნიყვნელო ნაძილს. კოტირების ყემდეგ, DCS უჰრო დიდი 

ლევერიხის მფონე გაჭდა იმისათვის, რომ გაჰართოებულიღო აჭალ ბაზრებზე და 

ამიტომ კრედიტორის ძინაყე არსებული რისკი უჰრო მეტი იფნებოდა და აქნიყნული 

ზრდის ინტერესის დონეს DCS-ყი და სესჭების ამ დონეზე ყენარშუნების 

ყესაცლებლობას. რამდენადაჩ კრედიტორებმა სამართლებრივად სავალდებულო 

ვალდებულებები დააკისრეს კომპანიას, რაჩ მას ჭელს უყლის ამჟამად არსებული 

ლევერიხის დონის გადაწარბებაყი, მათ ასევე უჰრო მეტი ცალაუჰლება აფვთ DCS-ზე, 

რაჩ გულისჭმობს, რომ DCS-ი იცულებული იფნება უზრუნველღოს მსესჭებლების 

ინჰორმირებულობა და, ყესაბამისად, მათი კმაღოჰილება.  

(ბ)  პროჰესიულად და ეთიკურად გარკვეული საკითჭები არსებობს იმის თაობაზე, თუ 

როგორ შატარდა მომჭმარებელთა კმაღოჰილების გამოკითჭვა, რომელზეჩ გვსურს 

ღურადქების გამაჭვილება.  

 თეორიულად, მსგავსი გამოკითჭვები სასარგებლოა ორგანიზაჩიებისა და თანამყრომ-

ლებისთვის, თუ ისინი სძორად არის შატარებული, რადგან მათ ყეუცლიათ, რომ 

მენეხმენტს დაეჭმარონ თანამყრომელთა მოსაზრებების, მათი დამოკიდებულების 

უკეთ გაგებაყი და იმოფმედოს როგორჩ კარგად გამართულმა საბწომ, საიდანაჩ 

მენეხმენტს ყეუცლია მოფმედება და განაჭორჩიელოს აუჩილებელი ჩვლილებები, 

რომელსაჩ ყეუცლია თავისი თანამყრომლების კულტურისა და პროდუფტიულობის 

გაუმხობესება.  



 პატიოსნების არარსებობა - სამძუჭაროდ ირკვევა, რომ თანამყრომლებს არასძორი 

ინჰორმაჩია მიეძოდათ იმ თვალსაზრისით, რომ გამოკითჭვის პასუჭები ანონიმური 

იფნებოდა, მაგრამ მოთჭოვნილი პირადი ინჰორმაჩია ფმნის ყთაბეწდილებას, რომ 

მენეხმენტს ყეუცლია გამოკითჭვის რესპონდენტების იდენტიჰიჩირება.  

 ობიეფტურობის არარსებობა - თანამყრომლებთან დისკუსიიდან ყესაცლებელია, რომ 

ცირითადი სჰეროები, რომლებიჩ თანამყრომელთა სადარდებელს ძარმოადგენს 

(რომელიჩ არაოჰიჩიალურად არის ჩნობილი) გამოტოვებული იღო გამოკითჭვიდან 

და გამოკითჭვა ადამიანებს არ აცლევდა ნეგატიური უკუკავყირის მიჩემის ყესაც-

ლებლობას, განსაკუთრებით მენეხმენტის მიმართ არსებულ ნდობასთან დაკავყი-

რებით. სტატისტიკური თვალსაზრისით, ყედეგები ძარდგენილ იფნა საკმაოდ სუბიეფ-

ტურად გრაჰიკის სტილის გამოღენებით, რომელიჩ აჭორჩიელებდა ნამდვილი დასკვ-

ნების არასძორ ძარმოდგენას, ღურადქებას ამაჭვილებდა რა ისეთ ასპეფტებზე, 

რომელიჩ ღველაზე მეტად პოზიტიური იღო თანამყრომლებისთვის.  

 პროჰესიული კომპეტენჩია და სათანადო გულისჭმიერება - გამოკითჭვის დიზაინი და 

ყედეგების ძარმოდგენის ჰორმა ყეიცლება მიშნეულ იფნეს არაპროჰესიონალიზმად. 

მან ვერ მიაქძია იმ ყედეგს, რასაჩ მიზნად ისაჭავდა. აქნიყნულის თავიდან აჩილება 

ყესაცლებელი იფნებოდა, მისი ყედგენისას მეტი გულისჭმიერების გამოშენის 

ყემთჭვევაყი.  

