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შესავალი
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მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
– „ფინანსურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბა 
და ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა” 
– შე მუ შავ და იმ მე წარ მე ე ბის ფი ნან სუ რი გა
ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, რომ ლე ბიც 
ეწე ვი ან მიკ რო და მცი რე სა მე წარ მეო საქ მი ა
ნო ბას ან აპი რე ბენ მის წა მოწყე ბას. 

სა ქარ თ ვე ლო ში, მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი ქვეყ ნის 
მსგავ სად, მიკ რო, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ
მო ე ბი მთლი ა ნი სა მე წარ მეო სექ ტო რის უდი დეს 
ნა წილს შე ად გენს. მიკ რო, მცი რე და სა შუ ა ლო 
სა წარ მო ებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე ტა ნა 
შე უძ ლი ათ და საქ მე ბის ზრდა ში, ინო ვა ცი ე ბი სა 
და ექ ს პორ ტის ხელ შეწყო ბა ში, დოვ ლა თის შექ
მ ნა სა და ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში, რაც, სა
ბო ლო ოდ, ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბა ზე აისა ხე ბა. 
სწო რედ ამი ტომ მა თი საქ მი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა 
ქვეყ ნის ერ თ ერთ პრი ო რი ტე ტად გა ნი საზღ ვ რა.

სხვა გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, სა
ქარ თ ვე ლო შიც მე წარ მე ე ბი არა ერ თი მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგა ნან, მათ შო რის, 
ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად 
სა ჭი რო არა საკ მა რი სი ცოდ ნი სა და უნა რე ბის 
თვალ საზ რი სით. დღეს დღე ო ბით ფი ნან სუ რი 
პრო დუქ ტე ბი და მომ სა ხუ რე ბა სულ უფ რო მრა
ვალ ფე რო ვა ნი და კომ პ ლექ სუ რი ხდე ბა, ეკო
ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცია და ციფ რუ ლი გან ვი
თა რე ბა კი ბიზ ნე სე ბის თ ვის ახალ გა მოწ ვე ვებს 
აჩენს. ამ დე ნად, ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბა და სა
გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის ფარ თო ხელ მი
საწ ვ დო მო ბა საკ ვან ძო მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს.

ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბა ხელს შე უწყობს მიკ
რო და მცი რე სა წარ მო ე ბის მფლო ბე ლებ სა და 
ფი ნან სურ მე ნე ჯე რებს შე ი ძი ნონ და გა ნა ვი თა
რონ ის ცოდ ნა, უნა რე ბი და და მო კი დე ბუ ლე ბე
ბი, რომ ლე ბიც მათ, ბიზ ნე სის სა ჭი რო ე ბი დან 
და შე საძ ლებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, და ეხ მა
რე ბა სწო რი ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა ში, მათ შო რის, ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა
ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბის თვალ საზ რი სით. 

წი ნამ დე ბა რე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს დახ მა
რე ბით მე წარ მე მი ი ღებს ინ ფორ მა ცი ას: 
•	 და ფი ნან სე ბის სხვა დას ხ ვა წყა რო სა და 

თი თო ე ულ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე
ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ; 

•	 ბა ზარ ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და მათ მი ერ შე მო თა

ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის / მომ სა ხუ რე
ბე ბის შე სა ხებ; 

•	 ბიზ ნე სის შე ფა სე ბის გზე ბი სა და ამის
თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი ძი რი თა დი ინ დი
კა ტო რე ბის შე სა ხებ. 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს გაც ნო ბის შემ დეგ 
მე წარ მეს ასე ვე ექ ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა:
•	 გახ დეს უფ რო თავ და ჯე რე ბუ ლი სხვა

დას ხ ვა ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას თან 
ურ თი ერ თო ბი სას; 

•	 გა ერ კ ვი ოს სა კუ თარ უფ ლე ბებ სა და 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბებ ში; 

•	 დას ვას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად 
აუცი ლე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე კითხ
ვე ბი; 

•	 და მო უ კი დებ ლად გან საზღ ვ როს სა
კუ თა რი ბიზ ნე სის მოკ ლე ვა დი ა ნი/ 
გრძელვადიანი სა ჭი რო ე ბე ბი და გა
დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა და, შე სა ბა მი სად, 
შე არ ჩი ოს ყვე ლა ზე შე სა ფე რი სი ფი
ნან სუ რი პრო დუქ ტი; 

•	 გა ნა ხორ ცი ე ლოს ფი ნან სუ რი აღ რიცხ
ვა და და გეგ მოს ბიზ ნე სის სა მო მავ ლო 
ქმე დე ბე ბი; 

•	 და ფი ნან სე ბის მო პო ვე ბის პრო ცეს ში გა
დად გას ეფექ ტი ა ნი და გა აზ რე ბუ ლი ნა
ბი ჯე ბი, რა თა გა ზარ დოს ბიზ ნე სის მომ
გე ბი ა ნო ბა და შე ამ ცი როს პო ტენ ცი უ რი 
რის კე ბი. 

ეს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო წარ მო ად გენს დამ ხ მა რე 
დო კუ მენტს, რა თა წარ მოდ გე ნილ გან მარ ტე ბებ
სა და მა გა ლი თებ ზე დაყ რ დ ნო ბით მე წარ მის თ ვის 
შე და რე ბით მარ ტი ვი იყოს ფი ნან სუ რი რე სურ სის 
სა ჭი რო ე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის 
გან საზღ ვ რა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სარ გებ
ლი სა თუ რის კის შე ფა სე ბა; თუმ ცა, ფი ნან სუ რი 
რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე სა ბო ლოო გა
დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს თა ვად მე წარ მე, რაც ნიშ
ნავს იმას, რომ ის იაზ რებს ამა თუ იმ ქმე დე ბის 
მო სა ლოდ ნელ შე დე გებს და მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა და ფუძ ნე ბუ ლია პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე.

მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
შედ გე ნი ლია სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის 
ინი ცი ა ტი ვით, „ევროპული ფონ დის სამ ხ რეთ აღ
მო სავ ლეთ ევ რო პი სათ ვის” გან ვი თა რე ბის პროგ
რა მის (EFSE DF) მხარ და ჭე რი თა და ექ ს პორ ტის 
გან ვი თა რე ბის ასო ცი ა ცი ის (EDA) ჩარ თუ ლო ბით.
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ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბის 
წყა რო ე ბი
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ბიზ ნე სის წა მო საწყე ბად, მიმ დი ნა რე საქ მი ა ნო ბი
სათ ვის (საბრუნავი სა შუ ა ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბა) 
და /ან მი სი გან ვი თა რე ბი სათ ვის (ინვესტირება 
ძი რი თად აქ ტი ვებ ში, შე ძე ნა/ გა და ი ა რა ღე ბა) სა
ჭი როა გარ კ ვე უ ლი თან ხის მო ბი ლი ზე ბა – ფლო
ბა, შეგ რო ვე ბა, ან მო ძი ე ბა. სა ჭი რო თან ხე ბის მო
ბი ლი ზე ბი სათ ვის ბიზ ნესს შე უძ ლია გა მო ი ყე ნოს 
და ფი ნან სე ბის სხვა დას ხ ვა წყა რო, რო გო რი ცა ა: 

•	 სა კუ თა რი სახ ს რე ბი, 
•	 ბან კი დან, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი

ზა ცი ი დან ან სხვა ფი ნან სუ რი ინ ს ტი
ტუ ტი დან აღე ბუ ლი სეს ხი (კრედიტი)

•	 სა სა ქონ ლო კრე დი ტი,
•	 გრან ტი,
•	ლი ზინ გი და ა. შ. 

გან ვი ხი ლოთ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი წყა რო ე ბი, მათ
თან და კავ ში რე ბუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი სა და სა
ყუ რადღე ბო სა კითხე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით: 

სა კუ თა რი სახ ს რე ბი

სა კუ თა რი სახ ს რე ბით ბიზ ნე სის წა მოწყე ბა ან არ
სე ბუ ლის გა ფარ თო ე ბა, რა თქმა უნ და, ბიზ ნე სის 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ყვე ლა ზე მო სა ხერ ხე ბე ლი 
და უსაფ რ თხო გზა ა. ბიზ ნე სის გა სა ვი თა რებ
ლად შე საძ ლე ბე ლია რო გორც ბიზ ნე სის მო გე ბის 
დაბ რუ ნე ბა ისევ ბიზ ნეს ში, ანუ რე ინ ვეს ტი რე ბა, 
ისე მფლო ბე ლის მი ერ ახა ლი ფუ ლა დი სახ ს რე
ბის და მა ტე ბა – კა პი ტა ლის გაზ რ და. სა კუ თა რი 
მო გე ბი დან ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბის ერ თ ერ თი 
უპი რა ტე სო ბა, მოქ მე დი სა გა და სა ხა დო კო დექ
სის მი ხედ ვით, არის ის, რომ მე წარ მე არ იხ დის 
მო გე ბის გა და სა ხადს იმ თან ხა ზე, რო მელ საც და
ხარ ჯავს რე ინ ვეს ტი რე ბი სას, ანუ ისევ ბიზ ნე სის 
სა ჭი რო ე ბის თ ვის; თუმ ცა, ეს შე ღა ვა თი ამ ეტაპ ზე 
არ ეხე ბათ ინ დი ვი დუ ა ლურ  მე წარ მე ებს, რად გან 
ისი ნი იხ დი ან მხო ლოდ სა შე მო სავ ლო გა და სა
ხადს და არა მო გე ბის გა და სა ხადს. ამას გარ და, 
სა კუ თა რი სახ ს რე ბით და ფი ნან სე ბის ნე ბის მი ე რი 
ფორ მის შემ თხ ვე ვა ში (მათ შო რის, თან ხის რე ინ
ვეს ტი რე ბი სას), და ფი ნან სე ბის სხვა წყა რო ე ბის გან  
გან ს ხ ვა ვე ბით, თან ხის გა მო ყე ნე ბა არ არის და კავ
ში რე ბუ ლი დრო ში გა წე ლილ სხვა დას ხ ვა პრო ცე
დუ რას თან. სა კუ თა რი სახ ს რე ბით ინ ვეს ტი რე
ბის უპი რა ტე სო ბაა ისიც, რომ ბიზ ნესს არ უწევს 
ზედ მე ტი ხარ ჯის გა ღე ბა (მაგალითად, სეს ხის 
პრო ცენ ტის გა დახ და) და რა ი მე სა ხის უზ რუნ ველ
ყო ფის (მაგალითად, უძ რა ვი ქო ნე ბის) წარ მოდ გე

ნა, რა საც, თა ვის მხრივ, ახ ლავს სხვა რის კე ბიც: 
წა რუ მა ტე ბე ლი ბიზ ნე სის შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე
ბე ლია საფ რ თხე და ე მუქ როს უზ რუნ ველ ყო ფა ში 
ჩა დე ბულ ქო ნე ბას (იხ. სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა). 
თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბან კი დან და /ან მიკ
რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ი დან და ფი ნან სე ბის 
მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში, და მა ტე ბით სარ გებ ლად შე
იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ 
გა წე უ ლი კონ სულ ტა ცია ან რჩე ვა, რაც  მე წარ მეს 
და ეხ მა რე ბა სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. 

სა  კუ  თა  რი სახ   ს   რე  ბით ბიზ   ნე  სის და  ფი  ნან   სე  ბი 
სას სა  ყუ  რადღე  ბოა შემ   დე  გი გა  რე  მო  ე  ბა: 

 მა გა ლი თი

ბიზ ნესს გან ვი თა რე ბის თ ვის სჭირ დე ბა თან ხა 
და მფლო ბელ მა ეს ფუ ლი პი რა დი და ნა ზო გი
დან გა ი ღო. ეს ნიშ ნავს იმას, რომ მფლო ბე ლი 
ახ დენს ბიზ ნეს ში და მა ტე ბით ინ ვეს ტი რე ბას, 
რაც ზრდის ბიზ ნე სის კა პი ტალს. ამ გზით იზ
რ დე ბა მფლო ბე ლის წი ლიც, რაც გულისხმობს   
მო გე ბი დან მის მი ერ მი სა ღე ბი თან ხის (ანუ 
დი ვი დენ დის) ზრდა საც მომავალში. ვთქვათ, 
ბიზ ნესს 2 მფლო ბე ლი ჰყავს, თი თო ე უ ლის 
წი ლი 50%ია, მთლი ა ნი კა პი ტა ლი კი 20 000 
ლარს  შე ად გენს; ეს ნიშ ნავს იმას, რომ თავ
და პირ ვე ლად მფლო ბე ლებ მა 10 00010 000 ¢ 
ჩა დეს ბიზ ნეს ში. ბიზ ნესს და მა ტე ბით დას ჭირ
და 5 000 ¢, რო მე ლიც პირ ველ მა მფლო ბელ
მა პი რა დი და ნა ზო გი დან ჩა დო კა პი ტალ ში. ამ 
შემ თხ ვე ვა ში კა პი ტა ლი გა იზ რ დე ბა: 20 000 ¢ 
+ 5 000 ¢ = 25 000 ¢. და მა ტე ბი თი ინ ვეს ტი
რე ბის შე დე გად პირ ვე ლი მფლო ბე ლის წი ლი 
გახ დე ბა: 10 000 ¢ + 5 000 ¢ = 15 000 ¢/25 
000 ¢ = 60%, ხო ლო მე ო რე მფლო ბე ლის წი
ლი იქ ნე ბა: 100% – 60% = 40% (სხვაგვარად: 
10 000 ¢/25 000 ¢ = 40%). მო გე ბის გა ნა წი ლე
ბის დროს გავ რ ცელ დე ბა უკ ვე ახა ლი წი ლე ბი 
(60% – 40%) და თუ მო გე ბა 5 000 ¢ია, პირ
ვე ლი მფლო ბე ლი დი ვი დენ დის სა ხით მიიღებს 
3 000 ¢ს, ხო ლო მე ო რე მფლო ბე ლი – 2 000 
¢ს, მა შინ რო დე საც, თავ და პირ ვე ლი წი ლე
ბით, მო გე ბა შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ დე ბო
და: 2 5002 500 ¢. ბიზ ნე სი სათ ვის სა ჭი რო 5 
000 ლარის  მო ძი ე ბის მე ო რე გზა არის სეს ხის 
აღე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში წი ლე ბი დარ ჩე ბო და 
უც ვ ლე ლი (50%50%), თუმ ცა ბიზ ნესს მო უ
წევ და სეს ხის პრო ცენ ტის, რო გორც და მა ტე
ბი თი ხარ ჯის, გა დახ და. 
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ინ ვეს ტი ცი ის სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში ბიზ
ნეს მა თა ვად უნ და გა დაწყ ვი ტოს, და ფი ნან სე
ბის მი ღე ბის რო მელ გზას აირ ჩევს. მფლო ბე
ლე ბი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღე ბენ ურ თი ერ
თ შე თან ხ მე ბით და ზოგ შემ თხ ვე ვა ში წი ლე ბის 
ცვლი ლე ბას შე იძ ლე ბა სეს ხით და ფი ნან სე ბა 
ამ ჯო ბი ნონ.

სეს ხი (კრედიტი)

ბიზ ნესს სეს ხის აღე ბა სეს ხის გამ ცე მი სხვა
დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ის გან შე უძ ლი ა, რო გო რი
ცაა კო მერ ცი უ ლი ბან კი (შემდგომში „ბანკი”) 
და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა. სეს ხით 
სარ გებ ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია ბიზ ნე სის გა ფარ
თო ე ბი სა და გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, მიმ დი ნა რე 
პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, ახა ლი იდე ე
ბის ხორ ც შე სას ხ მე ლად ან, თუნ დაც, ბიზ ნე სის 
დრო ე ბი თი ფუ ლა დი დე ფი ცი ტის აღ მო საფხ ვ
რე ლად.

იმი სათ ვის, რომ ბიზ ნეს მა შეძ ლოს კრე დი
ტით სარ გებ ლო ბა, მან უნ და და ამ ტ კი ცოს, 
რომ შე უძ ლია თან ხის დაბ რუ ნე ბა დათ ქ მულ 
ვა და ში. შე სა ბა მი სად, სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ
ტი შე ის წავ ლის და გა ა ა ნა ლი ზებს ბიზ ნესს, 
მის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბას, მის სა ჭი რო ე
ბებს და ამის მი ხედ ვით გან საზღ ვ რავს გა სა
ცე მი თან ხის ოდე ნო ბას, ვა და სა და საპ რო
ცენ ტო გა ნაკ ვეთს. 

ამ რე სურ სის გა მო ყე ნე ბი სას სა ყუ რადღე ბოა 
რამ დე ნი მე სა კითხი: გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვებ
ში ფი ნან სურ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ შე საძ ლოა მო
ითხო ვოს სეს ხის რა ი მე აქ ტი ვით უზ რუნ ველ
ყო ფა (იხ. სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა). ამას თან, 
სეს ხის ვა და გა და ცი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში ბიზ
ნესს ჯა რი მის სა ხით და ე კის რე ბა ზედ მე ტად 
გა და სახ დე ლი თან ხე ბი; ხო ლო სეს ხის ხან გ რ
ძ ლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა ში გა და უხ დე ლო ბა 
ან დაგ ვი ა ნე ბით გა დახ და, სა ბო ლოო ჯამ ში, 
საკ რე დი ტო ის ტო რი ის გა უ ა რე სე ბა საც გა მო
იწ ვევს.

 შე ნიშ ვ ნა

მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში ფუნ ქ
ცი ო ნი რებს ერ თი საკ რე დი ტო სა ინ ფორ მა
ციო ბი უ რო, რომ ლის მო ნა ცემ თა ბა ზა შიც 
თავს იყ რის სეს ხის გამ ცე მი ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია თი თო ე უ ლი 
მსეს ხებ ლის მი ერ აღე ბუ ლი სეს ხე ბი სა და 
მა თი და ფარ ვის შე სა ხებ, რაც მსეს ხებ ლის 
საკ რე დი ტო ის ტო რი ას ქმნის. სეს ხის გამ
ცე მი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ამოწ მე ბენ ამ ბა ზას 
სეს ხის გა ცე მამ დე და მის სა ფუძ ველ ზე 
ად გე ნენ, რამ დე ნად პა სუ ხის მ გებ ლო ბით 
ფა რავ და მსეს ხე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბებს 
წარ სულ ში; ასე ვე, აქვს თუ არა მიმ დი ნა რე 
სეს ხე ბი და რო გორ იხ დის მათ. ფი ნან სუ რი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბი ამ ინ ფორ მა ცი ას იყე ნე ბენ 
სეს ხის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბი სას, ასე ვე სეს ხის მო ნი ტო
რინ გის პრო ცეს ში. რო გორც ფი ზი კურ, ისე 
იური დი ულ პი რებს შე უძ ლი ათ მი ი ღონ მა თი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ საკ რე დი ტო სა
ინ ფორ მა ციო ბი უ რო ში და ცუ ლი ინ ფორ მა
ცი ა.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ, თუ ბიზ ნე სი ახა
ლია და მას ჯერ არ აქვს საკ მა რი სი გა მოც დი ლე
ბა, ფი ნან სურ მა ინ ს ტი ტუტ მა შე საძ ლოა თა ვი შე ი
კა ვოს მისთვის თან ხის გა ცე მი სა გან. თუმ ცა დამ
წყე ბი ბიზ ნე სე ბის თ ვის არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი 
სა სეს ხო პრო დუქ ტე ბი, რომ ლებ საც გვთა ვა ზო ბენ 
ბან კე ბი და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. სა
სეს ხო პრო დუქ ტე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა ფი ნან სუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ხედ ვით და მათ შე სა ხებ დე
ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა უშუ ა ლოდ სეს ხის 
გამ ცემ ორ გა ნი ზა ცი ას თან კონ სულ ტა ცი ის გზით 
არის შე საძ ლე ბე ლი.

წილი: 50%

წილი:60%

წილი: 50%

წილი: 40%

კა პი ტა ლი: 10 000 ¢

კა პი ტა ლი: 15 000 ¢

კა პი ტა ლი: 10 000 ¢

კა პი ტა ლი: 10 000 ¢

მოგება: 2500 ¢

მოგება: 3000 ¢

მოგება: 2500  ¢

მოგება: 2000  ¢

საერთო კა პი ტა ლი 25 000 ლარი

საერთო კა პი ტა ლი 20 000 ლარი
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სა სა ქონ ლო კრე დი ტი

ეს არის მომ წო დებ ლის გან მი ღე ბუ ლი სა ქო ნე ლი, 
რომ ლის სა ფა სურ საც მე წარ მე გარ კ ვე უ ლი ვა დის 
გას ვ ლის შემ დეგ იხ დის. სა ფა სუ რის გა დახ დის ვა
და და მო კი დე ბუ ლია პარ ტ ნი ორ თა შე თან ხ მე ბა ზე; 
თუმ ცა ასეთ გა რი გე ბას, რო გორც წე სი, გარ კ ვე
უ ლი პი რო ბე ბი უძღ ვის წინ, რო გო რი ცა ა: ხან გ რ
ძ ლი ვი პარ ტ ნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბა, კომ პა ნი ის 
რე პუ ტა ცი ა, გა რან ტი ე ბი და სხვ.