 კონჰიდენჩიალურობა - ერთი ცირითადი პრობლემატური საკითჭი უკავყირდება 

ჰაფტს, რომ ზოგიერთი თანამყრომლის იდენტიჰიჩირება მოჭდა და მათთან გასაუბ-

რება გაიმართა ზედა დონის მენეხერების მიერ, გამოკითჭვაყი მათი ნეგატიური 

პასუჭების გამო. ეს ფმედება არქვევს კონჰიდენჩიალურობის ჰუნდამენტურ პრინჩიპს.  

 პროჰესიული ფჩევა - DCS-ის კომპანიის მენეხმენტი არ უნდა ჩდილობდეს განსჭ-

ვავებული მოსაზრების მფონე თანამყრომელთა იდენტიჰიჩირებას ან ჩალკეულ 

პირებთან გასაუბრებების დანიყვნასა და გამართვას, რადგანაჩ ეს ყეიცლება მიშნეულ 

იფნეს არაპროჰესიონალური საფჩიელის გამოვლენად. აქნიყნული განსაკუთრებით 

ყემაყჰოთებელია, როდესაჩ ზოგიერთი რესპონდენტი მიიშნევს, რომ ისინი დააყინეს 

და მათ დაემუფრნენ კიდეჩ ზოგიერთ მსგავს ყეჭვედრაზე, განჭორჩიელებული 

კომენტარების მეყვეობით. მეორე საკითჭს, რომლის ძამოწრაჩ გვსურს, ძარმოადგენს 

ორმაგი სტანდარტების დადგენის საჰრთჭე, როდესაჩ გამოკითჭვა უნდა ღოჰილიღო 

ანონიმური, თუმჩა გასაუბრებისთვის იდენტიჰიჩირებულ თანამყრომლებს თვითონ 

მოეთჭოვათ, იმ ჰაფტის კონჰიდენჩიალურად ყენაჭვა, რომ მათი იდენტიჰიჩირება 

მოჭდა და მათ გაესაუბრნენ.  

 

სტრატეგიული პროჰესიონალი – გამოჩდა ცირითადი საკითჭების ყესაჭებ 

სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი        სანიმუყო გამოჩდის ყეჰასების 

სფემა  

ყენიყვნა: ყემჰასებლებს უჰლება აფვთ, დაძერონ პროჰესიული უნარების ფულები გამოვლენილი 

პროჰესიული და ფჩევითი უნარებისთვის  საგამოჩდო ჰურჩელყი  მოჩემულ პასუჭებყი, 

ყემდეგნაირად: 

 კომუნიკაჩია 

ინჰორმირება 

დარძმუნება 

დასაბუთება 

 კომერჩიული აზროვნება 



ჩოდნის გამოვლენა 

დასაბუთების გამოღენება  

საკითჭის ჩოდნის გამოვლენა 

 ანალიზი 

კვლევა 

დეტალური ინჰორმაჩია 

ასაჭვა 

 სკეპტიჩიზმი 

ყემოძმება 

კითჭვის ფვეყ დაღენება 

ყედავება 

 ყეჰასება 

ყეჰასება 

ჭარხთაქრიჩჭვა 

ყეჰასება 

1.   (ა) (i) ოთჭ ფულამდე პორტერის ჭუთი ცალის თითოეული ელემენტისთვის, რომელსაჩ 

ზეგავლენა აფვს DCS-ზე.  

(მაფსიმუმ 15 ფულა) 

(ii)  სამ ფულამდე თითოეული კაპიტალისთვის ან ინტეგრირებული ანგარიყგების 

კომპონენტების განჭილვისთვის, საფმიანობის ყედეგების ჩჭრილყი მოჩემული 

მონაჩემების გამოღენებით. 

(მაფსიმუმ 12 ფულა)  

(ბ)  ერთი ფულა DCS-ის ამჟამინდელი მართვის სტრუფტურის ცირითადი სისუსტეების 

კრიტიკისა და იდენტიჰიჩირებისთვის და ერთი ფულა თითოეული პუნფტისთვის 

მაფსიმუმ ოთჭ ფულამდე, მართვის ქონისციებების გაუმხობესების ყესაჭებ 

რეკომენდაჩიებისთვის.  

(12 ფულა) 

(გ)  ერთი ფულა თითოეული სძორი პუნფტისთვის, დიდი მოჩულობის მონაჩემთა 

ანალიზიდან გამომდინარე მომჭმარებელთა უპირატესობების იდენტიჰიჩირე-

ბისთვის.  