სა სა ქონ ლო კრე დი ტის უპი რა ტე სო ბა არის ის, 
რომ ბიზ ნესს სა შუ ა ლე ბა აქვს არ შე ა ჩე როს საქ
მი ა ნო ბა და /ან არ თქვას უარი სა მუ შა ოს შეს რუ
ლე ბა ზე მხო ლოდ იმის გა მო, რომ იმ მო მენ ტის
თ ვის არ გა აჩ ნია საკ მა რი სი თან ხა საბ რუ ნა ვი 
სა შუ ა ლე ბის თ ვის, მა გა ლი თად, ნედ ლე უ ლის შე
სა ძე ნად.

 მა გა ლი თი

სა დურ გ ლო სა ამ ქ რომ მი ი ღო დი დი რა ო დე
ნო ბის ავე ჯის დამ ზა დე ბის შეკ ვე თა და მას არ 
გა აჩ ნია სა ჭი რო ოდე ნო ბის ხის მა სა ლა. იმავ დ
რო უ ლად, მას არ აქვს საკ მა რი სი თან ხა ახა ლი 
მა სა ლის სა ყიდ ლად. სა ამ ქ როს შე უძ ლია ისარ
გებ ლოს სა სა ქონ ლო კრე დი ტით და მი ი ღოს სა
ჭი რო ხის მა სა ლა იმ ვა დით, რომელიც სა ჭი როა 
იმის თ ვის, რომ დამ კ ვე თის თ ვის და ამ ზა დოს 
ავე ჯი და მი ღე ბუ ლი სა ფა სუ რით გა ის ტუმ როს 
სა სა ქონ ლო კრე დი ტი

სა სა ქონ ლო კრე დი ტის ერ თ ერ თი უპი რა ტე სო
ბაა ის, რომ მი სი მი ღე ბა მარ ტი ვი პრო ცე დუ რით 
ხდე ბა, მო ითხოვს ნაკ ლებ დროს, სეს ხის მი ღე
ბას თან შე და რე ბით, და, რო გორც წე სი, არ სა ჭი
რო ებს უზ რუნ ველ ყო ფას.

სა სა ქონ ლო კრე დი ტით სარ გებ ლო ბი სას გა
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი, 
რა მაც შე საძ ლე ბე ლია უარ ყო ფი თად იმოქ მე
დოს ბიზ ნეს ზე. მა გა ლი თად, თუ ობი ექ ტუ რი ან 
სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზის გა მო (ვერ მო ხერ ხ და სა
ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ა, მყიდ ველ მა არ გა და ი ხა
და თან ხა დრო უ ლად და სხვ.) მე წარ მემ და აგ ვი
ა ნა მი ღე ბუ ლი სა სა ქონ ლო კრე დი ტის გა დახ და, 
ეს უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა მის რე პუ ტა ცი ა ზე 
და სა მო მავ ლოდ შე საძ ლე ბე ლია პარ ტ ნი ო რებ
მა და სხვა მომ წო დებ ლებ მა თა ვი შე ი კა ვონ ამ 
მე წარ მეს თან ურ თი ერ თო ბის გან.

ამას თან, თუ სა სა ქონ ლო კრე დი ტი უზ რუნ ველ
ყო ფი ლია გა რან ტი ით, მე წარ მემ შე საძ ლოა და
კარ გოს აღ ნიშ ნუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა (იხ. სა ბან
კო გა რან ტი ა). 

ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ სა სა ქონ ლო 
კრე დი ტის გა მო ყე ნე ბი სას პარ ტ ნი ორ მა შე საძ
ლე ბე ლია მე წარ მეს სა ქო ნე ლი შეს თა ვა ზოს უფ
რო მა ღალ ფა სად, ვიდ რე მის შე ძე ნას მო მენ ტა
ლუ რი გა დახ დის გზით შეძ ლებ და. ამ შემ თხ ვე
ვა ში, სა სა ქონ ლო კრე დიტს შე საძ ლოა სა ბან კო 
კრე დი ტი სჯობ დეს. ბიზ ნე სის პა სუ ხის მ გებ ლო
ბაა გა ა ა ნა ლი ზოს ამ ორი ალ ტერ ნა ტი ვი დან რო
მე ლია ნაკ ლებ რის კებ თან და და ნა ხარ ჯებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე სა ბა მი
სად მი ი ღოს. 

 მა გა ლი თი

თქვენ გსურთ ავე ჯის და სამ ზა დებ ლად შე
ი ძი ნოთ ხის მა სა ლა. მა სა ლის მთლი ა ნი ღი
რე ბუ ლე ბაა 12 000 ¢, თუმ ცა სა სა ქონ ლო 
კრე დი ტით სარ გებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში მა სა
ლის ფა სი 13 500 ლარია და თან ხა უნ და გა
და ი ხა დოთ 2 თვე ში. სა სა ქონ ლო კრე დი ტით 
სარ გებ ლო ბის გა მო მა სა ლა გიძ ვირ დე ბათ 1 
500 ლარით  (13 500 ¢ – 12 000 ¢ = 1500 ¢). 
ჯა მუ რი 13 500 ¢ უნ და შე ა და როთ იმ ვა რი
ანტს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მა სა ლის შე ძე ნა 
სეს ხით გი წევთ. ამის თ ვის, თქვენ უნ და მი
მარ თოთ და ფი ნან სე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ წყა
როს (ბანკი, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია 
და სხვ.) და გა არ კ ვი ოთ, თუ რა და გიჯ დე ბათ 
12 000 ლა რის სეს ხე ბა 2 თვით. მა გა ლი თად, 
თუ თქვენ შე ა და რებთ სესხს, რო მელ საც სა
ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტი გთა ვა ზობთ 17% წლი
უ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით:

სესხის ძირითადი თანხა (ძირი) 12 000 ¢

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 17% 

სესხის გაცემის საკომისიო % 1% 

2 თვეში დარიცხული პროცენტი 255.60  ¢

სესხის გაცემის საკომისიო 120 ¢

სულ ხარჯი 375.60 ¢

გა მო დის, რომ სეს ხით სარ გებ ლო ბა და გიჯ
დე ბათ 375.60 ¢, ხო ლო სა სა ქონ ლო კრე დი
ტით სარ გებ ლო ბა – 1 500 ¢. თუმ ცა, ასე ვე 
უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ ბიზ ნე სის თ ვის სა ჭი
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რო 12 000 ლარის  მო ძი ე ბის სის წ რა ფე; სა
სა ქონ ლო კრე დი ტის დროს მა სა ლის მი ღე ბას 
შეძ ლებთ მო მენ ტა ლუ რად, ხო ლო სეს ხის მი
ღე ბას გარ კ ვე უ ლი დრო სჭირ დე ბა. 

გრან ტი

არის სხვა დას ხ ვა სა ხის დახ მა რე ბა, რო მე ლიც 
უსას ყიდ ლოდ გა და ე ცე მა ბიზ ნესს. თუმ ცა, შე საძ
ლე ბე ლია გრან ტი მიმ ღებს აკის რებ დეს გარ კ ვე უ
ლი სა ხის ვალ დე ბუ ლე ბას: რო გო რი ცაა სა კუ თა რი 
სახ ს რე ბის ინ ვეს ტი ცი ა, გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბის 
თა ნამ შ რო მელ თა და საქ მე ბა, ბიზ ნე სის სა დე მონ
ს ტ რა ციო ჩვე ნე ბა და სხვ.

გრან ტე ბი, რო გორც წე სი, გა მიზ ნუ ლია კონ კ
რე ტუ ლი სფე როს, დარ გი სა და არე ა ლის გან ვი
თა რე ბის თ ვის. გრან ტის გა ცე მის პრო ცე დუ რა 
შე საძ ლე ბე ლია ით ვა ლის წი ნებ დეს კონ კურსს, 
მიმ ღე ბის სა ჭი რო ე ბის დად გე ნას, გრან ტის სა
ნაც ვ ლოდ და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს
რუ ლე ბას და სხვ. ბიზ ნე სი სათ ვის გრან ტით სარ
გებ ლო ბა საკ მა ოდ ხელ საყ რე ლი ა, თუმ ცა ის ყო
ველ თ ვის არ არის ხელ მი საწ ვ დო მი და ბიზ ნე სის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი. ამას თან, ხშირ შემ
თხ ვე ვა ში, გრან ტის მი სა ღე ბად ბიზ ნე სი კონ კ
რე ტულ კრი ტე რი უ მებს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს. 
მა გა ლი თად, საგ რან ტო პროგ რა მა შე იძ ლე ბა არ 
ით ვა ლის წი ნებ დეს საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის 
(მასალა, ხელ ფა სი, იჯა რა და სხვ.) სრუ ლად და
ფი ნან სე ბას.

ამას თან, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ შე საძ
ლე ბე ლია ბიზ ნე სის თ ვის სა ჭი რო დროს არ იყოს 
გა მოცხა დე ბუ ლი ამ ბიზ ნე სის სა ჭი რო ე ბა ზე მორ
გე ბუ ლი საგ რან ტო პროგ რა მა. შე სა ბა მი სად, ბიზ
ნესს მუდ მი ვად არ აქვს ამ ფი ნან სუ რი რე სურ სით 
სარ გებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

ლი ზინ გი

გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე ბიზ ნესს შე საძ ლოა ახა ლი 
ან და მა ტე ბი თი მან ქა ნა და ნად გა რი ან აღ ჭურ
ვი ლო ბა დას ჭირ დეს. ასე თი შემ თხ ვე ვე ბის თ ვის 
სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ე ბი ლი ზინგს გვთა ვა ზო ბენ. 
სა ლი ზინ გო მომ სა ხუ რე ბის ფარ გ ლებ ში სა ლი
ზინ გო კომ პა ნია ბიზ ნე სის ნაც ვ ლად ყი დუ ლობს 
აქ ტივს, რო მე ლიც ბიზ ნესს გან ვი თა რე ბის თ ვის 
სჭირ დე ბა – ეს შე იძ ლე ბა იყოს სატ რან ს პორ ტო 

სა შუ ა ლე ბა, სა მე დი ცი ნო და სხვა ტი პის და ნად
გა რი, სამ შე ნებ ლო ტექ ნი კა, აღ ჭურ ვი ლო ბა ან 
ინ ვენ ტა რი – რო მელ თაც სა ლი ზინ გო კომ პა ნია 
ბიზ ნესს გარ კ ვე უ ლი, წი ნას წარ შე თან ხ მე ბუ ლი 
ვა დით, გა დას ცემს. ამ ვა დის გან მავ ლო ბა ში, 
ბიზ ნე სი სარ გებ ლობს აქ ტი ვით და, სა ნაც ვ ლოდ, 
შე თან ხ მე ბუ ლი პი რო ბე ბით იხ დის მის სა ფა
სურს.

ლი ზინ გის მომ სა ხუ რე ბა, რო გორც წე სი, ით ვა ლის
წი ნებს აქ ტი ვის გა მოს ყიდ ვას; სხვა სიტყ ვე ბით 
რომ ვთქვათ, მას შემ დეგ, რაც ბიზ ნე სი სრუ ლად 
გა და იხ დის აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბას და სარ გე ბელს, 
ის ბიზ ნე სის სა კუთ რე ბა ში გა და დის.

ლი ზინ გით სარ გებ ლო ბის უპი რა ტე სო ბა ის არის, 
რომ მი სი პრო ცე დუ რე ბი – სეს ხ თან შე და რე ბით – 
უფ რო გა მარ ტი ვე ბუ ლი და სწრა ფი ა. ამას თან, ის, 
ძი რი თა დად, არ სა ჭი რო ებს და მა ტე ბით უზ რუნ
ველ ყო ფას უძ რა ვი ქო ნე ბის სა ხით. ლი ზინ გით 
ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია და ფი ნან ს დეს აქ ტი ვის შე
ძე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ხარ ჯი, მათ შო
რის, გარ და უშუ ა ლოდ აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბი სა, 
ასე ვე მი სი ტრან ს პორ ტი რე ბა, გან ბა ჟე ბა, დაზღ
ვე ვა, და მონ ტა ჟე ბა და სხვ. თუმ ცა, ლი ზინ გ სა და 
სესხს შო რის არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბი სას აუცი ლებ
ლად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ორი ვე შე
მო თა ვა ზე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სრუ ლი ხარ ჯი, 
რად გან ლი ზინ გი, სეს ხ თან შე და რე ბით, და ფი ნან
სე ბის უფ რო მა ღალ პ რო ცენ ტი ან წყა როს წარ მო
ად გენს; თუმ ცა, სეს ხ თან შე და რე ბით, ლი ზინ გის 
მი ღე ბა, რო გორც წე სი, უფ რო ნაკ ლებ დრო შია 
შე საძ ლე ბე ლი. 

ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი 

მე წარ მეს თა ვი სი ბიზ ნე სის თ ვის თან ხის მო ზიდ
ვა ასე ვე შე უძ ლია კა პი ტა ლის ბა ზარ ზე ფა სი ა ნი 
ქა ღალ დე ბის – აქ ცი ე ბის ან ობ ლი გა ცი ე ბის გა
მოშ ვე ბის, ანუ ემი სი ის, გზით. აქ ცია ადას ტუ რებს 
მი სი მფლო ბე ლის (აქციონერის) წილს კომ პა ნი ა ში 
და მი სი გა მოშ ვე ბა მხო ლოდ სა აქ ციო სა ზო გა
დო ე ბას შე უძ ლი ა. ობ ლი გა ცია კი სა სეს ხო ტი პის 
ფა სი ა ნი ქა ღალ დი ა, რო მე ლიც ადას ტუ რებს კომ
პა ნი ის ვალ დე ბუ ლე ბას, ობ ლი გა ცი ის მფლო ბელს, 
სა ე მი სიო პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად, გა და უ ხა დოს 
ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბა და ობ ლი გა ცი ა ზე და
რიცხუ ლი პრო ცენ ტი. ობ ლი გა ცია გა ნი ხი ლე ბა, 
რო გორც სა ბან კო კრე დი ტის ალ ტერ ნა ტი ვა. ობ
ლი გა ცი ის უპი რა ტე სო ბა, აქ ცი ას თან შე და რე ბით, 
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ისა ა, რომ მი სი გა მომ შ ვე ბი არ თმობს წილს კომ
პა ნი ა ში.

იმის თ ვის, რომ კომ პა ნი ამ გა მო უშ ვას აქ ცია ან 
ობ ლი გა ცი ა, მან უნ და გა ა კე თოს სა ჯა რო ან კერ
ძო შე თა ვა ზე ბა. სა ჯა რო შე თა ვა ზე ბა – ეს არის 
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის გა მოშ ვე ბა 100ზე მე ტი ან 
წი ნას წარ გა ნუ საზღ ვ რე ლი რა ო დე ნო ბის ინ ვეს
ტო რე ბის თ ვის, ხო ლო კერ ძო შე თა ვა ზე ბა 100ზე 
ნაკ ლე ბი ინ ვეს ტო რის თ ვის ხდე ბა. სა ჯა რო შე თა
ვა ზე ბის გზით კა პი ტა ლის მო ზიდ ვას თან ახ ლავს 
გარ კ ვე უ ლი ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც გა მომ დი ნა რე
ობს არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის მოთხოვ ნე ბი დან 
(მაგ., სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის აუდი ტის 
კუთხით) და სა ერ თა შო რი სო კორ პო რა ცი უ ლი 
მარ თ ვის სტან დარ ტე ბი დან. ამ რი გად, სა ჯა რო 
შე თა ვა ზე ბა გან ვი თა რე ბის მა ღალ სა ფე ხურ ზე 
მყო ფი კომ პა ნი ე ბის თ ვი საა გან კუთ ვ ნი ლი, კერ ძო 
შე თა ვა ზე ბა კი არ მო ითხოვს ასეთ მა ღალ სტან
დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბას და მი სი გან ხორ ცი
ე ლე ბა შე და რე ბით ნაკ ლებ ხარ ჯ თა ნაა და კავ ში
რე ბუ ლი. თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პო ტენ ცი
უ რი ინ ვეს ტო რი კერ ძო შე თა ვა ზე ბის შემ თხ ვე
ვა ში, რო გორც წე სი, უფ რო მა ღალ სარ გე ბელს 
ითხოვს, ვიდ რე სა ჯა რო შე თა ვა ზე ბი სას.

ზე მოთ გან ხი ლუ ლი წყა რო ე ბი და ფი ნან სე ბის 
მო ძი ე ბის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბია ბიზ ნე სის თ
ვის, თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ბიზ ნესს შე
უძ ლია თან ხა, სეს ხის ან კა პი ტა ლის სა ხით, მი
ი ღოს კერ ძო ინ ვეს ტო რის გა ნაც. გარ და ამი სა, 
ბა ზარ ზე გვხვდე ბა არა სა ბან კო, არა მიკ რო სა ფი
ნან სო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, მაგ.: ლომ ბარ დე ბი, ე. წ. 
„ონლაინსესხების” გამ ცე მი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ასე
ვე, კერ ძო გამ სეს ხებ ლე ბი და სხვა ტი პის გამ სეს
ხებ ლე ბი, რომ ლე ბიც მომ ხ მა რებ ლებს სხვა დას
ხ ვა სა სეს ხო პრო დუქტს სთა ვა ზო ბენ. გა სათ ვა
ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ამ ტი პის სეს ხე ბი ნაკ ლე ბა
დაა ორი ენ ტი რე ბუ ლი და მორ გე ბუ ლი ბიზ ნე სის 
სა ჭი რო ე ბებ სა და გან ვი თა რე ბა ზე; ამას თან, ისი
ნი, რო გორც წე სი, მოკ ლე ვა დი ა ნია და ძვი რი ა, და 
თუ მე წარ მე და ფი ნან სე ბის ამ ფორ მას შე არ ჩევს, 
უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში, ვერ მი ი ღებს ფი ნან სურ 
კონ სულ ტა ცი ებ სა თუ რჩე ვებს.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ნე ბის მი
ე რი გა რი გე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა სურ ვე
ლია არ სე ბობ დეს დო კუ მენ ტუ რად გა
ფორ მე ბუ ლი შე თან ხ მე ბა (უმჯობესია 
წე რი ლო ბი თი სა ხით), რო მელ შიც მი თი
თე ბუ ლი იქ ნე ბა სეს ხის თან ხა, თან ხის 

დაბ რუ ნე ბის პი რო ბე ბი და ვა დე ბი, მი უ
ხე და ვად იმი სა, თუ ვინ არის და ფი ნან
სე ბის წყა რო: თა ვად ბიზ ნე სის მე პატ რო
ნე, ოჯა ხის წევ რი, მე გო ბა რი თუ სხვა. 
ეს მე წარ მეს თა ვი დან აარი დებს პრობ
ლე მებს (მათ შო რის, სა მარ თ ლებ რივს), 
რომ ლე ბიც შე საძ ლოა ბიზ ნე სის წარ მო
ე ბის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე წარ მო იშ ვას. 
კერ ძოდ, გა ფორ მე ბუ ლი დო კუ მენ ტის 
სა ფუძ ველ ზე, ყვე ლა მხა რის თ ვის თა ვი
დან ვე ცნო ბი ლი იქ ნე ბა სა კუ თა რი უფ
ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი, ასე ვე, ნა კის
რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის ან 
შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მო სა
ლოდ ნე ლი შე დე გიც. ზე პი რი შე თან ხ მე
ბის დროს კი მხა რე ე ბი ხში რად დაწ ვ რი
ლე ბით არ გა ნი ხი ლა ვენ ზე მო აღ ნიშ ნულ 
სა კითხებს და გარ კ ვე უ ლი დრო ის გას ვ
ლის შემ დეგ რთუ ლია იმის გან საზღ ვ რა, 
თუ რას ით ვა ლის წი ნებ და თავ და პირ ვე
ლად ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბა.