(მაფსიმუმ 6 ფულა).  

(დ)  ერთი ფულა თითოეული სძორი პასუჭისთვის DCS-ს მიერ გარემოსა და მდგრა-

დობის კონსულტანტების დაფირავების ყემთჭვევის შამოღალიბებისთვის, 

რომლებიჩ დაეჭმარებიან ნაჭყირბადის ემისიის გაზომვისა და კონტროლის 

გზების უკეთესად გაგებაყი და ერთი ფულა თითოეული სძორი პასუჭისთვის იმის 

მოკლედ განმარტებისას, თუ რატომ უნდა ჯფონდეს DCS-ს მეტი ინჰორმაჩია, 

გარემოსა და მდგრადობის ზეგავლენის ყესაჭებ როგორჩ ნაჭყირბადის ემისიის, 

ისე ჰინანსური პერსპეფტივიდან.  

(მაფსიმუმ 5 ფულა) 

დამატებით ყეიცლება ფულები დაიძეროს პროჰესიულ უნარებყი, ყემდეგი კატეგორიების 

მიჭედვით: 



რამდენად კარგად 
გამოავლინა კან-
დიდატმა ყემდეგი 
პროჰესიული 
უნარები 

საერთოდ არა არჩ ისე კარგად საკმაოდ კარგად ცალიან კარგად 

1 (ა) 
DCS-კომპანიის 
გარემოსა და 
საფმიანობის  
ყედეგების 
ყეჰასებისას 
ყეჰასების უნარები.  
 

კანდიდატმა ვერ 
ყეარშია 
ყესაბამისი 
გარემოს 
ყემოძმების 
მოდელი ან ვერ 
განაჭორჩიელა 
კომპანიის 
საფმიანობის  
ყედეგების 
ანალიზი,  
ინტეგრირებული 
ანგარიყგების ეფვს 
კაპიტალთან 
მიმართებაყი. 
ამიტომ 
კანდიდატმა 
ადეკვატურად ვერ 
ყეაჰასა კომპანიის 
სტრატეგიული 
მდგომარეობა ან 
კომპანიის 
მთლიანი 
საფმიანობის 
ყედეგები.  

კანდიდატმა 
გამოავლინა 
გარკვეული 
ცირითადი ყეჰასე-
ბის უნარების ჩოდნა 
ყერშეულ გარემოს 
სკანირების მოდელ-
ყი. კანდიდატმა 
მჭოლოდ ერთი ან 
ორი კაპიტალის 
იდენტიჰიჩირება 
მოაჭდინა ინტეგრი-
რებული ანგარიყგე-
ბის ეფვსი კაპიტა-
ლიდან და გამო-
ტოვა საფმიანობის  
ყედეგების ცირი-
თადი ინდიკატო-
რების უმეტესობა, ან 
მათი კოეჰიჩიენ-
ტები კომპანიის საფ-
მიანობის  
ყედეგების 
ყეჰასებისას.  

კანდიდატმა გამო-
ავლინა კარგი 
ყეჰასების უნარები 
ყერშეულ სკანი-
რების მოდელყი, 
მაგალითყი მოჩე-
მული გარკვეული 
ცირითადი ჰაფ-
ტების გამოღენებით. 
კანდიდატმა ასევე 
ყეარშია ზოგიერთი 
მნიყვნელოვანი  
ყედეგის 
ინდიკატორები ან 
კოეჰიჩიენტები, 
როდესაჩ საფმია-
ნობის  ყედეგების 
ყეჰასებას 
აჭორჩიელებდა, 
ეფვს კაპიტალთან 
მიმართებაყი.  
 

კანდიდატმა გამოავ-
ლინა ყეჰასების 
ღოვლისმომჩველი 
უნარები გარემოს 
სკანირების მო-
დელყი ან ყერშეულ 
მოდელებყი, გამო-
იღენა რა მაგალითყი 
მოჩემული მნიყვნე-
ლოვანი ჰაფტების 
უმრავლესობა. 
კანდიდატმა ასევე 
ყეარშია ამომძურავი 
და სათანადო ინდი-
კატორები ან კოე-
ჰიჩიენტები, როდე-
საჩ აჭორჩიელებდა 
კომპანიის საფმია-
ნობის ყედეგების 
ყეჰასებას ეფვსი 
კაპიტალიდან 
თითოეულთან 
მიმართებაყი.  