 შე ნიშ ვ ნა

სეს ხის აღე ბა ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ა, რომ ლის მი
ღე ბა შე იძ ლე ბა დას ჭირ დეს მე წარ მეს და მას 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბით უნ და მო ე კი დოს. მე წარ
მის ამო ცა ნაა რე ა ლუ რად შე ა ფა სოს სა კუ თა
რი ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი რო გორც 
დღეს, ისე სეს ხის და ფარ ვის მთე ლი პე რი
ო დის გან მავ ლო ბა ში. ყუ რადღე ბით უნ და 
აწონ  და წო ნოს თა ვი სი ფი ნან სუ რი შე საძ
ლებ ლო ბე ბი, მო ი ძი ოს, რაც შე იძ ლე ბა, მე ტი 
ინ ფორ მა ცია იმ ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ, რო
მელ თა ნაც აპი რებს თა ნამ შ რომ ლო ბას, და 
ყუ რადღე ბით წა ი კითხოს ფი ნან სუ რი მომ სა
ხუ რე ბის პი რო ბე ბი და ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო
მელ საც აწერს ხელს. 

ამას თან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ბიზ ნე სი, საქ მი
ა ნო ბის ყვე ლა ეტაპ ზე, ახორ ცი ე ლებ დეს ფი ნან
სურ აღ რიცხ ვას, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გა ა
ნა ლიზ დეს, თუ რო მე ლი სა შუ ა ლე ბით ჯობს ბიზ
ნე სის და ფი ნან სე ბა: რე ინ ვეს ტი რე ბა, სა ბან კო 
სეს ხი, ლი ზინ გი თუ სხვა. ამ ანა ლი ზის სა ფუძ
ველ ზე მე წარ მე ასე ვე შეძ ლებს გან საზღ ვ როს, 
რა თან ხის რე ინ ვეს ტი რე ბის სა შუ ა ლე ბა აქვს და 
რა ოდე ნო ბის სეს ხის და ფარ ვას შეძ ლებს მი სი 
ბიზ ნე სი.
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სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის 
მომ სა ხუ რე ბე ბი
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ბიზ ნესს შე უძ ლია ითა ნამ შ რომ ლოს სხვა დას
ხ ვა ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას თან, თუმ ცა, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და გან საზღ ვ როს, თუ 
რა მომ სა ხუ რე ბა სჭირ დე ბა მას კონ კ რე ტუ ლი 
მო მენ ტი სათ ვის. 

ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი ბიზ ნესს სხვა დას ხ ვა სა ხის პრო დუქ ტ
ს / მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზო ბენ. იმის თ ვის, რომ 
მე წარ მემ სწო რად შე არ ჩი ოს ბიზ ნე სი სათ ვის 
ყვე ლა ზე შე სა ფე რი სი პრო დუქ ტი/ მომ სა ხუ რე
ბა, სა ჭი როა გა ერ კ ვი ოს ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ პი რო ბებ ში.

ბიზ ნე სი სათ ვის რე ლე ვან ტუ რი 
პრო დუქ ტე ბი და მომ სა ხუ რე ბე ბი
დღეს დღე ო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში, ბიზ ნე სებ
თან თა ნამ შ რომ ლო ბის თვალ საზ რი სით, წამ
ყ ვა ნი ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი კო მერ ცი უ
ლი ბან კე ბი და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი ა. და ვიწყოთ მსჯე ლო ბა კო მერ ცი უ ლი 
ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბი სა და მათ მი ერ შე მო
თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის მი მო ხილ ვით.

კო მერ ცი უ ლი ბან კი (შემდგომში 
„ბანკი”) – ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი ა, 
რომ ლის მომ სა ხუ რე ბებ საც ადა მი ა ნე ბი 
ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში ხში რად იყე
ნე ბენ რო გორც პი რა დი, ისე სა კუ თა რი 
ბიზ ნე სის მიზ ნე ბის თ ვის. დღე ვან დელ 
დღეს ბიზ ნე სის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ბან კის 
მომ სა ხუ რე ბის გა რე შე, ფაქ ტობ რი ვად, 
წარ მო უდ გე ნე ლი ა, რად გან თუნ დაც 
ნე ბის მი ე რი სა ბი უ ჯე ტო გა და სა ხა დის 
გა და რიცხ ვა მხო ლოდ სა ბან კო ან გა რი
შის გა მო ყე ნე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. 
სა ბან კო სექ ტო რი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის 
ერ თ ერთ ყვე ლა ზე კარ გად გან ვი თა რე
ბულ სექ ტორს წარ მო ად გენს. 

რა პრო დუქ ტებს სთა ვა ზობს ბან კი ბიზ ნესს?

ბიზ ნეს სეს ხი – ეს არის თან ხა, რო მელ
საც ბიზ ნე სი ვა ლის სა ხით იღებს და ის გან
კუთ ვ ნი ლია მე წარ მე ე ბის თ ვის, რო მელ თაც 
სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის თ ვის და მა ტე ბი თი 
სახ ს რე ბის მო ზიდ ვა სურთ. მე წარ მეს ბიზ
ნეს სეს ხი შე საძ ლე ბე ლია დას ჭირ დეს რო
გორც საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის შე სავ სე ბად 

(ნედლეულის, მა რა გე ბის) და ხელ ფა სე ბის, 
კო მუ ნა ლუ რი და სხვა სა ო პე რა ციო ხარ ჯე
ბის და სა ფი ნან სებ ლად, ისე ძი რი თა დი სა
შუ ა ლე ბე ბის (მანქანადანადგარები, უძ რა ვი 
ქო ნე ბა და სხვ.) შე სა ძე ნად და /ან გა და სა ი ა
რა ღებ ლად. იმ ამო ცა ნას / მი ზანს, რის თ ვი საც 
სა ჭი როა სეს ხი – სეს ხის მიზ ნობ რი ო ბა ეწო
დე ბა. ბიზ ნეს სეს ხი, რო გორც წე სი, იფა რე ბა 
თა ნა ბა რი გა დახ დე ბით, თუმ ცა გა დახ დე ბი 
შე საძ ლე ბე ლია იყოს არა თა ნა ბა რიც (მაგ. 
სე ზო ნუ რი), ბიზ ნე სის სპე ცი ფი კი დან გა მომ
დი ნა რე. სეს ხის და ფარ ვა ხდე ბა ბიზ ნეს სა და 
ბანკს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე
ბის მი ხედ ვით.

სეს ხის სა ხით მი ღე ბულ თან ხას თან ახ ლავს 
და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი, რო გო რი ცა ა: კრე
დიტ ზე და რიცხუ ლი პრო ცენ ტი, მომ სა ხუ რე
ბის სა კო მი სიო და სხვ. სა ბო ლო ოდ, სეს ხით 
სარ გებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ბიზ ნე სი აბ რუ
ნებს იმა ზე მეტ თან ხას, ვიდ რე გა მო ი ყე ნა. 

საკ რე დი ტო ხა ზი – არის ბიზ ნეს სეს ხის ერ თ 
ერ თი სა ხე ო ბა, რომელიც გუ ლის ხ მობს მსეს
ხებ ლის თ ვის გარ კ ვე უ ლი ლი მი ტის დამ ტ კი ცე
ბას, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ბიზ ნესს უფ ლე ბა 
აქვს თა ვი სი სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით, პე რი ო დუ
ლად გა მო ი ყე ნოს ეს ლი მი ტი სრუ ლად ან ნა
წი ლობ რივ, ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი პრო ცენ ტი კი გა მო ყე ნე ბულ თან ხა სა და 
პე რი ოდ ზე და ე რიცხე ბა. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, 
ბან კ მა შე საძ ლოა პრო ცენ ტი მო სარ გებ ლეს 
გა მო უ ყე ნე ბელ თან ხა ზეც და ა რიცხოს, თუმ ცა 
ის ათ ვი სე ბულ თან ხა ზე და რიცხულ პრო ცენ
ტ ზე უფ რო მცი რე იქ ნე ბა. საკ რე დი ტო ხაზს 
ძი რი თა დად არ აქვს ყო ველ თ ვი უ რი და ფარ ვის 
გრა ფი კი და ის შე იძ ლე ბა მთლი ა ნად და ი ფა
როს ვა დის ბო ლოს. ამას თან, ის მოკ ლე ვა დით, 
მაქ სი მუმ 1 წლით, გა ი ცე მა.

საკ რე დი ტო ხა ზი, რო გორც წე სი, არ გა მო ი ყე
ნე ბა ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ძე ნად. ის 
გა მო ი ყე ნე ბა საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის და სა
ფი ნან სებ ლად.

ოვერ დ რაფ ტი – ეს პრო დუქ ტი ჰგავს საკ რე
დი ტო ხაზს – ის არის მოკ ლე ვა დი ა ნი და გა
მო ი ყე ნე ბა მოკ ლე ვა დი ა ნი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
გა სას ტუმ რებ ლად. არ სე ბობს ბიზ ნეს და სა
ხელ ფა სო ოვერ დ რაფ ტი.
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ბიზ ნე სო ვერ დ რაფ ტი და იშ ვე ბა მიმ დი ნა
რე ან გა რიშ ზე და მარ ტი ვია მი სი გა მო ყე ნე ბა 
მოკ ლე ვა დი ა ნი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა სას ტუმ
რებ ლად, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად: ხელ ფა სი, 
იჯა რა და სხვ. ბინ ზე სო ვერ დ რაფ ტის შემ თხ ვე
ვა ში საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ერიცხე ბა მხო
ლოდ ათ ვი სე ბულ / გა მო ყე ნე ბულ თან ხას, და 
თუ მე წარ მის ან გა რიშ ზე შე მო სუ ლი თან ხით 
სრუ ლად და ი ფა რე ბა ათ ვი სე ბუ ლი ოვერ დ რაფ
ტი, მა შინ მას აღარ მო უ წევს პრო ცენ ტის გა
დახ და. ოვერ დ რაფ ტის მაქ სი მა ლუ რი ლი მი ტი, 
რო გორც წე სი, გა მო ი ან გა რი შე ბა ბიზ ნე სის სა
შუ ა ლო (ყოველთვიური) ბრუნ ვი დან გა მომ დი
ნა რე. 

სა ხელ ფა სო ოვერდრაფტი თა ვი სი მა ხა სი ა
თებ ლე ბით ჰგავს ბიზ ნე სო ვერ დ რაფტს, თუმ
ცა ის გა ი ცე მა ფი ზი კურ პი რებ ზე მა თი ხელ
ფა სის უზ რუნ ველ ყო ფით და მი სი და ნიშ ნუ
ლე ბა მიმ დი ნა რე სა მომ ხ მა რებ ლო ხარ ჯე ბის 
და ფი ნან სე ბა ა; რო გორც წე სი, მი სი ლი მი ტი 
მომ ხ მა რებ ლის ყო ველ თ ვი უ რი ხელ ფა სის მო
ცუ ლო ბას უტოლ დე ბა. 

სა ბან კო გა რან ტია – ეს პრო დუქ ტი მო
ითხო ვე ბა და, შე სა ბა მი სად, ყვე ლა ზე ხში რად 
გა მო ი ყე ნე ბა ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სას. 
ამას გარ და, სხვა დას ხ ვა სა ხის ბიზ ნეს გა რი
გე ბის დროს პარ ტ ნი ორ მა (მომწოდებელმა 
ან კლი ენ ტ მა), თა ვის დაზღ ვე ვი სა და მე ო
რე მხა რის მი ერ გა რი გე ბის პი რო ბე ბის შეს
რუ ლე ბის მიზ ნით, შე საძ ლე ბე ლია მო ითხო
ვოს გა რან ტი ა. გა რან ტი ის გა ცე მი სას ბან კი 
იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ ის მზა დაა მიმ
წო დებ ლის და /ან სა მუ შა ოს შემ ს რუ ლებ ლის 
მი ერ გა რი გე ბის პი რო ბე ბის დარ ღ ვე ვის 
ან შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში თა ვად 
აანაზღა უ როს გა რან ტი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი თან ხა. სა გა რან ტიო თან ხა, რო გორც წე სი, 
და მო კი დე ბუ ლია გა რი გე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ზე. 
სა ბან კო გა რან ტი ის მომ სა ხუ რე ბა ფა სი ა ნია 
და მას, სეს ხის მსგავ სად, ერიცხე ბა პრო
ცენ ტი. სა ბან კო გა რან ტია შე იძ ლე ბა იყოს 
რო გორც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი (მაგალითად 
სა ბან კო ან გა რიშ ზე გან თავ სე ბუ ლი ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბით, უძ რა ვი ან მოძ რა ვი ქო ნე ბით), 
ასე ვე არა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ა, რომ ფუ ლა დი სახ ს რე ბით უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი სა ბან კო გა რან ტია სეს ხ თან შე და
რე ბით უფ რო და ბალ პ რო ცენ ტი ა ნია და მი სი 
დამ ტ კი ცე ბის პრო ცე დუ რაც უფ რო სწრა ფი ა. 

ხო ლო არა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი გა რან ტი ის 
გა ცე მა ბიზ ნეს სეს ხის მსგავ სად მო ითხოვს 
ბიზ ნე სის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შე მოწ მე
ბას.

 მა გა ლი თი

თქვენ მო ნა წი ლე ობთ ტენ დერ ში და პრო
ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბაა 100 000 ¢. სა ტენ
დე რო წი ნა და დე ბით მოთხოვ ნი ლია სა
ბან კო გა რან ტი ის (ბანკის სა გა რან ტიო 
წე რი ლის) წარ მოდ გე ნა მთლი ა ნი ღი რე
ბუ ლე ბის 5%ის ოდე ნო ბით. სა ჭი რო გა
რან ტი ის მი ღე ბის მარ ტი ვი გზაა ამ თან
ხის სა ბან კო ან გა რიშ ზე გან თავ სე ბა, რის 
შემ დე გაც მი ი ღებთ სა ბან კო გა რან ტი ას. 
თუ არ გაქვთ საკ მა რი სი თა ვი სუ ფა ლი 
ფუ ლა დი რე სურ სი, ამ შემ თხ ვე ვა ში ბანკს 
მა ინც შე უძ ლია გას ცეს სა ბან კო გა რან
ტია ფი ნან სუ რი მო ნა ცე მე ბის შეს წავ ლის 
გზით და, შე საძ ლო ა, უძ რა ვი/ მოძ რა ვი ქო
ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის მოთხოვ ნი თაც 
(დამოკიდებულია სა გა რან ტიო თან ხა სა 
და სხვა ფაქ ტო რებ ზე). ორი ვე შემ თხ ვე ვა
ში და გე კის რე ბათ საპ რო ცენ ტო გა და სა ხა
დი, თუმ ცა პრო ცენ ტი დი დი ალ ბა თო ბით 
იქ ნე ბა ნაკ ლე ბი, ვიდ რე იქ ნე ბო და სეს ხის 
შემ თხ ვე ვა ში. 

დე პო ზი ტი (ანაბარი) – დე პო ზი ტის გახ ს ნა 
გუ ლის ხ მობს ბიზ ნე სის თა ვი სუ ფა ლი თან ხის 
ბან კ ში გარ კ ვე უ ლი დრო ით გან თავ სე ბას, რის
თ ვი საც ბან კი სარ გე ბელს (პროცენტს) გა და იხ
დის. აღ ნიშ ნუ ლი სარ გე ბე ლი და მო კი დე ბუ ლია 
თან ხის ოდე ნო ბა სა და გან თავ სე ბის პი რო ბა
ზე. დე პო ზი ტი შე საძ ლე ბე ლია იყოს ვა დი ა ნი, 
რო მელ ზეც თან ხის გან თავ სე ბა შე საძ ლე ბე
ლია კონ კ რე ტუ ლი, წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი, 
ვა დით. ამ ტი პის დე პო ზი ტის თან ხის ვა და
ზე ად რე მოთხოვ ნი სას ბიზ ნე სი ვერ მი ი ღებს 
სრულ სარ გე ბელს. ისეთ დე პო ზიტს კი, რო
მე ლიც იხ ს ნე ბა უვა დოდ და უფ რო მოქ ნი ლი ა, 
რად გან ბიზ ნე სი არ არის შეზღუ დუ ლი თან ხის 
შე ტა ნა/ გა ტა ნის მხრივ, შემ ნახ ვე ლი, იგი ვე 
მოთხოვ ნამ დე, დე პო ზი ტი ეწო დე ბა. 

საპ რო ცენ ტო სარ გე ბე ლი ვა დი ან ანაბ რებ ზე 
უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე უვა დო/ მოთხოვ ნამ
დე ანაბ რებ ზე, თუმ ცა დე პო ზი ტებს შო რის 
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არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი
სა, ბიზ ნე სის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე უნ და 
მოხ დეს. მა გა ლი თად, თუ ბიზ ნესს უკ ვე აქვს 
გარ კ ვე უ ლი თან ხა, რო მე ლიც კონ კ რე ტულ 
დრომ დე არ სჭირ დე ბა, მა შინ შე საძ ლე ბე
ლია ამ თან ხის ვა დი ან ანა ბარ ზე გან თავ სე
ბა. თუმ ცა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ თუ 
ბიზ ნე სის მფლო ბელს მა ინც დას ჭირ და ეს 
თან ხა და ვა და ზე ად რე მო უ წია შე თან ხ მე ბის 
დარ ღ ვე ვა, მა შინ ის ნაკ ლებ (ან, შე საძ ლოა 
ნუ ლო ვან) სარ გე ბელს მი ი ღებს.

სა ბან კო გა და რიცხ ვა – არის  ოპე რა ცი ა, 
რო მე ლიც ერ თი ან გა რი ში დან მე ო რე ან
გა რიშ ზე თან ხის გა და ტა ნას გუ ლის ხ მობს. 
სა ბან კო გა და რიცხ ვა შე საძ ლე ბე ლია შეს
რულ დეს რო გორც ბან კის ფი ლი ალ ში, ისე 
დის ტან ცი უ რა დაც – ინ ტერ ნეტ ბან კის მეშ ვე
ო ბით. გა და რიცხ ვის თ ვის სა ჭი როა გამ გ ზავ
ნ მა იცო დეს მიმ ღე ბის სა ბან კო რეკ ვი ზი ტე
ბი, რომ ლის მი ღე ბაც ბან კ შია შე საძ ლე ბე ლი.

გა და რიცხ ვის ტა რი ფი შე საძ ლოა გან ს ხ ვავ
დე ბო დეს იმის მი ხედ ვით, თუ სად ხდე ბა თან
ხის გა და რიცხ ვა. სა ქარ თ ვე ლო ში თან ხის გა
და რიცხ ვა  ერ თ სა და იმა ვე ბან კ ში არ სე ბულ 
ან გა რი შებს შო რის, რო გორც წე სი, უფა სო ა. 
ერ თი ბან კი დან მე ო რე  ბან კ ში ეროვ ნუ ლი ვა
ლუ ტის გა და რიცხ ვის სა ნაც ვ ლოდ ბან კი გარ
კ ვე ულ თან ხას – ე. წ. მომ სა ხუ რე ბის სა კო მი
სი ოს – იღებს, რომ ლის ტა რი ფიც და ბა ლი ა, 
გა და რიცხ ვა კი სწრა ფად ხორ ცი ელ დე ბა. იმ 
შემ თხ ვე ვა ში კი, თუ ბან კებს შო რის ხდე ბა 
უცხო უ რი ვა ლუ ტის გა და რიცხ ვა, სა ქარ თ ვე
ლო ში გან ხორ ცი ელ დე ბა ეს თუ საზღ ვარ გა
რეთ, ტა რი ფი, რო გორც წე სი, მა ღა ლი ა. ტა
რი ფი შე საძ ლე ბე ლია იყოს ფიქ სი რე ბუ ლი ან 
და მო კი დე ბუ ლი იყოს გა და სა რიცხი თან ხის 
ოდე ნო ბა ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თან
ხის გა და რიცხ ვა შე საძ ლოა ფა სი ა ნი იყოს, ეს 
თან ხის გა და ცე მის ბევ რად უფ რო და ცუ ლი, 
სა ი მე დო და მო სა ხერ ხე ბე ლი სა შუ ა ლე ბა ა, 
ვიდ რე ნაღ დი ან გა რიშ ს წო რე ბა (ფულის ხე
ლი დან ხელ ში გა და ცე მა). სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ, 
ნაღ დი ფუ ლით ან გა რიშ ს წო რე ბი სა გან გან ს ხ
ვა ვე ბით, სა ბან კო გა და რიცხ ვი სას შე საძ ლე
ბე ლია შე სა ბა მი სი ოპე რა ცი ის და მა დას ტუ
რე ბე ლი დო კუ მენ ტის მი ღე ბა. მა გა ლი თად, 
სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია 
ბან კის გან გა და რიცხ ვის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
ცალ კე უ ლი სა ბუ თის და /ან ამო ნა წე რის მი

ღე ბა, რო მელ შიც ასა ხუ ლი იქ ნე ბა ან გა რიშ
ზე შეს რუ ლე ბუ ლი ყვე ლა ტრან ზაქ ცი ა, მათ 
შო რის, რა ი მე პრო დუქ ტის / მომ სა ხუ რე ბის 
სა ფა სუ რის ან ჯა რი მის გა დახ და, ხელ ფა სის 
გა ცე მა, ან გა რიშ ზე თან ხის მი ღე ბა და ყვე ლა 
სხვა ფუ ლა დი ოპე რა ცი ა.