 0 1 2 4 

1 (ბ) სკეპტიჩიზმის 
უნარები 
კორპორაჩიული 
მართვის ნაკლოვა-
ნებებისა და მათი 
თავიდან აჩილების 
გზების იდენტიჰი-
ჩირებისას. 
 

კანდიდატმა ვერ 
გამოავლინა სკეპ-
ტიჩიზმი  
ინტერვიუს დროს 
მთავარი 
აქმასრულებელი 
დირეფტორის პასუ-
ჭებყი და ამიტომ 
ვერ გასჩა რაიმე 
მნიყვნელოვანი 
რეკომენდაჩია 
კორპორაჩიული 
მართვის გასაუმხო-
ბესებლად.  

კანდიდატმა ყეზქუ-
დული სკეპტიჩიზმი 
გამოავლინა მთა-
ვარი აქმასრულე-
ბელი დირეფტორის 
პასუჭების ანალი-
ზისას, კორპორაჩი-
ული მართვის გარკ-
ვეული ჭარვეზების 
იდენტიჰიჩირების 
გზით, მაგრამ 
მჭოლოდ 
რამდენიმე 
რეკომენდაჩია ძარ-
მოადგინა, 
კორპორაჩიული 
მართვის 
გაუმხობესების 
თაობაზე.  

კანდიდატმა გამო-
ავლინა სკეპტი-
ჩიზმი მთავარი 
აქმასრულებელი 
დირეფტორის პა-
სუჭების განჭილ-
ვისას, მოაჭდინა რა 
კორპორაჩიული 
მართვის რამდენი-
მე ჭარვეზის იდენ-
ტიჰიჩირება. კან-
დიდატმა ასევე 
გარკვეული მნიყვ-
ნელოვანი რეკო-
მენდაჩიები ძარ-
მოადგინა, კორპო-
რაჩიული მართვის 
გაუმხობესებასთან 
დაკავყირებით.  

კანდიდატმა გამოავ-
ლინა ქრმა სკეპტი-
ჩიზმი, მთავარი 
აქმასრულებელი 
დირეფტორის 
პასუჭებთან დაკავ-
ყირებით მოაჭდინა 
რა კორპორაჩიული 
მართვის მნიყვნე-
ლოვანი ჭარვეზების 
იდენტიჰიჩირება. 
კანდიდატმა ასევე 
ღველა აყკარა რე-
კომენდაჩია ძარ-
მოადგინა, კორპორა-
ჩიული მართვის 
გაუმხობესებასთან 
დაკავყირებით. 

 0 0·5 1 2 



1 (გ) 
კომუნიკაჩიის 
უნარები ცირითადი 
პუნფტების 
ჭაზგასმისას და 
გასაგები 
მჭარდამწერი 
შანაძერების 
შამოღალიბებისას.  
 

კანდიდატმა ვერ 
გამოიღენა სლაი-
დების ჰორმატი 
დიდი მონაჩემების 
უპირატესობების 
გადმოსაჩემად, 
როგორჩ 
ბიზნესისთვის ისე 
მათი მომჭმარებ-
ლებისთვის.  
 

კანდიდატმა დაუ-
დევრად გამოიღენა 
სლაიდების პრეზენ-
ტაჩიის ჰორმატი, 
მაგრამ აფვს ცალიან 
ბევრი ან ცალიან 
ჩოტა პუნფტები და 
ვერ მოაჭდინა ბიზ-
ნესისა და მომჭმა-
რებლებისთვის 
მათი დადებითი 
მჭარეების იდენტი-
ჰიჩირება. კანდი-
დატმა ზოგიერთი 
შანაძერი გააკეთა, 
მაგრამ ისინი ან 
ცალიან დიდია ან 
ადეკვატურად ვერ 
ჭსნის ცირითად 
პუნფტებს.  

კანდიდატმა 
სლაიდის ჰორმატი 
და თეზისები 
გამოიღენა და 
გაითვალისძინა 
მომჭმარებლებისა 
და ბიზნესისთვის 
არსებული 
სარგებელი, მაგრამ 
ისინი ცალიან 
ბევრია ან 
სათანადოდ 
ლაკონურად არ 
არის გამოჭატული. 
არის სლაიდების 
შანაძერები, მაგრამ 
ისინი დაუდევრად 
განმარტავენ 
ყერშეულ თეზისებს. 

კანდიდატმა სათა-
ნადოდ მოაჭდინა 
მომჭმარებლებისა 
და ბიზნესისთვის 
სარგებლის 
ცირითადი პუნფტების 
ყერშევა და 
პრიორიტეტიზება 
ლოგიკურად 
თანმიმდევრულ 
სიაყი და ძარმოყვა 
აყკარა მჭარდამწერი 
შანაძერები, 
რომელიჩ მწიდროდ 
არის დაკავყირე-
ბული ყერშეულ 
პუნფტებთან.  

 0 0·5 1 2 

1 (დ) 
კომერჩიული 
აზროვნების 
უნარები იმის 
იდენტიჰიჩი-
რებისას, თუ როგორ 
ყეუცლია DCS-ს 
სარგებლის მიქება 
გარემოს 
აუდიტიდან. 

კანდიდატს არ 
გამოუვლენია 
დასაჰასებელი 
კომერჩიული 
აზროვნება, 
როგორჩ გარემოს 
ისე ჰინანსურ 
საჰუცველზე, 
გარემოს აუდიტის 
შატარების რაიმე 
გონივრული 
საჰუცვლების 
იდენტიჰიჩირების 
თვალსაზრისით. 

კანდიდატმა გამო-
ავლინა გარკვეული 
კომერჩიული 
აზროვნება გარემოს 
აუდიტის შასატარებ-
ლად რამდენიმე 
გონივრული სა-
ჰუცვლის იდენტი-
ჰიჩირებისას, 
მაგრამ გამოტოვა 
ზოგიერთი მნიყნე-
ლოვანი დასაბუთე-
ბა, როგორჩ გარე-
მოს ისე ჰინანსურ 
საჰუცვლებთან 
დაკავყირებით.  

კანდიდატმა გამო-
ავლინა კომერჩი-
ული აზროვნება 
გარემოს აუდიტის 
შასატარებლად 
რამდენიმე გონივ-
რული საჰუცვლის 
იდენტიჰიჩირე-
ბისას და ასევე მო-
აჭდინა რამდენიმე 
მნიყვნელოვანი 
დასაბუთების 
იდენტიჰიჩირება,  
როგორჩ გარემოს 
ისე ჰინანსურ 
საჰუცვლებთან 
დაკავყირებით.  

კანდიდატმა 
გამოავლინა 
ყორსმწვრეტელი 
კომერჩიული 
აზროვნება იმით, 
რომ მოაჭდინა 
გარემოს აუდიტის 
შასატარებლად 
უმეტესი გონივრული 
საჰუცვლის 
იდენტიჰიჩირება და 
კარგად დაასაბუთა 
ისინი, როგორჩ 
გარემოს, ისე 
ჰინანსური 
საჰუცვლების 
თვალსაზრისით.   

 0 0·5 1 2 

 

 

 

 

 

2. (ა)  მაფსიმუმ ორ ფულამდე თითოეული რისკისთვის, იმ სამი რისკის იდენტიჰიჩირებისა 

და აქძერისთვის, როლის ძინაყეჩ DCS-ი დგას და მათი გარკვეულ ვიზუალურ რუკაზე 

განთავსებისათვის, მიუჭედავად იმისა, მოაჭდენენ თუ არა ისინი თავისი ბიზნესის 

რესტრუფტურიზაჩიას. ყემდგომი ერთი ფულა თითოეული სძორი პუნფტისათვის 

ყეიცლება დაიძეროს იმის აჭსნისთვის, თუ როგორ ყეიცლება სამი რისკიდან 

თითოეულის ყემჩირება TARA-ს მოდელის გამოღენებით (მაფსიმუმ 6 ფულა).   

(ბ)  (i)  ჭუთ ფულამდე დაიძერება საბწოს ოფტომბრის თვის ანგარიყის N1 ჩჭრილყი 

მოჩემული ნებისმიერი ვარაუდის კითჭვის ფვეყ დაღენებისთვის, მათ ყორის 

რეკომენდაჩიებისთვის, რომ უნდა მოჭდეს ჰულადი საჭსრების მოცრაობის 

დისკონტირება. 



(ii)  ჭუთ ფულამდე ყეიცლება დაიძეროს DCS სტრატეგიის რეკომენდებისათვის, 

რომელსაჩ თან აჭლავს დასაბუთებული არგუმენტები, რომლებიჩ ყეიცლება 

ეძინააქმდეგებოდეს ან არ ეძინააქმდეგებოდეს განჭორჩიელებულ ჰინანსური 

საჭსრების მოცრაობის პროგნოზების ჰინანსურ ყეჰასებას. 