 შე ნიშ ვ ნა

სა ბან კო გა და რიცხ ვის უპი რა ტე სო ბე ბი: 
დის ტან ცი უ რი, სწრა ფი, სა ი მე დო, დო კუ
მენ ტუ რად და დას ტუ რე ბუ ლი, ამ ცი რებს 
ფუ ლის და კარ გ ვის რისკს.

ინ ტერ ნეტ ბან კი – არის მომ სა ხუ რე
ბა, რომ ლის დახ მა რე ბი თაც შე საძ ლე ბე
ლია და მო უ კი დებ ლად და მარ ტი ვად, ბან კ
ში მი უს ვ ლე ლად, ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით 
კომპიუტერით ან მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით 
– სა სურ ვე ლი სა ბან კო ოპე რა ცი ე ბის შეს
რუ ლე ბა, მათ შო რის: სა ბან კო ან გა რიშ ზე 
არ სე ბუ ლი ნაშ თის კონ ტ რო ლი, გა და რიცხ
ვე ბის გა კე თე ბა, ან გა რიშ ზე ფუ ლის მოძ რა
ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა და სხვ. 
ინ ტერ ნეტ ბან კი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მომ
ხ მა რე ბელ მა ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბა შე ას რუ
ლოს მის თ ვის სა სურ ვე ლი ად გი ლი დან და 
ამ გ ვა რად, და ზო გოს დრო. ხში რად სა ბან კო 
ტრან ზაქ ცი ე ბი (ოპერაციები) ინ ტერ ნეტ ბან
კის გა მო ყე ნე ბით უფ რო ნაკ ლებ ხარ ჯ თა ნაა 
და კავ ში რე ბუ ლი, ვიდ რე იმა ვე ოპე რა ცი ე ბის 
ბან კის ფი ლი ალ ში გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი – ბან კე ბი ასე ვე 
გვთა ვა ზო ბენ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მომ სა
ხუ რე ბას. ფუ ლა დი გზავ ნი ლი სა ბან კო გა და
რიცხ ვის მსგავ სი ა, თუმ ცა ამ ორ პრო დუქტს 
შო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბა ა: გზავ
ნი ლის შემ თხ ვე ვა ში არ არის აუცი ლე ბე ლი 
გამ გ ზავნ ან მიმ ღებ მხა რეს ჰქონ დეს სა ბან
კო ან გა რი ში; ფუ ლის გა საგ ზავ ნად და მი სა
ღე ბად საკ მა რი სია პი რის სა ი დენ ტი ფი კა ციო 
დო კუ მენ ტი (პასპორტი, პი რა დო ბის მოწ მო ბა 
და სხვ.). ამას თან, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბით სარ
გებ ლო ბა უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში მხო ლოდ ფი
ზი კურ პი რებს შე უძ ლი ათ. ფუ ლა დი გზავ ნი ლი 
ან გა რი ში დან გა და რიცხ ვი სა გან ასე ვე გან ს ხ
ვავ დე ბა ფუ ლის მი ღე ბის თ ვის სა ჭი რო დრო ი
თა და ტა რი ფე ბით. თან ხის მიმ ღე ბის თ ვის ფუ
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ლა დი გზავ ნი ლი, ძი რი თა დად, უფ რო სწრა ფად 
არის ხელ მი საწ ვ დო მი, ვიდ რე გა და რიცხ ვით 
გაგ ზავ ნი ლი თან ხა; თუმ ცა ფუ ლა დი გზავ ნი ლი 
შე საძ ლოა უფ რო დიდ სა კო მი სი ო ებ თან იყოს 
და კავ ში რე ბუ ლი. 

სა ბან კო სა გა დახ დო ბა რა თე ბი – სა გა დახ
დო ბა რა თი – ეს არის ელექ ტ რო ნუ ლი გა დახ
დის სა შუ ა ლე ბა, რო მელ ზეც შე საძ ლე ბე ლია 
ელექ ტ რო ნუ ლად ფუ ლის გან თავ სე ბა. ბა რა
თით შე საძ ლე ბე ლია სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში სა
სურ ვე ლი სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ
რის გა დახ და და გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
ქვით რის, ე. წ. ჩე კის, მი ღე ბა.

ბა რა თით შე საძ ლე ბე ლია ონ ლა ინ გა დახ და; 
ამას თან, მი სი გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა რო გორც 
ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე ქვეყ ნის გა რეთ. სა ბან კო 
სა გა დახ დო ბა რათ ზე არ სე ბუ ლი ფუ ლის გა
ნაღ დე ბა შე საძ ლე ბე ლია ბან კის ფი ლი ალ ში ან 
ბან კო მა ტის მეშ ვე ო ბით. 

ბიზ ნე სის სხვა დას ხ ვა მიზ ნის თ ვის შე საძ ლე
ბე ლია ბიზ ნეს ბა რა თით სარ გებ ლო ბა. მას 
აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლე
ო ბის მი სა ღე ბად, რად გან მომ სა ხუ რე ბის სა
ფა სუ რის გა დახ და ხდე ბა დის ტან ცი უ რად, 
კომ პა ნი ის სა ხე ლით. ასე ვე პრაქ ტი კუ ლია 
ბიზ ნეს ბა რა თის გა მო ყე ნე ბა კომ პა ნი ის სხვა
დას ხ ვა ხარ ჯის და სა ფა რად.

სა ბან კო სა გა დახ დო ბა რა თის ძი რი თა დი სა
ხე ო ბე ბია საკ რე დი ტო და სა დე ბე ტო ბა რა
თე ბი. სა დე ბე ტო ბა რა თით შე საძ ლე ბე ლია 
ან გა რიშ ზე გან თავ სე ბუ ლი სა კუ თა რი თან ხის 
გა მო ყე ნე ბა, ხო ლო საკ რე დი ტო ბა რა თის სა
შუ ა ლე ბით – ბან კის მი ერ გარ კ ვე უ ლი ლი მი ტის 
ფარ გ ლებ ში გა მო ყო ფი ლი, ნა სეს ხე ბი თან ხის 
მოხ მა რე ბა, რის თ ვი საც – რო გორც ეს სხვა 
სეს ხე ბის შემ თხ ვე ვა ში ხდე ბა – მომ ხ მა რე ბე ლი 
იხ დის პრო ცენტს.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა გა დახ დო ბა რა თებს არა
მარ ტო ბან კე ბი გას ცე მენ; სა გა დახ დო ბა რა თი 
ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია გას ცეს ეროვ ნუ ლი ბან
კის მი ერ რე გის ტ რი რე ბულ მა მიკ რო სა ფი ნან
სო ორ გა ნი ზა ცი ამ ან სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე
ბის პრო ვა ი დერ მა. 

პოს ტერ მი ნა ლი – არის მოწყო ბი ლო ბა, 
რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც მომ ხ მა რე ბელს შე

უძ ლია სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის სა ფა
სუ რის გა დახ და სა გა დახ დო ბა რა თით. თუ 
ბიზ ნე სი იყე ნებს პოს ტერ მი ნალს, მომ ხ მა
რებ ლის მი ერ პოს ტერ მი ნა ლით გა დახ დი ლი 
თან ხა მე წარ მის სა ბან კო ან გა რიშ ზე აისა ხე
ბა.

პოს ტერ მი ნა ლით სარ გებ ლო ბის თ ვის გამ
ყიდ ვე ლი ბანკს უხ დის გარ კ ვე ულ სა ფა სურს 
(პროცენტს) ტრან ზაქ ცი ის მო ცუ ლო ბი დან. 
დღეს უკ ვე ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი იყე ნებს 
სა გა დახ დო ბა რათს; შე სა ბა მი სად, სა ვაჭ რო 
ობი ექ ტ ზე პოს ტერ მი ნა ლის არ სე ბო ბა ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ბან კე
ბის გარ და, სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სებს 
ემ სა ხუ რე ბი ან მიკ რო სა ფი ნან სო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბიც. მიკ რო სა ფი ნან სო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბია და ისი ნი მომ ხ მა რებ ლებს 
სხვა დას ხ ვა მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზო
ბენ. მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
გას ცე მენ მიკ რო სეს ხებს, მათ შო რის, 
სა მომ ხ მა რებ ლო და ბიზ ნეს სეს ხებს 
(თუმცა სეს ხის მაქ სი მა ლუ რი თან ხა 
100 000 ლა რი ა), ახორ ცი ე ლე ბენ ვა ლუ
ტის კონ ვერ ტა ცი ას და ფუ ლა დი გზავ
ნი ლე ბის მომ სა ხუ რე ბას, ფი ნან სურ 
კონ სულ ტა ცი ებს უწე ვენ მე წარ მე ებს 
სა კუ თარ ბიზ ნეს სა ჭი რო ე ბებ თან და
კავ ში რე ბით და ა. შ. მიკ რო სა ფი ნან
სო ორ გა ნი ზა ცი ებს შე უძ ლი ათ გას ცენ 
საკ რე დი ტო ბა რა თე ბიც. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ზო გი ერ თი მიკ რო სა ფი ნან სო ორ
გა ნი ზა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად ორი
ენ ტი რე ბუ ლია კონ კ რე ტუ ლი რე გი ო ნის 
ან ბიზ ნეს სეგ მენ ტის (მაგ., აგ რო ბიზ ნე
სი, მიკ რო ბიზ ნე სი) და ფი ნან სე ბა ზე. 

და ფი ნან სე ბის წყა როს შერ ჩე ვამ დე ბიზ ნე სის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბაა კარ გად გა ერ კ ვეს შე მო
თა ვა ზე ბულ პი რო ბებ ში, გა ნი ხი ლოს და ერ თ
მა ნეთს შე ა და როს რამ დე ნი მე შე მო თა ვა ზე ბა 
და შე სა ბა მი სად მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 
შემ დეგ თავ ში ჩვენ გან ვი ხი ლავთ იმ ძი რი
თად პა რა მეტ რებს, რომ ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბი
თაც ბიზ ნესს შე უძ ლია სეს ხის წყა როს შერ
ჩე ვა. 
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კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი სა და მიკ რო სა ფი
ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბას სა
ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი უწევს ზე
დამ ხედ ვე ლო ბას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2018 
წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან
კ მა მი ი ღო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, თით ქ მის 
ისე თი ვე სრუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გა უ
წი ოს მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
საქ მი ა ნო ბას, რო გორ საც ბან კებს უწევს.

ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის შე და რე ბა 
მომ სა ხუ რე ბე ბი სა და პი რო ბე ბის მი ხედ ვით
რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, დღესდღეობით, ბან კე ბი
სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გარ
და, სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა ბიზ ნესს 
სხვა, არა სა ბან კო და არა მიკ რო სა ფი ნან სო და
წე სე ბუ ლე ბე ბი და ნაც შე უძ ლი ა, რო გო რი ცაა 
ლომ ბარ დე ბი და ე. წ. „ონლაინსესხების” გამ
ცე მი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. თუმ ცა მე წარ მემ უნ და 
გა ით ვა ლის წი ნოს, რომ ამ და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სეს ხე ბი, რო გორც წე
სი, მოკ ლე ვა დი ა ნი ა, მა ღა ლი პრო ცენ ტი აქვს 
და ნაკ ლე ბად არის მორ გე ბუ ლი სა მე წარ მე ო/ 
ბიზ ნეს სა ჭი რო ე ბებ ზე. 

შე ვა და როთ ერ თ მა ნეთს ბა ზარ ზე ყვე ლა ზე 
გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი, 
მათ მი ერ ბიზ ნე სის თ ვის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
პრო დუქ ტე ბის / მომ სა ხუ რე ბე ბის, ასე ვე სეს
ხის გა ცე მის პი რო ბე ბის მი ხედ ვით (იხილეთ 
ცხრილი შემდეგ გვერდზე).

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ სეს ხის გა
ცე მის პრაქ ტი კა (მათ შო რის, მოთხოვ ნი
ლი სა ბუ თე ბის რა ო დე ნო ბა, გა დახ დი სუ
ნა რი ა ნო ბის შე მოწ მე ბის სტან დარ ტი, შე
მო თა ვა ზე ბუ ლი პი რო ბე ბი და ა. შ.) შე საძ
ლოა გან ს ხ ვავ დე ბო დეს სეს ხის გამ ცემ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის. ამას თან, შემდეგ 
გვერდზე მოცემულ ცხრილში მხო ლოდ 
ზო გა დი ცნო ბე ბია წარ მოდ გე ნი ლი და 
თი თო ე უ ლი მე წარ მის პა სუ ხის მ გებ ლო
ბაა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ამომ წუ რა ვი ინ
ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის, შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
პი რო ბე ბის დე ტა ლუ რად გან ხილ ვი სა და 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ყუ რადღე ბით წა კითხ
ვის შემ დეგ მი ი ღოს. 

სეს ხებ ზე სა უბ რი სას, აუცი ლებ ლად უნ და აღ ვ
ნიშ ნოთ სა ლომ ბარ დე სეს ხიც – ეს არის სა ფი
ნან სო პრო დუქ ტი, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ
ლე ვა უზ რუნ ველ ყო ფის სა ფუძ ველ ზე სეს ხად 
იქ ნეს აღე ბუ ლი გარ კ ვე უ ლი თან ხა (ძირითადად, 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა ზე გა
ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი მო ცუ ლო ბით). სა ლომ ბარ დე 
სეს ხი არ მი იჩ ნე ვა ბიზ ნე სის და სა ფი ნან სებ ლად 
გან კუთ ვ ნილ პრო დუქ ტად; ამას თან, ამ პრო
დუქ ტ თან მი მარ თე ბით მე წარ მეს ყუ რადღე ბა 
მარ თებს, რად გან ის მა ღალ პ რო ცენ ტი ა ნია და 
მი სი გა ცე მი სას, ჩვე უ ლებ რივ, არ ხდე ბა მსეს
ხებ ლის შე მო სავ ლე ბი სა და გა დახ დი სუ ნა რი ა
ნო ბის სიღ რ მი სე უ ლად შე მოწ მე ბა. სა ლომ ბარ
დე სეს ხებს გას ცე მენ რო გორც ლომ ბარ დე ბი, 
ისე ბან კე ბი და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი
ე ბიც. 

სა ბო ლო ოდ, მე წარ მემ თა ვად უნ და გან
საზღ ვ როს რა მომ სა ხუ რე ბა სჭირ დე ბა 
მას და რა რის კე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
ახ ლავს ამა თუ იმ ინ ს ტი ტუტ თან თა ნამ
შ რომ ლო ბას. მან ვე უნ და გა დაწყ ვი ტოს, 
რა არის მის თ ვის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი: 
სწრა ფად აიღოს სეს ხი იქ, სა დაც საპ რო
ცენ ტო გა ნაკ ვე თი შე და რე ბით მა ღა ლია 
და სეს ხი მარ ტი ვა დაა ხელ მი საწ ვ დო მი, 
თუ აიღოს სეს ხი ისეთ და წე სე ბუ ლე ბა ში, 
რომელშიც უფ რო და ბა ლი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თი ა, თუმ ცა შე საძ ლოა მე ტი სა ბუ
თი და მე ტი დრო დას ჭირ დეს სა სეს ხო გა
ნაცხა დის დაკ მა ყო ფი ლე ბას. 
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პროდუქტი/მომსახურება
კომერციული 

ბანკი
მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცია

არასაბანკო/ არამიკროსაფინანსო 
ორგანიზაცია

ლომ ბარ დი
სწრა ფი, ე. წ. 

„ონლაინსესხის” 
გამ ცე მი ორ გა ნი ზა ცია

სასესხო პროდუქტები

ბიზნესსესხი კი კი - -

საკრედიტო ხაზი კი - - -

ბიზნესოვერდრაფტი კი - - -

გარანტია კი - - -

სესხის დამტკიცების პროცესი და პირობები

სესხის დამტკიცების პროცესი
შედარებით 

მკაცრი 
პროცედურები

შედარებით 
მარტივი  

პროცედურები  

მი ნი მა ლუ რი 
პრო ცე დუ რე ბი

მინიმალური 
პროცედურები

სესხის 
პირობები

საპროცენტო 
განაკვეთი

შედარებით 
დაბალი

შედარებით 
მაღალი

მაღალი ძალიან მაღალი

უზრუნველყოფა
შეიძლება 

მოითხოვებოდეს
შეიძლება 

მოითხოვებოდეს
აუცი ლე ბე ლია არ მოითხოვება

სხვა პროდუქტები/მომსახურებები

ანგარიში კი - - -

დეპოზიტი1  კი - - -

ფულადი გზავნილი კი კი - 2 -

 ფულადი გადარიცხვა კი - - -

საგადახდო 
ბარათი

სადებეტო 
ბარათი

კი - - -

საკრედიტო 
ბარათი

კი კი - -

ვალუტის გაცვლა 
(კონვერტაცია)

კი კი კი3 -

1 აღსანიშნავია, რომ დეპოზიტების გარდა, თანხების მოზიდვა თამასუქების გამოშვების გზითაც არის 
შესაძლებელი. თამასუქი – ეს არის ფასიანი ქაღალდი, რომლითაც მისი გამცემი პირი კისრულობს 
ვალდებულებას თამასუქის მყიდველს (მომხმარებელს) გადაუხადოს თამასუქში მითითებული თანხა. 
ხშირად თამასუქებზე საკმაოდ მაღალი სარგებელი არის შემოთავაზებული, თუმცა მომხმარებელმა უნდა 
გაითვალისწინოს, რომ თამასუქი – ეს არ არის დეპოზიტი. ამასთან, თამასუქის შეძენამდე მომხმარებელმა 
კარგად უნდა შეისწავლოს მისი გამცემი ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა, რადგან მისი გაკოტრების 
შემთხვევაში მომხმარებელმა შესაძლოა ვერ დაიბრუნოს თანხა.

2 შესაძლებელია ახორციელებდეს იმ შემთხვევაში, თუ საგადახდო სისტემის პროვაიდერად არის დარეგისტრირებული.

3 შესაძლებელია ახორციელებდეს იმ შემთხვევაში, თუ ვალუტის გადამცვლელ პუნქტად არის 
დარეგისტრირებული.
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სეს ხის გა ცე მამ დე ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ სა ფუძ ვ ლი ა ნად მოხ დეს 
ბიზ ნე სის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შეს წავ ლა. ეს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტს თა
ვი დან აირი დოს / შე ამ ცი როს ბიზ ნე სის მხრი დან სეს ხის და უბ რუ ნებ ლო ბის რის კი და, ამას თან, 
ეხ მა რე ბა მე წარ მეს ნათლად დაინახოს, თუ რა მდგო მა რე ო ბაა ამ ჟა მად მის ბიზ ნეს ში და რა სა
მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი აქვს მას. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბა სა თუ 
წა რუ მა ტებ ლო ბას, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, თვი თონ მსეს ხებ ლის მი ერ სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის, 
ხარ ჯე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გო ნივ რუ ლი გა ა ნა ლი ზე ბა გა ნა პი რო ბებს. 
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 ბიზ ნეს სეს ხი
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ბიზ ნეს სეს ხი, რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ – ეს 
არის თან ხა, რო მელ საც გან ვი თა რე ბის მიზ ნით 
ვა ლის სა ხით იღებს ბიზ ნე სი. 

ბიზ ნეს სეს ხის მიზ ნობ რი ო ბა შე იძ ლე ბა სხვა დას
ხ ვაგ ვა რი იყოს, მა გა ლი თად, საბ რუ ნა ვი სა შუ ა
ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბა ან ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე
ბის შე ძე ნა/ გა ნახ ლე ბა.

რო გორც წე სი, საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის თ ვის 
მი ზან შე წო ნი ლია მოკ ლე ვა დი ა ნი სეს ხის აღე ბა. 

რაც უფ რო მოკ ლე ვა დი ა ნია სეს ხი, მით უფ რო 
მა ღა ლია მი სი ყო ველ თ ვი უ რი შე ნა ტა ნი, თუმ ცა 
მოკ ლე ვა დი ა ნი სეს ხის თ ვის, სა ბო ლო ოდ, მე წარ
მეს ჯა მუ რად უფ რო ნაკ ლე ბი თან ხის გა დახ და 
უწევს პრო ცენ ტის სა ხით, ვიდ რე გრძელ ვა დი ა ნი 
სეს ხის თ ვის მო უ წევ და. 

საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის სეს ხით და ფი ნან სე ბის 
დროს შე საძ ლე ბე ლია ამ სა შუ ა ლე ბე ბის შე ძე ნის
თ ვის და ხარ ჯუ ლი თან ხის სწრა ფად დაბ რუ ნე ბა, 
რად გან გა და სახ დე ლი თან ხა შე და რე ბით მცი
რე ა, და მი სი მო ბი ლი ზე ბა უფ რო სწრა ფად არის 
შე საძ ლე ბე ლი. რაც შე ე ხე ბა ძი რი თად სა შუ ა ლე
ბებს – მა თი და ფი ნან სე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი 
თან ხის დაბ რუ ნე ბა, შე და რე ბით დი დი მო ცუ ლო
ბი დან გა მომ დი ნა რე, უმ ჯო ბე სია გრძელ ვა დი ან 
პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ელ დეს, და ამ მიზ ნის თ ვის 
მი ზან შე წო ნი ლია გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხის აღე ბა. 

საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, და კავ
ში რე ბუ ლია ბიზ ნე სის ერთ ციკ ლ თან: კონ კ რე
ტუ ლი ნედ ლე უ ლის შეს ყიდ ვი დან – პრო დუქ ტის 
გა ყიდ ვამ დე. ეს ციკ ლი, რო გორც წე სი, რამ დე
ნი მე თვე გრძელ დე ბა – მაქ სი მუმ, ერ თი წე ლი. 
ამი ტომ მე წარ მეს აქვს სა შუ ა ლე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი 
პრო დუქ ტის შე საქ მ ნე ლად და ხარ ჯუ ლი თან ხა 
დაიბრუნოს (ამოიღოს), სა შუ ა ლოდ, ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში ამ პრო დუქ ტის გა ყიდ ვის გზით, 
მა შინ, რო ცა გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვის, მა გა ლი
თად მან ქა ნა და ნად გა რის, შე ძე ნა გათ ვ ლი ლია 
მის რამ დე ნი მეწ ლი ან მოხ მა რე ბა ზე და მი სი ღი
რე ბუ ლე ბის და ფარ ვაც ბიზ ნე სის მი ერ გა მო მუ
შა ვე ბუ ლი მო გე ბის ხარ ჯ ზე უნ და მოხ დეს. 

 მა გა ლი თი

თქვენ ფლობთ წვე ნის სა წარ მოს და პრო დუქ
ტ ზე გაზ რ დი ლი მოთხოვ ნის გა მო არ სე ბუ ლი 

რე სურ სით ვერ ას წ რებთ ბაზ რის თ ვის სა ჭი
რო რა ო დე ნო ბის წვე ნის მი წო დე ბას. ამი ტომ 
გა დაწყ ვი ტეთ შე ი ძი ნოთ ავ ტო მა ტუ რი ჩა
მომ ს ხ მე ლი ხა ზი, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბაც 70 
000 ლარია  და ეს ჩა მომ ს ხ მე ლი ხა ზი ბიზ ნესს 
რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში მო ემ სა ხუ რე
ბა. თქვენ გა დაწყ ვი ტეთ, რომ სეს ხის აღე ბის 
მიზ ნით მი მარ თოთ ბან კ ს / მიკ რო სა ფი ნან სო 
ორ გა ნი ზა ცი ას. რად გან სა წარ მოო და ნად გა
რი ბიზ ნე სის თ ვის არის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა 
და ის რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში მო გემ
სა ხუ რე ბათ, არ არის აუცი ლე ბე ლი, რომ მი სი 
შე ძე ნის თ ვის სა ჭი რო თან ხა იმა ვე წელს და იბ
რუ ნოთ ბიზ ნე სის შე მო სავ ლი დან. ამ შემ თხ
ვე ვა ში სეს ხის აღე ბი სას უმ ჯო ბე სია გათ ვ ლა 
უფ რო გრძელ ვა და ზე გქონ დეთ. მაგ რამ, თუ 
თქვენ არ ყი დუ ლობთ ჩა მომ ს ხ მელს, არა მედ 
თან ხა გჭირ დე ბათ აქ ტი უ რი სე ზო ნის თ ვის 
მე ტი წვე ნის სა წარ მო ებ ლად ხი ლის მა რა გის 
შე სავ სე ბად, უმ ჯო ბე სია ბან კ ს / მიკ რო სა ფი ნან
სო ორ გა ნი ზა ცი ას მი მარ თოთ მოკ ლე ვა დი ა ნი 
(1 წელ ზე ნაკ ლე ბი) სეს ხის თ ვის. ამ შემ თხ ვე
ვა ში ხი ლი წარ მო ად გენს საბ რუ ნავ სა შუ ა ლე
ბას. მა გა ლი თად, თუ თქვე ნი აქ ტი უ რი სე ზო ნი 
ზაფხუ ლის 3 თვე ა, ე. ი. ხი ლის მა რა გი უნ და 
შე ი ძი ნოთ იმ რა ო დე ნო ბის წვე ნის სა წარ მო
ებ ლად, რომელიც 3 თვის გან მავ ლო ბა ში დაგ
ჭირ დე ბათ; 3 თვის თავ ზე კი თქვენ სრუ ლად 
უნ და შეძ ლოთ აღ ნიშ ნუ ლი მა რა გის გა ხარ ჯ ვა, 
წვე ნის წარ მო ე ბა და გა ყიდ ვა და იმ დე ნი შე მო
სავ ლის მი ღე ბა, რომელიც საკ მა რი სი იქ ნე ბა 
ხი ლის თ ვის აღე ბუ ლი სეს ხის თან ხის და სა ფა
რად. შე სა ბა მი სად, ამ შემ თხ ვე ვა ში მი ზან შე
წო ნი ლია მოკ ლე ვა დი ა ნი სეს ხის აღე ბა. 

საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის 
და ფი ნან სე ბა
მე წარ მემ საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის და ფი ნან სე
ბის მოთხოვ ნით ბანკს ან სხვა ფი ნან სურ ინ ს ტი
ტუტს, სა სურ ვე ლი ა, მი მარ თოს იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
რო დე საც სა ჭი როა ბიზ ნე სის მა რა გე ბის შევ სე ბა, 
სხვა დას ხ ვა მა სა ლის შე ძე ნა, მომ წო დებ ლე ბის მი
მართ არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გას ტუმ რე
ბა, ასორ ტი მენ ტის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით ახა ლი 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის და ფი ნან სე ბა ან მოკ ლე
ვა დი ა ნი ლიკ ვი დო ბის პრობ ლე მის აღ მოფხ ვ რა, 
რაც შე საძ ლოა გა მოწ ვე უ ლი იყოს დე ბი ტო რუ ლი 
და ვა ლი ა ნე ბის ზრდით. დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა
ნე ბის ზრდა ნიშ ნავს, რომ ბიზ ნესს ჰყავს კლი ენ
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ტი, რო მე ლიც მზად არის შე ი ძი ნოს და მა ტე ბი თი 
რა ო დე ნო ბის პრო დუქ ცია თან ხის შემ დ გო მი გა
დახ დის პი რო ბით. ასეთ დროს კლი ენ ტის გან თან
ხის მი ღე ბამ დე მე წარ მეს შე იძ ლე ბა დას ჭირ დეს 
გარ კ ვე უ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სი, რომ ლის შე
სავ სე ბა დაც მი მარ თავს სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუტს. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნობ რი ო ბით გა ცე მუ ლი 
სეს ხე ბი, რო გორც წე სი, შე და რე ბით მოკ ლე ვა
დი ა ნია (136 თვე) და ბიზ ნეს ციკ ლის ხან გ რ ძ
ლი ვო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის და ფი ნან სე
ბის სა ჭი რო ე ბით სეს ხის გა ცე მამ დე ფი
ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი ბიზ ნე სის შე სა ხებ 
გა ეც ნო ბა შემ დეგ ინ ფორ მა ცი ას:

	 დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის მო
ცუ ლო ბა – რა თან ხა აქვს მი სა ღე ბი 
მე წარ მეს კლი ენ ტე ბის გან, პრო დუქ
ცი ის ან მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის 
სა ნაც ვ ლოდ;

	 დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის ბრუნ
ვა – სა შუ ა ლოდ, რამ დენ დღე ში იხ
დის კლი ენ ტი შე ძე ნი ლი სა ქონ ლის / 
მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სურს;

	 არ სე ბუ ლი მა რა გე ბის მო ცუ ლო ბა;
	 მა რა გე ბის ბრუნ ვა – სა შუ ა ლოდ, რამ

დე ნი დღე ჩერ დე ბა კომ პა ნი ა ში თი თო
ე უ ლი გა სა ყი დი პრო დუქ ტის სა ხე ო ბა;

	 კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის მო
ცუ ლო ბა – რა ვა ლი მარ თებს კომ პა
ნი ას მომ წო დებ ლე ბის მი მართ;

	 კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის 
ბრუნ ვა – სა შუ ა ლოდ, რა ვა და ში 
ხდე ბა მომ წო დებ ლის და ვა ლი ა ნე ბის 
გას ტუმ რე ბა;

	 გა ყიდ ვე ბის სე ზო ნუ რო ბა.

ამ მო ნა ცე მე ბის შეს წავ ლით ფი ნან სუ რი ინ ს
ტი ტუ ტი ამოწ მებს, თუ რამ დე ნად სჭირ დე ბა 
ბიზ ნესს თან ხა საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბის თ ვის, 
ანუ რამ დე ნად სწო რად იყე ნებს ბიზ ნე სი არ სე
ბულ რე სურ სებს პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბი სა და 
გა ყიდ ვის თ ვის. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლე ბე
ლია ბიზ ნესს ჰქონ დეს სა შუ ა ლე ბა სეს ხის გა რე
შე და ი ფი ნან სოს თა ვი, თუმ ცა გრძელ ვა დი ა ნი 
დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის, დი დი ოდე ნო
ბით მა რა გე ბის ან სხვა პრობ ლე მის გა მო ხელთ 
არ ჰქონ დეს საკ მა რი სი თან ხა საბ რუ ნა ვი სა

შუ ა ლე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. თუ ბიზ ნე სი ამ 
პრობ ლე მას გა დაჭ რის, შე საძ ლე ბე ლია და მა ტე
ბი თი ფი ნან სუ რი რე სურ სი აღარ დას ჭირ დეს.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სეს ხის გა ცე მამ დე ფი
ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი აფა სებს ბიზ ნე სის რო
გორც არ სე ბულ, ისე იმ საპ როგ ნო ზო ფი ნან
სურ მდგო მა რე ო ბას, რო მელ საც საბ რუ ნა ვი 
სა შუ ა ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ო ბით 
სეს ხის აღე ბა გა მო იწ ვევს. ამ დროს გან სა
კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი ექ ცე ვა მიმ დი ნა
რე ლიკ ვი დო ბის კო ე ფი ცი ენტს (იხ. მიმ დი ნა რე 
ლიკ ვი დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი). 

სა ინ ვეს ტი ცი ო/ გ რ ძელ ვა დი ა ნი 
სეს ხი
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის გა ნახ ლე ბა და შე ძე
ნა ბიზ ნე სის მხრი დან, რო გორც წე სი, დიდ თან
ხებს მო ითხოვს. შე საძ ლოა ბიზ ნესს ჰქონ დეს 
თა ვი სუ ფა ლი სახ ს რე ბი, თუმ ცა მა თი ინ ვეს ტი
რე ბა ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ში არ იყოს საკ მა
რი სი ან / და მი ზან შე წო ნი ლი, რად გან ამ თან
ხის მი მარ თ ვა ბიზ ნე სის სხვა სა ჭი რო ე ბის თ ვის 
უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი ა. ამი ტომ გრძელ ვა
დი ა ნი სეს ხის მი სა ღე ბად ბიზ ნე სი ხში რად მი
მარ თავს სხვა დას ხ ვა წყა როს. სეს ხის გამ ცე მი 
ორ გა ნი ზა ცია კი, თა ვის მხრივ, გა ნი ხი ლავს და 
აფა სებს ინ ვეს ტი ცი ის ოდე ნო ბა სა და მი ზან შე
წო ნი ლო ბას, კერ ძოდ, რამ დე ნად ეფექ ტუ რად 
და რა ვა დებ ში შეძ ლებს ბიზ ნე სი ინ ვეს ტი ცი ის 
დაბ რუ ნე ბას. 

სა ინ ვეს ტი ციო სა ჭი რო ე ბე ბის თ ვის უმ ჯო ბე
სია მე წარ მემ გრძელ ვა დი ან სესხს მი მარ თოს. 
სეს ხის გა ცე მამ დე ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი, 
ბიზ ნე სის შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის გარ
და, აფა სებს იმა საც, თუ რამ დე ნად დრო უ ლად 
შეძ ლებს ბიზ ნე სი სეს ხით შე ძე ნი ლი სა ინ ვეს
ტი ციო სა შუ ა ლე ბე ბით და მა ტე ბი თი შე მო სავ
ლე ბის მი ღე ბას. 

 მა გა ლი თი

თქვენ გსურთ შე ნო ბის აშე ნე ბა და ფი ნან სურ 
ინ ს ტი ტუტს მოკ ლე ვა დი ა ნი სეს ხის მი სა ღე ბად 
მი მარ თავთ. ის შე ა ფა სებს იმ რის კ საც, რომ 
მოკ ლე ვა და ში ბიზ ნესს შე საძ ლოა გა უ ჭირ დეს 
მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბა და, შე სა ბა მი სად, 
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სეს ხის ვა დებ ში ვერ მო ას წ როს შე მო სავ ლის მი
ღე ბა. ასეთ დროს ბიზ ნესს შე იძ ლე ბა დას ჭირ
დეს სეს ხის გა და ვა დე ბა (რესტრუქტურიზაცია) 
ან ახა ლი სეს ხის აღე ბა ძვე ლის გა და ფარ ვის 
მიზ ნით. შე სა ბა მი სად, ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა
ცია გირ ჩევ დათ ბიზ ნე სის გრძელ ვა დი ა ნი სა
ინ ვეს ტი ციო სა ჭი რო ე ბის თ ვის მოკ ლე ვა დი ა ნი 
სეს ხის ნაც ვ ლად გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხის აღე
ბას, რამ დე ნა დაც ამ შემ თხ ვე ვა ში დამ ფი ნან
სე ბე ლი დარ წ მუ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა, რომ სეს ხის 
ვა დებ ში ბიზ ნე სი მო ა ხერ ხებს შე ნო ბის აშე ნე
ბას, მის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ას და, შე სა ბა მი სად, შე
მო სავ ლის მი ღე ბას, რაც უფ რო გა უ ად ვი ლებს 
მას სეს ხის გა დახ დას. სწო რედ ამი ტომ, სეს ხის 
მოთხოვ ნილ თან ხას თან ერ თად, ფი ნან სურ ინ
ს ტი ტუტს აც ნობთ სა მოქ მე დო გეგ მა საც – რა 
მიზ ნით და რა ვა დებ ში და ი ხარ ჯე ბა მოთხოვ
ნი ლი სეს ხის თან ხა.

რაც უფ რო გრძელ ვა დი ა ნია სეს ხი, მით უფ რო 
მე ტად არის ის რის კის შემ ც ვე ლი ფი ნან სუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის, რამ დე ნა დაც გრძელ ვა დი
ან პერ ს პექ ტი ვა ში რთუ ლია და ზუს ტე ბით გა ნი
საზღ ვ როს შე ექ მ ნე ბა თუ არა მე წარ მეს გა დახ
დას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი. ამ მი ზე
ზით, გრძელ ვა დი ან სეს ხებს ფი ნან სუ რი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბი, რო გორც წე სი, უზ რუნ ველ ყო ფით 
გას ცე მენ (იხ. სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა).

და ბო ლოს, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შე საძ ლოა სეს
ხი გა ი ცეს კომ ბი ნი რე ბუ ლი მიზ ნობ რი ო ბი თაც 
– საბ რუ ნა ვი და სა ინ ვეს ტი ციო სა ჭი რო ე ბე ბის 
ერ თობ ლი ვად და სა ფი ნან სებ ლად.

რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ბიზ ნე სი გარ კ ვე უ ლი გა რე
მო ე ბე ბის გა მო ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის წი ნა
შე აღ მოჩ ნ და, შე საძ ლოა დახ მა რე ბის გა რე შე ვე
ღარ შეძ ლოს არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და
ფარ ვა. ასეთ დროს მე წარ მემ უნ და მი მარ თოს იმ 
ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას, რომ ლის გა ნაც აიღო 
სეს ხი და შე საძ ლე ბე ლია მას თან შე თან ხ მ დეს 
სეს ხის გა დახ დის ახალ პი რო ბებ ზე, რომ ლე ბიც 
უკეთ შე ე სა ბა მე ბა ბიზ ნე სის მიმ დი ნა რე ფი ნან
სურ მდგო მა რე ო ბას. ამ პრო ცესს რეს ტ რუქ ტუ
რი ზა ცია ეწო დე ბა, რაც არ სე ბუ ლი სეს ხის მომ
სა ხუ რე ბის პი რო ბე ბის შეც ვ ლას გუ ლის ხ მობს 
და რომ ლის მი ზა ნიც, ძი რი თა დად, მომ ხ მა რებ
ლის თ ვის სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა ა. 

რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის დროს, რამ დე ნი მე სეს
ხის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ეს სეს ხე ბი ყო
ველ თ ვი უ რი შე ნა ტა ნე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, 
ძი რი თა დად, ერთ სეს ხად ერ თი ან დე ბა და უფ რო 
გრძელ ვა და ზე ნა წილ დე ბა. რეს ტ რუქ ტუ რი ზა
ცი ას ხშირ შემ თხ ვე ვა ში თან ახ ლავს გაზ რ დი ლი 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი; ამას თან, სეს ხის უფ
რო გრძელ ვა და ზე გა და ნა წი ლე ბა სა ბო ლო ოდ 
სეს ხ ზე გა და სახ დე ლი ჯა მუ რი თან ხის ზრდას 
იწ ვევს. შე სა ბა მი სად, რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ამ დე 
მსეს ხე ბელ მა ეს გა რე მო ე ბე ბიც აუცი ლებ ლად 
უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს. 

სეს ხის თან ხა და ვა და

საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის თ ვის მი ღე ბუ ლი სეს
ხი, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, მოკ ლე ვა დი ა ნია (13 წე
ლი), მა შინ რო დე საც სა ინ ვეს ტი ციო სეს ხის ვა და 
4დან 15 წლამ დე მერ ყე ობს. სეს ხის თან ხა და
მო კი დე ბუ ლია კომ პა ნი ის არ სე ბულ ფი ნან სურ 
მაჩ ვე ნებ ლებ ზე, წარ მოდ გე ნილ უზ რუნ ველ ყო
ფა სა  და სა მო მავ ლო გეგ მებ ზე. 

 შე ნიშ ვ ნა

რო გორც წე სი, სა ინ ვეს ტი ციო სეს ხის მაქ
სი მა ლუ რი თან ხა მთლი ა ნი ძი რი თა დი სა შუ
ა ლე ბე ბის (მიწა, შე ნო ბა, აღ ჭურ ვი ლო ბა და 
სხვ.) და ახ ლო ე ბით 70%80%ია.

 მა გა ლი თი

თუ თქვე ნი ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა 
დღე ის მდგო მა რე ო ბით 100 000 ლა რი ა, ამ 
ქო ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფით 80 000 ლა რის 
ოდე ნო ბის სეს ხით სარ გებ ლო ბას შეძ ლებთ 
(იხ. სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა).

რო გორც წე სი, სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბი სეს
ხის ოდე ნო ბა სა და ვა დას იმ პრინ ცი პით გან
საზღ ვ რა ვენ, რომ სეს ხის ყო ველ თ ვი უ რი შე
ნა ტა ნი ბიზ ნე სის წმინ და მო გე ბის 80%ს არ 
აღე მა ტე ბო დეს. სეს ხის ვა დის დად გე ნი სას 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის დათ ვ ლა, თუ რა თან ხის 
გა დახ დას შეძ ლებს ბიზ ნე სი ყო ველ თ ვი უ რად 
ისე, რომ შე ნა ტა ნებ მა მას ზე მკვეთ რად უარ ყო
ფი თი გავ ლე ნა არ მო ახ დი ნოს. 
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 მა გა ლი თი

გსურთ შე ი ძი ნოთ და ნად გა რი, რომ ლის ღი
რე ბუ ლე ბა 50 000 ლა რი ა. ინ ვეს ტი ცი ის ნა
წი ლი, 15 000 ლა რი, უკ ვე გაქვთ (ბიზნესიდან 
რე ინ ვეს ტი რე ბით ან სა კუ თა რი სახ ს რე ბით) 
და დარ ჩე ნი ლი 35 000 ლა რის თ ვის მი მარ
თავთ ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტს. იმი სათ ვის, 
რომ მი ი ღოთ სეს ხი, თქვენ აუცი ლებ ლად 
მო გი წევთ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა არამ ხო
ლოდ მოთხოვ ნილ 35 000 ლარ ზე, არა მედ 
მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა ზე, ანუ 
50 000 ლარ ზე. ეს ინ ფორ მა ცია მო ი ცავს, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მო ნა ცე მებს ინ ვეს ტი
ცი ის ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბით შე სა ძე ნი და
ნად გა რის შე სა ხებ (რას ყი დუ ლობთ 50 000 
ლა რით) და 15 000 ლა რის წარ მო მავ ლო ბას, 

ანუ რა წყა რო ე ბით აპი რებთ დარ ჩე ნი ლი 15 
000 ლა რის მო ძი ე ბას. 