პროჰესიული უნარებისთვის ყეიცლება დამატებით დაიძეროს ფულები, როგორჩ ეს ყემდეგყია 

მოჩემული:  

რამდენად კარგად 
გამოავლინა 
კანდიდატმა 
ყემდეგი 
პროჰესიული 
უნარები 

საერთოდ არა არჩ ისე კარგად საკმაოდ კარგად ცალიან კარგად 

2 (ა) 

კომერჩიული 
აზროვნების  
უნარები რისკების 
სათანადოდ 
იდენტიჰიჩირებისთ
ვის და გრაჰიკულ 
რუკაზე სძორად 
განთავსებისთვის.  

კანდიდატს არ 
უჩდია გრაჰიკული 
რუკის ყედგენა, 
ამიტომ მათ ვერ 
მოაჭდინეს 
სჩენარყი 
მოჩემული 
რისკების 
კატეგორიების 
ალბათობისა და 
ზეგავლენის 
ილუსტრირება.  

კანდიდატმა 
სჩადა გრაჰიკუ-
ლი რუკის ყედ-
გენა მოთჭოვნე-
ბის ყესაბამისად, 
თუმჩა ან რისკე-
ბის სიზუსტე იღო 
არასძორი, ან 
ფვემოთ მოჩემუ-
ლი სტანდარტის 
დიაგრამის პრე-
ზენტაჩია, ამიტომ 
ის ვერ დაეჭმარა 
კანდიდატს პასუ-
ჭის შამოღალი-
ბებაყი.  

კანდიდატმა კარგი 
გრაჰიკული რუკა 
ყეადგინა და 
სჩენარყი იდენტიჰი-
ჩირებული ცირი-
თადი რისკები 
სძორად დაიტანა 
ზედ. თუმჩა, კან-
დიდატმა ვერ 
ყეუსაბამა გრაჰი-
კული რუკა მის 
პასუჭს, ამიტომ ის 
ნაკლებად 
სასარგებლო იღო.  

კანდიდატმა 
ყეადგინა ზუსტი 
გრაჰიკული რუკა და 
ღველა იდენტიჰიჩი-
რებული რისკი 
სძორად განათავსა 
მასზე. გრაჰიკული 
რუკა სძორად იფნა 
დაკავყირებული 
პასუჭებთან, რაჩ 
გაჭდა ეჰეფტიანი 
რისკის მართვის 
მოდელის 
ყემადგენელი 
ნაძილი.  
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2 (ბ) (i) 

სკეპტიჩიზმის 
უნარები ჩჭრილისა 
და მჭარდამწერი 
დაყვებების 
ანალიზისას.  

 

კანდიდატმა ვერ 
ძარმოადგინა 
სკეპტიჩიზმის 
მტკიჩებულებები 
და მიიქო როგორჩ 
ყინაარსი, ისე 
კითჭვარის 
დაყვებები, კითჭვის 
გარეყე.  

მიუჭედავად იმი-
სა, რომ კანდი-
დატმა გამოავ-
ლინა სკეპტიჩიზ-
მის ზედაპირული 
დონე, მან ვერ 
მოაჭერჭა 
დაყვებების 
უარღოჰა, 
რომლებიჩ 
ჩჭრილყი მოჩე-
მულ ანალიზს 
უდევს 
საჰუცვლად.  

კანდიდატმა გამო-
ავლინა გარკვეული 
პროჰესიული სკეპ-
ტიჩიზმი ჩჭრილისა 
და მისი დაყვებების 
ანალიზისას. თუმჩა 
მისი სკეპტიჩიზმი 
აყკარად არ შანს 
ჰრედი ლითიუმის 
ჩჭრილის კრიტიკულ 
ყეჰასებაყი.  

 

კანდიდატმა 
გამოავლინა ცლიერი 
პროჰესიული 
სკეპტიჩიზმი ჰრედი 
ლითიუმის ჩჭრილყი 
მოჩემულ ინჰორმა-
ჩიასთან დაკავყი-
რებით, რომელიჩ  
მე-5 ნიმუყყია 
მოჩემული ბაზრის 
ზრდის ვარაუდებთან 
ერთად. ამან განა-
პირობა სტრატე-
გიული არშევანის 
კრიტიკული 
ყეჰასება.  
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2 (ბ) (ii) 

კომერჩიული 
აზროვნების უნარები 
სტრატეგიული 
ვერსიის დანერგვის 
რეკომენდებისას. 