 შე ნიშ ვ ნა

მიზ ნობ რი ო ბის წარ დ გე ნი სას ერ თ ერ თი ყვე
ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია გა ნი საზღ ვ
როს მე წარ მის სა მო მავ ლო მი ზა ნი – კერ ძოდ, 
ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დეგ რი
სი მო ლო დი ნი აქვს მე წარ მეს? ეს შე იძ ლე ბა 
იყოს შე მო სავ ლის გაზ რ და, ხარ ჯე ბი სა და 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა, ხა რის ხის გა
უმ ჯო ბე სე ბა და, შე სა ბა მი სად, მო გე ბის მაჩ
ვე ნებ ლის ზრდა. ყო ვე ლი ვე ეს გან საზღ ვ რავს 
იმას, თუ რამ დე ნად ეფექ ტუ რია ინ ვეს ტი ცი ის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ბიზ ნე სის თ ვის. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მე წარ მემ ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტს და უ დას ტუ როს მოთხოვ ნი ლი თან ხის 
მიზ ნობ რი ო ბა, რაც გუ ლის ხ მობს ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას იმის შე სა ხებ, თუ რა ში და რო
გორ და ი ხარ ჯე ბა მი ღე ბუ ლი თან ხა. კერ ძოდ:

მოთხოვ ნი ლი თან ხის მო ცუ ლო ბა – რა თან ხას ითხოვს მე წარ მე სეს ხის სა ხით ფი
ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის გან.

კონ კ რე ტუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი – რა ში აპი რებს მე წარ მე თან ხის და ხარ ჯ ვას: დე ტა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცია შე სა ძე ნი სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ (მათ შო რის, სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე
ბის შეს ყიდ ვის და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა ხარ ჯე ბის შე სა ხებ: ტრან ს პორ ტი რე
ბა, გან ბა ჟე ბა, მონ ტა ჟი და სხვ.).

ინ ვეს ტი ცი ის მთლი ა ნი თან ხა და ხარ ჯ თაღ რიცხ ვა – ბიზ ნე სის წა მო საწყე ბად ან ბიზ ნეს ში 
და გეგ მი ლი ცვლი ლე ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი რო მთლი ა ნი თან ხა (ინვესტიცია). 
ინ ვეს ტი ცი ის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე საძ ლოა სეს ხის თან ხა არ იყოს საკ მა რი სი და სა ჭი
რო იყოს სხვა ფუ ლა დი რე სურ სიც, რო გო რი ცაა სა კუ თარ ბიზ ნეს ში არ სე ბუ ლი თან ხა ან 
გა რე წყა რო დან (კერძო ინ ვეს ტო რი, სხვა ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა, დო ნო რი ორ გა ნი ზა
ცია და სხვ.) მო ზი დუ ლი და მა ტე ბი თი სახ ს რე ბი. ამ შემ თხ ვე ვა შიც სეს ხის გა ნაცხადს თან 
უნ და ერ თო დეს დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია შე სა ძე ნი სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ. 

სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბის გან რი გი, ვა დე ბი – ხარ ჯის გა წე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ყვე ლა ქმე დე ბა და სა ჭი რო ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბა დე ტა ლუ რად უნ და იყოს გა წე რი
ლი დრო ში. ვა დე ბი უნ და იყოს რე ა ლუ რი, რაც ნიშ ნავს იმას, რომ კონ კ რე ტუ ლი სა მუ
შა ოს შეს რუ ლე ბა მო ცე მულ დრო ში უნ და იყოს შე საძ ლე ბე ლი. მა გა ლი თად, მშე ნებ ლო
ბის დროს საქ მი ა ნო ბის ვა დის გან საზღ ვ რი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს გა რე 
ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცა ა: მა სა ლე ბის შე ძე ნა მო ბი ლი ზა ცი ი სათ ვის სა ჭი რო ვა და, სე
ზო ნი, ამინ დი, გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი შემ თხ ვე ვე ბი და სხვ.
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4 რეფინანსირების განაკვეთი – მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი (რეფინანსირების განაკვეთი) ეროვნული 
ბანკის ფულადსაკრედიტო პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტია და ის ერთგვარ ორიენტირს წარმოადგენს 
საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებისათვის. 

5 LIBOR – ლონდონის ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსი; ლონდონის ბირჟაზე მონაწილე ბანკებს შორის 
სესხების საშუალო საპროცენტო განაკვეთი, რომლის საფუძველზეც ბანკები ადგენენ საპროცენტო 
განაკვეთებს მომხმარებელზე გასაცემი სესხებისთვის.

ასე ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ და ფი ნან
სე ბის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში დამ ფი ნან სე ბე ლი 
მო ითხოვს სეს ხის ათ ვი სე ბას თან / და ხარ ჯ ვას თან 
და კავ ში რე ბულ ყვე ლა და მა დას ტუ რე ბელ ფი ნან
სურ დო კუ მენ ტა ცი ას, მათ შო რის, აქ ტი ვის შე ძე
ნის შემ თხ ვე ვა ში – შეს ყიდ ვის და მა დას ტუ რე ბელ 
ყვე ლა დო კუ მენტს (ზედნადები, ინ ვო ი სი ან ქვი
თა რი), ასე ვე, შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს შემ თხ ვე
ვა ში – შე დე გე ბის ამ სახ ველ ფო ტო მა სა ლას. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი

სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი გა ნი
საზღ ვ რე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, კომ პა
ნი ის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის – რის
კი სა და ამო ნა გე ბის – გათ ვა ლის წი ნე
ბით, ხო ლო სეს ხის და ფარ ვის გრა ფი კი, 
რო გორც წე სი, მორ გე ბუ ლია ბიზ ნე სის 
ციკ ლ ზე.  გარ და ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ
ლე ბი სა, სეს ხის პი რო ბე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ
ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი კომ პა ნი ი სა  და 
მფლო ბე ლე ბის საკ რე დი ტო ის ტო რი ა სა 
და უზ რუნ ველ ყო ფის ხა რის ხ ზე. 

ბიზ ნეს სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი შე იძ
ლე ბა იყოს რო გორც ცვლა დი (განაკვეთი იც ვ
ლე ბა – იმა ტებს ან კლე ბუ ლობს – სეს ხის ვა დის 
გან მავ ლო ბა ში), ისე ფიქ სი რე ბუ ლი (განაკვეთი 
უც ვ ლე ლია სეს ხის ვა დის გან მავ ლო ბა ში). 
ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტით გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში ცვლა დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ
ვე თი მიბ მუ ლია ეროვ ნუ ლი ბან კის რე ფი ნან
სი რე ბის გა ნაკ ვეთ ზე,4 ხო ლო აშშ დო ლა რით 
გა ცე მუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხის გა ნაკ ვე თი 
მიბ მუ ლია LIBORის ინ დექ ს ზე,5 რო მე ლიც ასე
ვე იც ვ ლე ბა გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დუ ლო ბით. რო
გორც წე სი, ლარ ში გა ცე მუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი 
სეს ხე ბი ცვლად გა ნაკ ვე თი ა ნი ა. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რო გორც ლა რის, ისე 
უცხო უ რი ვა ლუ ტის ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თი
ა ნი სეს ხე ბი, ცვლად გა ნაკ ვე თი ან სეს ხებ თან 
შე და რე ბით, უფ რო მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა
ნაკ ვე თით გა მო ირ ჩე ვა.

სეს ხის პი რო ბე ბის გაც ნო ბი სას აუცი ლე ბე ლია 
მე წარ მემ ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ოს, თუ რა საპ
რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს სთა ვა ზობს სა ფი ნან სო 
ორ გა ნი ზა ცი ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში გა სათ ვა ლის
წი ნე ბე ლია არამ ხო ლოდ ნო მი ნა ლუ რი, არა მედ 
ეფექ ტუ რი გა ნაკ ვე თიც. 

ნო მი ნა ლუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – საპ
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც მი თი თე ბუ ლია 
სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბა ში და ასა ხავს უშუ ა
ლოდ სეს ხის თან ხა ზე და რიცხულ პრო ცენტს. 
ეს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი არ ასა ხავს სეს ხის 
მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბულ სხვა ხარ ჯებს.

ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – საპ რო
ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც ასე ვე მი თი თე ბუ
ლია სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბა ში და რო მელ შიც 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ყვე ლა ხარ ჯი, რომ ლე
ბიც თან ახ ლავს სეს ხის აღე ბას, მა გა ლი თად, 
სეს ხის დამ ტ კი ცე ბი სა და გა ტა ნის სა კო მი სი ო, 
დაზღ ვე ვის სა კო მი სი ო, უზ რუნ ველ ყო ფის იპო
თე კით დატ ვირ თ ვის სა ფა სუ რი და სხვ. ეფექ
ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი სხვა დას ხ ვა 
ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის შე მო თა ვა ზე ბის ერ
თ მა ნეთ თან შე და რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მო ქა ლა ქო კო დექ სით 
და წე სე ბუ ლია მაქ სი მა ლუ რი ლი მი ტე ბი სეს ხის 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ სა და სხვა ფი ნან სურ 
ხარ ჯებ ზე, მათ შო რის, პირ გა სამ ტეხ ლო ებ ზე. 

 შე ნიშ ვ ნა

სეს ხის აღე ბას თან და კავ ში რე ბით გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა უმ ჯო ბე სია ეფექ ტუ რი 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის გა ა ნა ლი ზე ბით, 
ვი ნა ი დან ის სეს ხ თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა 
ხარჯს ასა ხავს. 

სეს ხის აღე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის 
ხარ ჯიც, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა სეს ხის მი სა
ღე ბად სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცი ის შეგ რო ვე ბას, 
რამ დე ნა დაც ზო გი ერ თი დო კუ მენ ტი ფა სი ა ნია 
და ეს ხარ ჯი ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ეფექ
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6 უფრო დაწვრილებით, სავალუტო რისკის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ეროვნული ბანკისა და EFSE 
DFის მიერ შემუშავებულ ბროშურაში: https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/efse/EFSE_broschure_geo.pdf

7 უფრო დაწვრილებით, საქართველოში მოქმედი მცურავი გაცვლითი კურსის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ 
იხილოთ ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=521

ტურ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ში. ასე თი ა, მა გა
ლი თად, ქო ნე ბის რე გის ტ რა ცი ის, ამო ნა წე რის 
გა ნახ ლე ბის ან უზ რუნ ველ ყო ფის იპო თე კით 
დატ ვირ თ ვის ხარ ჯი, და ვა ლი ა ნე ბის ცნო ბე ბის 
მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯი და სხვ.

 შე ნიშ ვ ნა

ყუ რადღე ბა მი საქ ცე ვია ის, რომ, მე წარ მის თ
ვის შე თა ვა ზე ბის მომ ზა დე ბი სას ფი ნან სუ რი 
ორ გა ნი ზა ცია ით ვა ლის წი ნებს სხვა დას ხ ვა 
ფაქ ტორს, რო გო რი ცა ა: ბიზ ნე სის სტა ბი ლუ
რო ბა, პო ზი ტი უ რი საკ რე დი ტო ის ტო რი ა, 
წარ მოდ გე ნი ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, წარ სულ ში 
მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბა ამ ან სხვა ფი ნან
სურ ინ ს ტი ტუტ თან და სხვ. რაც უფ რო მეტ 
აღ ნიშ ნულ ფაქ ტორს აკ მა ყო ფი ლებს ბიზ ნე
სი, მით უფ რო მა ღა ლია უკე თე სი შე მო თა ვა
ზე ბის მი ღე ბის ალ ბა თო ბა. 

სა ვა ლუ ტო რის კი 

სეს ხის აღე ბი სას ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ნი
საზღ ვ როს სეს ხის ვა ლუ ტა და მას თან და კავ ში
რე ბუ ლი რის კე ბი. სეს ხის აღე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტით ან უცხო უ რი ვა ლუ ტით 
(მაგ. დო ლა რი, ევ რო). ლა რის სეს ხი, რო გორც წე
სი, უფ რო მა ღალ პ რო ცენ ტი ა ნი ა, ვიდ რე უცხო უ
რი ვა ლუ ტის სეს ხი. თუმ ცა, უცხო უ რი ვა ლუ ტით 
აღე ბულ სესხს თან ახ ლავს სა ვა ლუ ტო რის კი6. 
თუ ბიზ ნესს ძი რი თა დი შე მო სა ვა ლი ლარ ში აქვს, 
ხო ლო სესხს უცხო უ რი ვა ლუ ტით აიღებს, სეს
ხის და სა ფა რად სა ჭი რო თან ხა (ლარში გა მო სა
ხუ ლი) და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა ვა ლუ ტის კურ სის 
ცვლი ლე ბა ზე7. თუ ლა რი გა უ ფა სურ დე ბა უცხო
უ რი ვა ლუ ტის მი მართ, მა შინ მე ტი ლა რის კონ
ვერ ტა ცია იქ ნე ბა სა ჭი რო უცხო უ რი ვა ლუ ტით 
შე ნა ტა ნე ბის გა სა კე თებ ლად, ხო ლო თუ ლა რი 
გამ ყარ დე ბა – მა შინ, პი რი ქით, ლარ ში გა მო ხა

ტუ ლი შე ნა ტა ნე ბი შემ ცირ დე ბა. გა სათ ვა ლის
წი ნე ბე ლი ა, რომ ვი ნა ი დან გაც ვ ლი თი კურ სი 
არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი ა, უცხო უ რი ვა ლუ ტით 
სეს ხე ბის შემ თხ ვე ვა ში შე უძ ლე ბე ლია ზუს ტი 
სა მო მავ ლო გათ ვ ლე ბის გა კე თე ბა. შე სა ბა მი
სად, სეს ხის ვა ლუ ტის შერ ჩე ვამ დე, ბიზნესმა 
აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ვა ლუ ტის 
კურ სის ცვლი ლე ბის რის კი. 

თუ მე წარ მე სარ გებ ლობს უცხო უ რი ვა ლუ ტის 
სეს ხით და გა დაწყ ვეტს ამ სეს ხის ლარ ში კონ
ვერ ტა ცი ას, ამის თ ვის მას შე უძ ლია მომ სა ხუ რე 
ან სხვა ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას მი მარ თოს. 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ამ შემ თხ ვე ვა ში 
მე წარ მე რე ა ლუ რად ახალ სესხს იღებს, რომ ლი
თაც ფა რავს ძველ სესხს. შე სა ბა მი სად, გა ფორ მ
დე ბა ახა ლი სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა. 

სეს ხის კალ კუ ლა ტო რი

სეს ხის აღე ბამ დე მე წარ მემ ფი ნან სურ ორ გა ნი
ზა ცი ას თან უნ და გა ნი ხი ლოს ჯამ ში რა თან ხის 
გა დახ და მო უ წევს სეს ხის სა ნაც ვ ლოდ. სეს ხ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი მთლი ა ნი ხარ ჯის და მო უ კი დებ
ლად შე ფა სე ბა და სხვა დას ხ ვა სა სეს ხო შე მო თა
ვა ზე ბის შე და რე ბა შე საძ ლოა რთუ ლი იყოს; ამ 
მიზ ნით მე წარ მეს შე უძ ლია გა მო ი ყე ნოს სეს ხის 
კალ კუ ლა ტო რი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ
ნუ ლი ბან კის ვებ გ ვერ დ ზეა ხელ მი საწ ვ დო მი (იხ. 
სა სარ გებ ლო ბმუ ლე ბი). ეს კალ კუ ლა ტო რი აჩ ვე
ნებს გრა ფიკს, რო მელ შიც ასა ხუ ლი იქ ნე ბა სეს
ხის ყო ველ თ ვი უ რი სა ვა რა უ დო შე ნა ტა ნე ბი და 
ის ჯა მუ რი თან ხა, რო მე ლიც ყო ვე ლი შე ნა ტა ნის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დეგ რჩე ბა გა და სახ დე ლი. 
სეს ხის კალ კუ ლა ტო რის დახ მა რე ბით მე წარ მე გა
ა ა ნა ლი ზებს, თუ რა და უჯ დე ბა სეს ხი რე ა ლუ რად.

სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა 

ფი ნან სურ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ სეს ხის გა სა ცე მად 
შე საძ ლე ბე ლია მო ითხო ვოს სეს ხის უზ რუნ ველ
ყო ფა უძ რა ვი ან მოძ რა ვი ქო ნე ბით (მათ შო რის, 
და ნად გა რე ბით) ან დე პო ზი ტით, რაც გუ ლის
ხ მობს უზ რუნ ველ ყო ფის საგ ნის დატ ვირ თ ვას 
იპო თე კით ან გი რავ ნო ბით. ვალ დე ბუ ლე ბის შე
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უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში ფი ნან სურ ორ
გა ნი ზა ცი ას უფ ლე ბა აქვს და ი სა კუთ როს ეს ქო
ნე ბა ან / და მო ახ დი ნოს მი სი რე ა ლი ზა ცია და ამ 
გზით და იბ რუ ნოს სეს ხის თან ხა.

თუ მე წარ მე სესხს უზ რუნ ველ ყოფს უძ რა ვი 
ქო ნე ბით, მა შინ ამ ქო ნე ბის სა კუთ რე ბის და სა
დას ტუ რებ ლად მას დას ჭირ დე ბა სა ჯა რო რე ეს
ტ რი დან ამო ნა წე რი. ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი ამ 
ქო ნე ბას შე ა მოწ მებს ად გილ ზე და აღ ბეჭ დავს 
ფო ტო ზე, რა თა შე ა ფა სოს მი სი ღი რე ბუ ლე ბა. 
ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია სეს ხის უძ რა ვი ქო ნე
ბით უზ რუნ ველ ყო ფას ითხოვს იმის თ ვის, რომ 
შე ამ ცი როს სეს ხის და უბ რუ ნებ ლო ბას თან და
კავ ში რე ბუ ლი რის კი და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე
ვა ში, სეს ხი და იბ რუ ნოს ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ი
დან მი ღე ბუ ლი თან ხით. სეს ხის უზ რუნ ველ სა
ყო ფად შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ფი
ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რის უძ რა ვი და მოძ
რა ვი ქო ნე ბა. რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, სეს ხის 
მაქ სი მა ლუ რი თან ხა ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის 
(მიწა, შე ნო ბა, აღ ჭურ ვი ლო ბა და სხვ.) მთლი ა
ნი ღი რე ბუ ლე ბის და ახ ლო ე ბით, 70%80%ია. 
სეს ხის თან ხის ფარ დო ბას უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბას თან სეს ხის უზ რუნ
ველ ყო ფის კო ე ფი ცი ენ ტი ეწო დე ბა.

უზ რუნ ველ ყო ფა ფი ნა ნა სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის 
მი ერ მე წარ მის და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ერ თ 
ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ა; თუმ ცა, 
თუ მსეს ხებ ლის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა არ 
არის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი, მა შინ ფი ნან
სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის თ ვის ქო ნე ბით უზ რუნ
ველ ყო ფა უკ ვე ნაკ ლებ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

 შე ნიშ ვ ნა

სეს ხის გა და უხ დე ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე
სა ბა მი სი წე სით, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ
დებ ლო ბი სა და ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ყა და ღა, 
რაც თა ვის მხრივ აისა ხე ბა ბიზ ნეს საქ მი ა
ნო ბა ზე, ხო ლო ზოგ შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე
ბე ლია ბიზ ნე სის შე ჩე რე ბის ერ თ ერ თი მი
ზე ზიც გახ დეს. 