კანდიდატის მიერ 
რეკომენდებული 
სტრატეგიული ვერ-
სია მთლიანად 
ეჰუცნებოდა აკა-
დემიური თეორიის 
გამოღენებას და 
არა მნიყვნელო-
ვანი და პრაფტი-
კული კომერჩიული 
აზროვნების 

კანდიდატმა გა-
მოავლინა მჭო-
ლოდ ზედაპირუ-
ლი კომერჩიული 
აზროვნება, რო-
დესაჩ აჰასებდა 
სტრატეგიულ 
ვერსიებს იმ 
დონემდე, რომ 
მათ ძვლილი არ 
ყეუტანიათ 

კანდიდატმა გამოავ-
ლინა გარკვეული 
ყეზქუდული კომერ-
ჩიული აზროვნება, 
როდესაჩ განსაზქვ-
რა, თუ ორი ვერსიი-
დან რომლისთვის 
გაეძია რეკომენ-
დაჩია, მაგრამ ეს 
აყკარად არ იღო 
შამოღალიბებული 

კანდიდატმა გამოავ-
ლინა ყორსმწვრე-
ტელი კომერჩიული 
აზროვნება,  როდე-
საჩ განსაზქვრა ორი 
სტრატეგიული ვერ-
სიიდან რომლის-
თვის უნდა გაეძია 
რეკომენდაჩია. ეს 
აყკარად იღო დასა-
ბუთებული მის 
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3. (ა)  ერთ ფულამდე თითოეული დაინტერესებული მჭარისთვის, თითოეული დაინტერე-

სებული მჭარის ხგუჰის იდენტიჰიჩირებისა და მენდელოუს მატრიჩაზე მათი განთავ-

სების ადგილის დეტალური განმარტებისათვის, 2006 ძელს კომპანიის ეროვნულ სა-

ჰონდო ბირჟაზე განთავსებამდე და განთავსების ყემდეგ, მათ ყორის, როგორ უნდა 

ყეიჩვალოს მათ სამართავად საწირო სტრატეგიები. 

(მაფსიმუმ 6 ფულა) 

(ბ)  ერთ ფულამდე პროჰესიული ეთიკის ან  ჰუნდამენტური პრინჩიპების თითოეული სძო-

რი პუნფტისთვის, რომელიჩ ყეეჭება თანამყრომელთა კმაღოჰილების გამოკითჭვის 

ყემოქებას, შატარებასა და ანგარიყგებას. 

 (მაფსიმუმ 6 ფულა) 

 ყენიყვნა: კანდიდატს არ სწირდება ჭუთივე ჰუნდამენტურ პრინჩიპზე მითითება 

იმისათვის, რომ მიიქოს 6 ფულა.  

პროჰესიული უნარებისთვის ფულები ყეიცლება დამატებით დაიძეროს, ყემდეგის ყესაბამისად: 

რამდენად კარგად 

გამოავლინა კანდი-

დატმა ყემდეგი პრო-

ჰესიული უნარები  

საერთოდ არა არჩ ისე კარგად საკმაოდ კარგად ცალიან კარგად 

3 (ა) 

ანალიტიკური 

უნარები ყედარებითი 

ცალისა და ინტე-

რესის ყეჰასებისას 

და თუ როგორი 

ურთიერთობა უნდა 

დამღარდეს 

დაინტერესებულ 

მჭარეებთან 

კოტირებამდე და 

კოტირების ყემდეგ.  

კანდიდატმა ვერ 

ყეცლო იმის 

იდენტიჰიჩირება, 

რომ მენდელოუს 

მატრიჩა სძორი 

ანალიტიკური შარშო 

იღო ამ ყემთჭვევაყი 

გამოსაღენებლად. 

იმის გამო, რომ 

კანდიდატმა ვერ 

ყეარშია სძორი 

მოდელი, მან ვერ 

განაჭორჩიელა 

დაინტერესებული 

მჭარეების 

დეტალური ანალიზი 

სჩენარყი.  

 

კანდიდატმა ვერ 

გამოავლინა მენ-

დელოუს მატრიჩის 

ცირითადი ჩოდნა, 

არამედ ყეუსა-

ბამოდ გამოიღენა 

ყესაბამისი ინ-

ჰორმაჩია  DCS-ის 

სჩენარიდან ამ 

ანალიტიკურ შარ-

შოყი. რეალურად, 

კანდიდატმა ცირი-

თადი სილაბუსის 

მოდელის ჩოდნა 

ვერ გამოიღენა 

აზრიანად და 

სასარგებლოდ.  

კანდიდატმა კარგი 

ანალიტიკური უნა-

რები გამოავლინა 

მენდელოუს მატ-

რიჩასთან მიმარ-

თებაყი სჩენარყი 

მოჩემული ინჰორ-

მაჩიის სძორად 

გამოღენების გზით. 

თუმჩა, მათ ეს ანა-

ლიზი არ გამოუღე-

ნებია ღველაზე 

სძორი გზის განსა-

საზქვრავად აქ-

ნიყნული დაინტე-

რესებული მჭარე-

ების ხგუჰებთან 

ურთიერთო-

ბისთვის.  

კანდიდატმა ამომ-

ძურავად და ზუსტად 

გამოავლინა მენდე-

ლოუს მატრიჩის 

გამოღენების გზები, 

ბიზნეს სიტუაჩიის 

ყეჩვლასთან მიმარ-

თებაყი. კანდიდატმა 

სძორად განსაზქვრა 

თითოეული დაინტე-

რესებული მჭარეების 

ხგუჰის პოზიჩია, 

როგორჩ კოტირე-

ბამდე, ისე კოტირე-

ბის ყემდეგ და ყე-

დეგად ყეცლო გა-

ნესაზქვრა, ღველაზე 

უკეთ როგორ 

ყეცლებდა კომპანია 

თითოეულ მათგან-



თან ურთიერთობას.  
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3 (ბ) სკეპტიჩიზმის 

უნარები 

გამოკითჭვაყი 

ეთიკური საკითჭების 

იდენტიჰიჩირებისას 

და აქნიყნულის 

დიპლომატიურად, 

ძერილობით 

ასაჭსნელად.  

 

კანდიდატმა ვერ 

ყეცლო სკეპტიკურად 

ყეეჰასებინა გამო-

კითჭვის შამტარებე-

ლი პირების საფჩი-

ელი ACCA-ის 

ეთიკისა და ფჩევის 

კოდეფსყი მოჩემულ 

ჭუთ ეთიკურ 

პრინჩიპთან 

მიმართებაყი იმი-

სათვის, რომ შამოე-

ღალიბებინათ მთავა-

რი აქმასრულებელი 

დირეფტორისა და 

ადამიანური რესურ-

სების დირეფტორის 

ფჩევის კრიტიკა.  

კანდიდატმა 

სძორად მოაჭდინა 

ACCA-ის ეთიკისა 

და ფჩევის 

კოდეფსყი 

მოჩემული ჭუთი 

ეთიკური პრინ-

ჩიპის იდენტიჰი-

ჩირება, მაგრამ 

აქნიყნული ფჩევის 

ბიზნეს ეთიკასთან 

მიმართებაყი 

კრიტიკა საკმაოდ 

ზედაპირულია.   

კანდიდატმა სკეპ-

ტიჩიზმი გამოავ-

ლინა დირეფტორის 

მოფმედებაზე ჭუთ 

ცირითად ეთიკურ 

პრინჩიპთან 

მიმართებაყი და ის 

გამოიღენა 

მთავარი აქმასრუ-

ლებელი დირეფტო-

რისა და ადამია-

ნური რესურსების 

დირეფტორის ეთი-

კური და პროჰესი-

ული  ფჩევის კრი-

ტიკისათვის. თუმჩა 

პასუჭი ღურადქე-

ბას არ ამაჭვილებ-

და გამოკითჭვის 

შატარების 

საკითჭზე.  

კანდიდატმა გამოავ-

ლინა ცალიან კარგი 

სკეპტიკური უნარები, 

როდესაჩ განიჭილა  

5 ცირითად ეთიკურ 

პრინჩიპთან ყესაბა-

მისობის ჭარვეზი და 

აქნიყნული გამოი-

ღენა მთავარი აქმას-

რულებელი დირეფ-

ტორისა და ადამია-

ნური რესურსების 

დირეფტორის ეთი-

კური და პროჰესიუ-

ლი ფჩევის კრიტიკი-

სათვის. პასუჭი სპე-

ჩიალურად მიუთი-

თებს თანამყრომელ-

თა კმაღოჰილების 

გამოკითჭვის 

შატარების გზებზე.  
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