თავ დე ბო ბა 

თავ დე ბო ბაც უზ რუნ ველ ყო ფის ერ თ ერ თი 
ფორ მა ა. თავ დე ბი, რო გორც წე სი, არის ბიზ
ნეს თან და კავ ში რე ბუ ლი იური დი უ ლი ან ფი ზი
კუ რი პი რი (მფლობელი ან დი რექ ტო რი, შე საძ
ლე ბე ლია ოჯა ხის წევ რიც), რო მე ლიც იღებს 
ვალ დე ბუ ლე ბას, მსეს ხებ ლის მი ერ სეს ხის ვერ 
ან არ გა დახ დის შემ თხ ვე ვა ში თა ვად უზ რუნ
ველ ყოს მი სი და ფარ ვა. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ რო გორც მსეს ხე ბე ლი, 
ისე თავ დე ბი აც ნო ბი ე რებ დ ნენ, რომ მსეს
ხებ ლის მი ერ სეს ხის გა და უხ დე ლო ბის შემ
თხ ვე ვა ში ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას უფ ლე ბა 
აქვს და ვა ლი ა ნე ბის და ფარ ვა მოს თხო ვოს 
თავ დებს. ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, სეს ხის გა ცე
მამ დე სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ამ შე საძ ლოა 
შე ა ფა სოს თავ დე ბის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო
ბაც. 

 მა გა ლი თი

გსურთ აიღოთ სეს ხი 50 000 ლა რის ოდე
ნო ბით, სეს ხის გამ ცე მი ორ გა ნი ზა ცია კი 
თავ დებს ითხოვს. დახ მა რე ბის თ ვის მი მარ
თეთ ოჯა ხის წევრს ან მე გო ბარს, რომ ლის 
შე მო სავ ლე ბიც ბან კის თ ვის საკ მა რი სია და 
ეს ადა მი ა ნი გახ და სეს ხის თავ დე ბი. იმ შემ
თხ ვე ვა ში, თუ თქვენ ვერ გა და იხ დით სესხს, 
ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია სეს ხის და ფარ ვას 
თავ დებს მოს თხოვს. 

თა ნამ სეს ხებ ლო ბა

სა სურ ვე ლი კრე დი ტის და სა ფა რად მხო ლოდ 
ბიზ ნე სის შე მო სა ვა ლი შე საძ ლოა არ იყოს 
საკ მა რი სი. ამ შემ თხ ვე ვა ში, ფი ნან სურ ინ
ს ტი ტუტს შე უძ ლია გა ით ვა ლის წი ნოს სხვა 
ფი ზი კუ რი თუ იური დი უ ლი პი რის შე მო სა
ვა ლი, თუ ეს უკა ნას კ ნე ლი თა ნახ მა იქ ნე ბა 
გახ დეს თა ნამ სეს ხე ბე ლი. თა ნამ სეს ხე ბე ლი 
მსეს ხე ბელ თან ერ თად კის რუ ლობს ვალ დე
ბუ ლე ბას, და ფა როს ერ თობ ლი ვად აღე ბუ ლი 
კრე დი ტი. ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი სრულ ყო
ფი ლად შე ის წავ ლის რო გორც მსეს ხებ ლის, 
ისე თა ნამ სეს ხებ ლის ფი ნან სურ მდგო მა რე ო
ბას და ორი ვეს თან გა ა ფორ მებს საკ რე დი ტო 
ხელ შეკ რუ ლე ბას. 
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 შე ნიშ ვ ნა

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, სა ფი ნან სო ინ ს ტი
ტუტ თან ბიზ ნე სის სა სეს ხო ურ თი ერ თო ბის 
შე დე გად იქ მ ნე ბა მი სი საკ რე დი ტო ის ტო რი ა. 
საკ რე დი ტო ის ტო რია მო ი ცავს დე ტა ლურ ინ
ფორ მა ცი ას ბიზ ნე სის მი ერ აღე ბუ ლი სეს ხე
ბი სა და მა თი და ფარ ვის შე სა ხებ. ეს ის ტო რია 
სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუტს უქ მ ნის წარ მოდ გე
ნას იმის თა ო ბა ზე, თუ რამ დე ნად პა სუ ხის
მ გებ ლი ა ნი მსეს ხე ბე ლია მე წარ მე. რაც უფ
რო დრო უ ლად ფა რავ და მე წარ მე წარ სულ ში 
ვალ დე ბუ ლე ბებს, მით უფ რო დი დი ნდო ბით 
ისარ გებ ლებს ის ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის 
მხრი დან და მით უფ რო იზ რ დე ბა ალ ბა თო
ბა, რომ მან და ფი ნან სე ბა მი ი ღოს მარ ტი ვად 
და მო სა ხერ ხე ბე ლი პი რო ბე ბით; ხო ლო თუ  
მე წარ მე წარ სულ ში დაგ ვი ა ნე ბით ფა რავ და 
ვალ დე ბუ ლე ბებს, ამან შე საძ ლოა უარ ყო ფი
თად იმოქ მე დოს შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სეს ხის 
პი რო ბებ ზე (მაგ., შე საძ ლე ბე ლია საპ რო ცენ
ტო გა ნაკ ვე თი იყოს საკ მა ოდ მა ღა ლი, ან 
მოთხოვ ნილ იქ ნას და მა ტე ბი თი უზ რუნ ველ
ყო ფა), ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში კი სეს ხის გა
ცე მა ზე უარის თქმის მი ზე ზიც გახ დეს. 

დაზღ ვე ვა

ცხოვ რე ბა ში ხში რად ხდე ბა გა უთ ვა ლის წი ნე
ბე ლი შემ თხ ვე ვე ბი, მა გა ლი თად: სტი ქი უ რი 
უბე დუ რე ბე ბი, ქურ დო ბა ყა ჩა ღო ბა, ქო ნე ბის 
და ზი ა ნე ბა – რომ ლებ საც ჩვენ თ ვის და ჩვე ნი 
ბიზ ნე სის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი ზი
ა ნის მი ყე ნე ბა შე უძ ლი ა. ცხა დი ა, რთუ ლია ყვე
ლა შე საძ ლო რის კის წი ნას წარ გან საზღ ვ რა, 
თუმ ცა დაზღ ვე ვა სწო რედ ის ფი ნან სუ რი ინ
ს ტ რუ მენ ტი ა, რომ ლის დახ მა რე ბი თაც შე საძ
ლე ბე ლია პო ტენ ცი უ რი რის კე ბის რე ა ლი ზე ბის 
შე დე გად წარ მოქ მ ნი ლი ფი ნან სუ რი ზა რა ლის 
შემ ცი რე ბა ან სრუ ლი ად თა ვი დან არი დე ბა. 

არ სე ბობს დაზღ ვე ვის მრა ვა ლი ტი პი, რომ
ლებ საც აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ რო გორც 
ფი ზი კუ რი, ისე იური დი უ ლი პი რე ბი. მე
წარ მე ებს შე უძ ლი ათ და აზღ ვი ონ ბიზ ნე
სის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ან 
მოძ რა ვი ქო ნე ბა, კერ ძოდ: შე ნო ბე ბი, მან
ქა ნა და ნად გა რე ბი, სატ რან ს პორ ტო სა შუ
ა ლე ბე ბი. ამას თან, ექ ს პორ ტით ან იმ პორ
ტით და კა ვე ბულ მე წარ მე ებს შე უძ ლი ათ 

დააზღვიონ ტვირ თი ტრან ს პორ ტი რე ბის 
პე რი ოდ ში, ხო ლო მე წარ მე ებს, რომ ლებ საც 
და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა ხე ლი ჰყავთ, შე უძ ლი
ათ და აზღ ვი ონ სა კუ თა რი თა ნამ შ რომ ლე
ბის მი ერ სა მუ შაო ად გილ ზე და ზი ა ნე ბის 
მი ღე ბის რის კი და ა. შ.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სეს ხის გა ნაცხა დის გან
ხილ ვი სას ფი ნან სურ მა ინ ს ტი ტუტ მა რის კე ბის 
შემ ცი რე ბის მიზ ნით შე საძ ლოა მო ითხო ვოს 
ბიზ ნე სის დაზღ ვე ვა. გარ და ამი სა, ბიზ ნე სის 
სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, სეს ხის გამ ცემ
მა ორ გა ნი ზა ცი ამ შე საძ ლოა მე წარ მეს შეს თა
ვა ზოს სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფის ან სი ცოცხ
ლის დაზღ ვე ვის შე ძე ნაც. რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, 
ეს დაზღ ვე ვა სა ვალ დე ბუ ლო ა. ასეთ დროს 
დაზღ ვე ვის ხარ ჯი, რო გორც წე სი, შე სუ ლია 
კრე დი ტის ყო ველ თ ვი ურ შე ნა ტან ში, ასა ხუ ლია 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ში და გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლია სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში.

ინ ფორ მა ცი ის მე სა მე 
პი რის თ ვის გა და ცე მა
კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის შემ თხ ვე ვა ში ცნო ბე ბი 
ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რე ბის ან გა რი
შე ბის, ამ ან გა რი შე ბი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ
ლი ოპე რა ცი ე ბი სა და ან გა რი შებ ზე არ სე ბუ
ლი ნაშ თე ბის შე სა ხებ, ხო ლო სხვა ფი ნან სუ რი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში   ინ ფორ მა ცია 
ნე ბის მი ე რი გა რი გე ბის, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ოპე რა ცი ის, არ სე ბუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის ან ნაშ
თის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა მი ე ცეს შე სა ბა მი სი ან
გა რი შე ბის მფლო ბე ლებს და მათ წარ მო მად
გენ ლებს. აგ რეთ ვე, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კა ნონ
მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ
ში აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა გა და ე
ცეს სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან სუ რი მო ნი ტო რინ გის 
სამ სა ხურს და აღ მას რუ ლებ ლებს, სხვა პი რებს 
კი – მხო ლოდ სა სა მარ თ ლოს შე სა ბა მი სი აქ ტის 
სა ფუძ ველ ზე. 

 შე ნიშ ვ ნა

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა,  რომ ფი ნან სურ 
ინ ს ტი ტუ ტებს არ აქვთ უფ ლე ბა გათ ქ ვან 
ან გა ავ რ ცე ლონ  მათ ხელთ არ სე ბუ ლი ინ
ფორ მა ცია ფი ზი კუ რი ან იური დი უ ლი პი რის 
შე სა ხებ.  
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სეს ხის გა დახ და

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი 
და მსეს ხე ბე ლი შე თან ხ მ დ ნენ სეს ხის და ფარ ვის 
ისეთ გრა ფიკ ზე, რო მე ლიც მორ გე ბუ ლია მსეს
ხებ ლის ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბა ზე და ით ვა ლის წი ნებს 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სტა დი ას, მის სე ზო ნუ
რო ბას ან სხვა სპე ცი ფი ურ მა ხა სი ა თებ ლებს. 

ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში ბიზ ნესს შე საძ ლოა სეს
ხის და ფარ ვა ვა და ზე ად რე დას ჭირ დეს. ამ გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის და დე ბი თი მხა რე ის არის, რომ 
ბიზ ნე სი დარ ჩე ნი ლი ვა დის გან მავ ლო ბა ში შემ
ცი რე ბულ ძირ თან ხა ზე და რიცხულ პრო ცენტს 
აღარ გა და იხ დის. თუმ ცა, ისიც გა სათ ვა ლის წი
ნე ბე ლი ა, რომ სეს ხის ვა და ზე ად რე და ფარ ვის 
შემ თხ ვე ვა ში ბიზ ნესს შე საძ ლოა მო უ წი ოს წინ ს წ
რე ბით და ფარ ვის სა კო მი სი ოს გა დახ და. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი ად
გენს წინ ს წ რე ბის სა კო მი სი ოს მაქ სი მა ლურ 
ლი მიტს, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
ბან კის პრე ზი დენ ტის ბრძა ნე ბით დამ ტ კი
ცე ბუ ლი „ფინანსური ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ 
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სას მომ ხ მა რე ბელ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის წე სი” ად გენს წინ ს წ რე
ბის სა კო მი სი ოს ლი მი ტებს ხელ შეკ რუ ლე ბის 
დარ ჩე ნი ლი ვა დი სა და წინ ს წ რე ბით და ფარ
ვის მიზ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. წინ ს წ რე
ბით და ფარ ვის სა კო მი სი ოს ლი მი ტე ბი გან ს ხ
ვავ დე ბა იმ ვა დის მი ხედ ვით, რო მე ლიც დარ
ჩე ნი ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის დას რუ ლე ბამ დე: 

ხელ შეკ რუ
ლე ბის დას
რუ ლე ბამ დე 
დარ ჩე ნი ლი 

ვა და

6 
თვემ დე

612 
თვემ დე

1224 
თვემ დე

24 
თვეზე 
მეტი

% 0% 0.5% 1% 2%

 შე ნიშ ვ ნა

სა ქარ თ ვე ლო ში ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მომ
ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კითხებს 
არე გუ ლი რებს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ შე
მუ შა ვე ბუ ლი „ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სას მომ ხ მა რე
ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის წე სი”. ეს რე გუ
ლა ცია ად გენს სა ვალ დე ბუ ლო წე სებს, რომ
ლე ბიც ეროვ ნუ ლი ბან კის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 

ქვეშ არ სე ბულ მა ფი ნან სურ მა ორ გა ნი ზა ცი
ებ მა, მათ შო რის, ბან კებ მა და მიკ რო სა ფი ნან
სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა უნ და და იც ვან და ისეთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებს მო ი ცავს, რო გო რი
ცა ა: მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ინ ფორ მა ცი ის სრუ
ლად, გა სა გებ ენა ზე და დრო უ ლად მი წო დე ბა; 
მომ სა ხუ რე ბე ბის რეკ ლა მი რე ბა შე თა ვა ზე
ბი სას და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის ნათ ლად 
წარ მო ჩე ნა; ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი სას 
გარ კ ვე უ ლი სტან დარ ტე ბის დაც ვა; პრე ტენ
ზი ე ბის მი ღე ბა და გო ნივ რულ ვა დებ ში რე
ა გი რე ბა და ა. შ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს წე სი 
იცავს მომ ხ მა რე ბელ თა ფარ თო არე ალს – 
რო გორც ფი ზი კურ, ისე იური დი ულ პი რებს. 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
წე სის გავ რ ცე ლე ბა სეს ხის გამ ცემ სხვა ორ
გა ნი ზა ცი ებ ზე იგეგ მე ბა 2019 წლის 1 იან ვ
რი დან, თუმ ცა ის არ ფა რავს სა ლი ზინ გო და 
სა დაზღ ვე ვო სა კითხებს. ეროვ ნუ ლი ბან კის 
მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის წე სის 
ბმუ ლი იხი ლეთ სა სარ გებ ლო ბმუ ლებ ში.

სეს ხის გა დახ დის გრა ფი კი

ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მე წარ მემ 
ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას თან უნ და გა ნი ხი ლოს 
და შე ა თან ხ მოს სა კუ თარ ბიზ ნეს ზე მორ გე ბუ ლი 
გა დახ დის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გრა ფი კი. თუ ბიზ
ნე სის შე მო სა ვა ლი სე ზო ნუ რი ა, შე საძ ლე ბე ლია 
სა შე ღა ვა თო პე რი ო დით სარ გებ ლო ბა – სა შე ღა
ვა თო თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში სეს ხ ზე შე ნა ტა ნი 
მცირ დე ბა ან სა ერ თოდ უქ მ დე ბა და სეს ხის ძი
რი თა დი (ძირი) თან ხის შე სა ბა მი სი ნა წი ლიც არა
სა შე ღა ვა თო პე რი ოდ ზე ნა წილ დე ბა. ამას თან, 
სა შე ღა ვა თო პე რი ოდ ში შე საძ ლოა მხო ლოდ სეს
ხის პრო ცენ ტის გა დახ და, ხო ლო ძი რი თან ხის 
გა დახ და მე წარ მეს შე უძ ლია და იწყოს სა შე ღა ვა
თო პე რი ო დის გას ვ ლის შემ დეგ. 

 მა გა ლი თი

თქვენ ფლობთ სა ო ჯა ხო სას ტუმ როს ბა კუ
რი ან ში და სეს ხის აღე ბა გსურთ შე მოდ გო
მის პე რი ოდ ში, რო დე საც თქვენ არ გყავთ 
დამ ს ვე ნე ბე ლი. ამ შემ თხ ვე ვა ში, ფი ნან სურ მა 
ინ ს ტი ტუტ მა შე იძ ლე ბა შე მოგ თა ვა ზოთ სა
შე ღა ვა თო პი რო ბე ბი, მა გა ლი თად: სეს ხის 
გა დახ დას და იწყებთ იან ვარ ში, ზამ თ რის სე
ზო ნის დაწყე ბი სას, ან იან ვ რამ დე გა და იხ დით 
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პერიოდი

სესხის 
ძირის  

საწყისი 
ბალანსი

ჯამური 
შენატანი 

(PMT)

სესხის 
ძირის 

გადახდა

სესხზე 
დარიცხული 
პროცენტი

სესხის 
ნარჩენი 

ძირი

თვე 1 15,000 1,347 1,172 175.00 13,828

თვე 2 13,828 1,347 1,185 161.33 12,643

თვე 3 12,643 1,347 1,199 147.50 11,443

თვე 4 11,443 1,347 1,213 133.51 10,230

თვე 5 10,230 1,347 1,227 119.35 9,003

თვე 6 9,003 1,347 1,242 105.03 7,761

თვე 7 7,761 1,347 1,256 90.54 6,505

თვე 8 6,505 1,347 1,271 75.89 5,234

თვე 9 5,234 1,347 1,286 61.06 3,948

თვე 10 3,948 1,347 1,301 46.06 2,647

თვე 11 2,647 1,347 1,316 30.88 1,331

თვე 12 1,331 1,347 1,331 15.53 0

ჯამი   16,162  15,000 1,162  

მხო ლოდ სეს ხის პრო ცენტს, ხო ლო პრო ცენ
ტ თან ერ თად ძი რი თან ხის და ფარ ვას და
იწყებთ იანვრიდან. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გრა ფი კი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ყვე ლა იმ ბიზ ნე სი სათ ვის, რომ ლებ საც ახა სი
ა თებთ შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის სე ზო ნუ რო ბა. 
ასე თი ბიზ ნე სე ბი ა: აგ რო ბიზ ნე სი, ტუ რის ტუ
ლი ბიზ ნე სი, სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სი და სხვ.

ბიზ ნეს სეს ხის და ფარ ვა, ძი რი თა დად, ანუ ი ტე
ტუ რი გრა ფი კით ხდე ბა. 

ანუ ი ტე ტი 

ანუ ი ტე ტი არის გა დახ დის ისე თი გრა ფი კი, რომ
ლის ფარ გ ლებ შიც სეს ხის და სა ფა რად ყო ველ თ
ვი უ რად ერ თი და იგი ვე თან ხაა გა და სახ დე ლი. 
სეს ხის და ფარ ვის ამ ფორ მის უპი რა ტე სო ბა ის 
არის, რომ მე წარ მემ ზუს ტად იცის სეს ხის და სა

ფა რად რა თან ხის გა მო ყო ფა მო უ წევს ყო ველ თ
ვი უ რად ბიზ ნე სის შე მო სავ ლე ბი დან. 

ანუ ი ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში თი თო ე უ ლი შე ნა ტა ნი 
მო ი ცავს რო გორც სეს ხის ძი რი თად, ანუ ძირ 
თან ხას, რო მე ლიც ფი ნან სურ მა ორ გა ნი ზა
ცი ამ სეს ხის სა ხით გა მო ყო, ისე ძირ თან ხა ზე 
და რიცხულ პრო ცენტს, რომ ლის გა ნაკ ვე თიც 
ხელ შეკ რუ ლე ბით არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
ყო ველ მომ დევ ნო თვეს პრო ცენ ტი ერიცხე ბა 
სეს ხის დარ ჩე ნილ, უკ ვე შემ ცი რე ბულ ძირ თან
ხას; შე სა ბა მი სად, დრო ის გას ვ ლას თან ერ თად, 
მცირ დე ბა საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი. გა სათ ვა ლის
წი ნე ბე ლი ა, რომ თუ მე წარ მე გრა ფი კით შე თან
ხ მე ბულ ვა და ში არ შე ი ტანს სეს ხის ყო ველ თ ვი
ურ გა და სა ხადს, ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია მას 
პირ გა სამ ტეხ ლოს / ჯა რი მას და ა კის რებს, რომ
ლის ოდე ნო ბაც ასე ვე შე თან ხ მე ბუ ლია ხელ შეკ
რუ ლე ბით.

როგორც ქვემოთ მოცემული გრა ფი კი და ნაც 
ჩანს, სეს ხის ძი რი თან ხის შემ ცი რე ბას თან ერ
თად, კლე ბუ ლობს მას ზე და რიცხუ ლი საპ რო
ცენ ტო ხარ ჯიც. 

სესხის მოცულობა  15,000  ¢

პერიოდი (თვე) 12

საპროცენტო განაკვეთი 14%

1 2 3 4 5 6



ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება32 

სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ 
ბიზ ნე სის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი 
და კო ე ფი ცი ენ ტე ბი
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აღ ნიშ ნულ კო ე ფი ცი ენტს სა ფი ნან სო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი იყე ნე ბენ იმის თ ვის, რომ გან საზღ ვ რონ 
ბიზ ნე სის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა, კერ ძოდ, აქვს 
თუ არა ბიზ ნესს საკ მა რი სი წმინ და შე მო სა ვა ლი 
საკ რე დი ტო ვალ დე ბუ ლე ბის და სა ფა რად.

თუ ამ კო ე ფი ცი ენ ტის დათ ვ ლის შე დე გად მი
ღე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1,3ზე ნაკ ლე ბი ა, ეს 
ნიშ ნავს იმას, რომ ბიზ ნესს შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
პი რო ბე ბით გა უ ჭირ დე ბა მო ცე მუ ლი სეს ხის 
ყო ველ თ ვი უ რი შე ნა ტა ნის და ფარ ვა. მარტივად 
რომ ვთქვათ, რაც უფ რო და ბა ლია კო ე ფი ცი ენ
ტი, მით უფ რო ნაკ ლე ბია ბიზ ნეს ში დარ ჩე ნი ლი 
თან ხა. შე ნა ტა ნი შე საძ ლე ბე ლია შემ ცირ დეს 
სეს ხის ვა დის გაზ რ დით ან სეს ხის ძი რი თა დი 
თან ხის შემ ცი რე ბით, თუმ ცა გა სათ ვა ლის წი
ნე ბე ლი ა, რომ ეს ცვლი ლე ბე ბი უნ და შე ე სა
ბა მე ბო დეს სეს ხის მიზ ნობ რი ო ბას, ბიზ ნე სის 
სპე ცი ფი კა სა და ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
შე თა ვა ზე ბებს.

 მა გა ლი თი

თვე 
1

თვე 
2

თვე 
3

სა შუ ა ლო 
მაჩ ვე ნე ბე
ლი (3 თვე)

A – მო  გე  ბა 
საპ   რო  ცენ   ტო 
ხარ   ჯამ   დე და 
მო  გე  ბის გა  და  სა 
ხა  დე  ბამ   დე

1500 600 1050 3150

B – სესხის 
გადასახადი PMT 750 750 750 2250

სეს ხის მომ სა
ხუ რე ბის კო ე ფი
ცი ენ ტი ( A / B)

2 0.8 1.4 1.4

სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი, რო
გორც წე სი, ყო ველ თ ვი უ რი მო ნა ცე მე ბის სა
ფუძ ველ ზე გა მო ით ვ ლე ბა. ამ კო ე ფი ცი ენ ტის 
გან საზღ ვ რა თა ვად მე წარ მე საც მარ ტი ვად 
შე უძ ლი ა, რაც მას და ეხ მა რე ბა წი ნას წარ შე ა
ფა სოს ბიზ ნე სის უნა რი მო ემ სა ხუ როს სესხს.

მიმ დი ნა რე ლიკ ვი დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 
– ეს კო ე ფი ცი ენ ტი გვიჩ ვე ნებს, საკ მა რი
სია თუ არა ბიზ ნე სის ისე თი აქ ტი ვი, რომ
ლის სწრაფად გარდაქმნა ფულად მარტივია, 
იმის თ ვის, რომ სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში და

8 EBIT = Earnings Before Interest and Taxes.

სეს ხის აღე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე
ბამ დე მე წარ მემ უნ და შე ა ფა სოს ბიზ
ნე სის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა. ამის თ ვის 
სა ჭი როა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ
მო ე ბა (ფინანსური უწყი სე ბის შედ გე ნა) 
და ძი რი თა დი ფი ნან სუ რი კო ე ფი ცი ენ ტე
ბის გა მოთ ვ ლა. სეს ხის გამ ცე მი ორ გა ნი
ზა ცია ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბის თა ო ბა ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის მიზ ნით ფი
ნან სუ რი უწყი სე ბის შეს წავ ლი სას, სხვა 
ფაქ ტო რებ თან ერ თად, ით ვ ლის და ით ვა
ლის წი ნებს ფი ნან სურ კო ე ფი ცი ენ ტებ
საც. ამ კო ე ფი ცი ენ ტებს ფი ნან სუ რი ორ
გა ნი ზა ცია გა მო ით ვ ლის მე წარ მის მი ერ 
მი წო დე ბულ ფი ნან სურ ინ ფორ მა ცი ა ზე 
დაყ რ დ ნო ბით; თუმ ცა, მე წარ მეს თა ვა დაც 
შე უძ ლია გა მოთ ვა ლოს და გა მო ი ყე ნოს ეს 
კო ე ფი ცი ენ ტე ბი სა კუ თა რი ბიზ ნე სის გა
დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით. 

ბიზ ნე სის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი

ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბი სას  სეს ხის გამ ცე მი ორ
გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი/ შემ ფა სე ბე ლი ყუ
რადღე ბას ამახ ვი ლებს შემ დეგ კრი ტე რი უ მებ ზე: 

ძი რი თა დი ფი ნან სუ რი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი

სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი – გა მო
ით ვ ლე ბა საპ რო ცენ ტო ხარ ჯამ დე და მო გე ბის 
გა და სა ხა დამ დე მსეს ხებ ლის ყო ველ თ ვი უ რი 
მო გე ბის (EBIT)8 შე ფარ დე ბით სეს ხის ყო ველ თ
ვი ურ გა და სა ხად თან (PMT), ანუ EBIT/PMT.

sesxis 
momsaxurebis 
koeficienti

yovelTviuri 
mogeba (EBIT) 

sesxis yovelTviuri 
gadasaxadi (PMT)  

=

სეს ხის მი ზა ნი
საქ მი ა ნო ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის 
გეგ მა

უზ რუნ ველ ყო ფის წარ მოდ გე ნი ლი სა შუ ა ლე ბე ბი

ბიზ ნე სის სა მო მავ ლო 
გეგ მე ბი და საპ როგ
ნო ზო შე დე გე ბი

გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ 
ინ ვეს ტი ცი ა ში თა ნა
მო ნა წი ლე ო ბა
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ი ხარ ჯოს მოკ ლე ვა დი ა ნი (მიმდინარე) ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის და სა ფა რად. რაც უფ რო ძნე ლია 
აქ ტი ვის გა დაქ ცე ვა ფუ ლად, მით ნაკ ლე ბად 
ლიკ ვი დუ რია ის. 

მიმ დი ნა რე ლიკ ვი დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი გა მო
ით ვ ლე ბა შემ დე გი ფორ მუ ლით:

მი ღე ბუ ლი ა, რომ მიმ დი ნა რე ლიკ ვი დო ბის კო ე
ფი ცი ენ ტი არ უნ და იყოს 1ზე ნაკ ლე ბი, გა მომ
დი ნა რე იქი დან, რომ კომ პა ნი ას, სულ მცი რე, 
უნ და ჰქონ დეს საკ მა რი სი მოკ ლე ვა დი ა ნი აქ
ტი ვე ბი (სახსრები) იმის თ ვის, რომ გა ის ტუმ როს 
მოკ ლე ვა დი ა ნი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და არ დას
ჭირ დეს და მა ტე ბით სეს ხის აღე ბა.

 მა გა ლი თი

თქვენ აქ ტი ვის სა ხით ფლობთ: 
•	 ნაღ დი ფუ ლი – 25 000 ¢;
•	 დე ბი ტო რუ ლი მოთხოვ ნა – 54 000 ¢;
•	 სა ქონ ლის მა რა გი – 30 000 ¢;
•	 სულ მიმ დი ნა რე აქ ტი ვე ბი = 109 000 ¢.

ამას თან, თქვენ გაქვთ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: 
•	 ვალ დე ბუ ლე ბა მომ წო დებ ლებ თან –  

28 000 ¢;
•	 სა ბან კო ოვერ დ რაფ ტი – 40 000 ¢;
•	 სულ მიმ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბა   

= 68 000 ¢.

ამ მა გა ლით ში, მიმ დი ნა რე ლიკ ვი დო ბის 
კოეფიციენტია: 109 000 / 68 000 = 1.6, 
რაც მი სა ღე ბი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა: სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში ბიზ ნესს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა 
აიღოს და მა ტე ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა.

მაგ რამ, თუ მომ წო დებ ლებ თან ვალ დე ბუ ლე
ბა 200 000 ლარია, მა შინ ასე თი შე დე გი გვექ
ნე ბა: 109 000 / 240 000 = 0,44. ეს ნიშ ნავს 
იმას, რომ მომ წო დებ ლის მი ერ თან ხის მოკ ლე 
ვა და ში დაბ რუ ნე ბის მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა
ში, ბიზ ნე სი ვერ შეძ ლებს ამ ვალ დე ბუ ლე ბის 
და ფარ ვას, თუნ დაც მთლი ა ნად გა ყი დოს სა
ქონ ლის მა რა გი და სრუ ლად მი ი ღოს შე სა ბა
მი სი თან ხა. 

ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის კო ე ფი ცი ენ
ტი – ეს კო ე ფი ცი ენ ტი გან საზღ ვ რავს, თუ რა 
მო ცუ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბის / და მა ტე
ბის სა შუ ა ლე ბა აქვს ბიზ ნესს ისე, რომ სა ჭი
რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ფი ნან სურ პრობ ლე მებს 
სა კუთ რი კა პი ტა ლით გა უმ კ ლავ დეს.

ეს კო ე ფი ცი ენ ტი შემ დე გი ფარ დო ბით გა მო
ით ვ ლე ბა: 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ არ არ სე ბობს ამ კო ე ფი ცი ენ
ტის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი, სტან დარ ტუ
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ის და მო კი დე ბუ ლია ბიზ ნე
სის სექ ტორ ზე; თუმ ცა რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ 
ეს კო ე ფი ცი ენ ტი 30%ზე ნაკ ლე ბი არ იყოს. ამავ
დ რო უ ლად, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ რაც 
უფ რო მა ღა ლია ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის 
კო ე ფი ცი ენ ტი, მით უკე თე სად ფი ნან ს დე ბა აქ ტი
ვე ბი სა კუ თა რი კა პი ტა ლით. 

 მა გა ლი თი

თქვენ ფლობთ აქ ტი ვებს 24 000 ლარის  ოდე
ნო ბით, გაქვთ ვალ დე ბუ ლე ბა – 14 000 ¢ და 
თქვე ნი კა პი ტა ლია – 10 000 ¢. 10 000 / 24 000 
= 0,42 – ანუ ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის 
კო ე ფი ცი ენ ტი ამ შემ თხ ვე ვა ში იქ ნე ბა 42%. 

თუ თქვენ და მა ტე ბით აიღებთ სესხს 10 000 
ლარის ოდე ნო ბით, მა შინ აქ ტი ვე ბი გა იზ რ დე
ბა და 34 000 ლარს  შე ად გენს. ამას თან, გა იზ
რ დე ბა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და 24 000 ლარს გა
უ ტოლ დე ბა. კა პი ტა ლი დარ ჩე ბა უც ვ ლე ლი და 
ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 
იქ ნე ბა: 10 000 / 34 000 = 0,29, ანუ 29%. ეს შე
დე გი შე იძ ლე ბა არ იყოს მი სა ღე ბი ფი ნან სუ რი 
ინ ს ტი ტუ ტის თ ვის და მან მოგ თხო ვოთ სეს ხის 
შემ ცი რე ბა ან კა პი ტა ლის გაზ რ და. 

ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის კო ე ფი ცი ენ ტის 
გან საზღ ვ რა, რად გან ის გვიჩ ვე ნებს, თუ რამ
დე ნად შე უძ ლია ბიზ ნესს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის 
ხარ ჯ ზე გა უმ კ ლავ დეს ფი ნან სურ პრობ ლე მებს 
ისე, რომ არ შე ექ მ ნას დაბ რ კო ლე ბა სა სეს ხო 
ვალ დე ბუ ლე ბის და ფარ ვი სას.
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სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ 
მოთხოვ ნი ლი ინ ფორ მა ცია 
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მას შემ დეგ, რაც მე წარ მე გა დაწყ ვეტს, 
რომ საქ მი ა ნო ბის თ ვის სჭირ დე ბა სეს
ხი და ამ მიზ ნით მი მარ თავს ფი ნან სურ 
ინ ს ტი ტუტს, სეს ხის გა ცე მამ დე ფი ნან
სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი მო ითხოვს დე ტა ლურ 
ინ ფორ მა ცი ას ბიზ ნე სის შე სა ხებ, რა თა 
შეძ ლოს მი სი შე ფა სე ბა და შე სა ბა მი სი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა.

თუ მე წარ მე ახ ლა იწყებს ბიზ ნეს  საქ მი
ა ნო ბას, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, იგი უნ და 
და რე გის ტ რირ დეს მე წარ მე სუ ბი ექ ტად. 
მე წარ მე სუ ბი ექ ტის პა სუ ხის მ გებ ლო ბი
სა და და ბეგ ვ რის ფორ მა გან ს ხ ვავ დე ბა 
მი სი სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე. სტა
ტუ სის შე სარ ჩე ვად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
მე წარ მემ გა ით ვა ლის წი ნოს ბიზ ნე სის 
ტი პი და მას შ ტა ბი (ბრუნვა, და ქი რა ვე
ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის რა ო დე ნო ბა 
და ა.შ.) მე წარ მეს შე უძ ლია საქ მი ა ნო
ბის შე სა ბა მი სად აირ ჩი ოს ინ დი ვი დუ ა
ლუ რი ბიზ ნეს ფორ მა (ინდივიდუალური 
მე წარ მე სპე ცი ა ლუ რი და ბეგ ვ რის რე
ჟი მით: მიკ რო, მცი რე, ფიქ სი რე ბუ ლი 
გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი) ან ჯგუ
ფუ რი ბიზ ნე სის ფორ მე ბი დან ერ თ ერ
თი (შეზღუდული პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
სა ზო გა დო ე ბა, სა აქ ციო სა ზო გა დო ე
ბა, კო ო პე რა ტი ვი და სხვ.). ეს ფორ მე ბი 
ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვავ დე ბა ში ნა არ
სით, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი თა და პა სუ ხის
მ გებ ლო ბე ბით. ბიზ ნეს ს ტა ტუ სებ სა და 
ფორ მებ თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ მა
ცია წარ მოდ გე ნი ლია კა ნონ ში მე წარ
მე თა შე სა ხებ (www.matsne.gov.ge) და 
სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს 
სსიპ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ
ვერ დ ზე (www.rs.ge).

სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის და რე გის ტ რი
რე ბა მარ ტი ვი პრო ცე დუ რაა და ამის თ
ვის ერ თი დღეც საკ მა რი სია – სა ჭი როა 
მხო ლოდ მე წარ მე სუ ბი ექ ტის ფორ მის 
გან საზღ ვ რა. მე წარ მე სუ ბი ექ ტის რე
გის ტ რა ცი ას ახორ ცი ე ლებს სა ქარ თ ვე
ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა ჯა რო 
სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი – სა ჯა რო 
რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო (www.
napr.gov.ge). 

და რე გის ტ რი რე ბის შემ დეგ მე წარ მეს 
შე უძ ლია ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტს წა
რუდ გი ნოს ამო ნა წე რი სა მე წარ მეო რე
ეს ტ რი დან. 

ამო ნა წე რი სა მე წარ მეო რე ეს ტ რი დან

ეს არის დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც მო ცე მუ ლია 
ინ ფორ მა ცია ბიზ ნე სის სა მე წარ მეო ფორ მის, 
და სა ხე ლე ბის, სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნომ რი სა და 
რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღის, ლიკ ვი და ცი ის / რე ორ
გა ნი ზა ცი ის / გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის პრო ცე სის 
მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ; ასე ვე ცნო ბე ბი ხელ მ
ძღ ვა ნე ლე ბის / წარ მო მად გენ ლე ბი სა და მე სა კუთ
რე ე ბის შე სა ხებ, მათ მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
წი ლე ბის მი თი თე ბით. ამას გარ და, ამო ნა წერ ში 
წარ მოდ გე ნი ლია ინ ფორ მა ცია კომ პა ნი ის ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის (გირავნობა, იპო თე კა, ყა და ღა) შე სა
ხებ. ამო ნა წე რის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია რო გორც 
ელექ ტ რო ნუ ლად, ვებ გ ვერ დი დან, www.reestri.
gov.ge ისე ფი ზი კუ რად, იუს ტი ცი ის სახ ლის წარ
მო მად გენ ლო ბას თან მი მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე. 
აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა არის უფა სო, 
ხო ლო გა ნახ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა /ა მო
ნა წე რის მომ ზა დე ბა ფა სი ა ნი მომ სა ხუ რე ბა ა. 

დამ წყე ბი ბიზ ნე სის შემ თხ ვე ვა ში ფი ნან სურ მა 
ინ ს ტი ტუტ მა შე საძ ლოა მო ითხო ვოს ბიზ ნეს გეგ
მა, რო მე ლიც მო ი ცავს დე ტა ლურ ინ ფორ მა ცი ას 
ბიზ ნე სის საქ მი ა ნო ბი სა და მი სი მარ თ ვის შე სა
ხებ, ასე ვე ფი ნან სურ უწყი სებს (მოგებაზარალის 
უწყი სი, ნაღ დი ფუ ლის მოძ რა ო ბის უწყი სი, სა ბა
ლან სო უწყი სი). ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია და ით
ვ ლის ფი ნან სურ კო ე ფი ცი ენ ტებს (იხ. სა ფი ნან სო 
ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ ბიზ ნე სის შე ფა სე ბის კრი ტე
რი უ მე ბი და კო ე ფი ცი ენ ტე ბი) და ამ და სხვა ინ
ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით მი ი ღებს გა დაწყ ვე
ტი ლე ბას სეს ხის გა ცე მის თა ო ბა ზე.

ბიზ ნეს გეგ მა

ბიზ ნეს გეგ მა არის დო კუ მენ ტი, რო მელ საც მე
წარ მე ე ბი ად გე ნენ ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის ან მი სი 
გა ფარ თო ე ბის დროს. მი სი მთა ვა რი ფუნ ქ ციაა 
შე ფას დეს ბიზ ნე სის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი 
და გა აც ნოს პო ტენ ცი ურ დამ ფი ნან სებ ლებს ბიზ
ნე სის საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი. ბიზ ნეს გეგ მა ში აღ წე
რი ლი უნ და იყოს მო მა ვა ლი საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა 
ძი რი თა დი ას პექ ტი, ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
მიზ ნე ბი და ამ მიზ ნე ბის მიღ წე ვის გზე ბი.  

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ეს დო კუ მენ ტი ისე 
უნ და იყოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, რომ პო ტენ ცი ურ
მა დამ ფი ნან სე ბელ მა შეძ ლოს ბიზ ნე სის შე საძ
ლებ ლო ბე ბი სა და სა ჭი რო რე სურ სის შე ფა სე ბა.
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ბიზ ნეს გეგ მა უნ და მო ი ცავ დეს შემ დეგ ძი რი თად სა კითხებს:
მოკ ლე მი მო ხილ ვა – მთა ვა რი იდეა
მოკ ლე მი მო ხილ ვა არის ბიზ ნეს გეგ მის შე ჯა მე ბა, რო მე ლიც იწე რე ბა ბიზ ნეს გეგ მის დას
რუ ლე ბი სას, მაგ რამ წარ მოდ გე ნი ლია ბიზ ნეს გეგ მის საწყის გვერ დ ზე. მოკ ლე მი მო ხილ ვით 
მკითხ ვე ლი ეც ნო ბა ბიზ ნე სის ზო გად ტიპს და ძი რი თად ინ ფორ მა ცი ას მის კონ კუ რენ ტულ 
უპი რა ტე სო ბებ ზე. აქ ვე წარ მოდ გე ნი ლია შე ჯა მე ბუ ლი ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი: რა თან
ხაა სა ჭი რო ბიზ ნე სის და საწყე ბად, რამ დე ნია მფლო ბე ლე ბი სა და დამ ფი ნან სებ ლე ბის წი ლი 
და რა მიზ ნით და ი ხარ ჯე ბა ეს თან ხე ბი.

მარ თ ვა და ორ გა ნი ზე ბა
ამ ნა წილ ში იწე რე ბა, თუ რო მე ლი ბიზ ნე სის ფორ მით არის და რე გის ტ რი რე ბუ ლი მე წარ მე; 
ვინ არი ან ბიზ ნე სის მფლო ბე ლე ბი, მმარ თ ვე ლე ბი, რა გა მოც დი ლე ბა და ცოდ ნა აქვთ მათ; 
რო გო რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა აქვს ბიზ ნესს; ვინ არი ან და საქ მე ბუ ლე ბი და რა 
ფორ მით მოხ დე ბა მა თი შრო მის ანაზღა უ რე ბა. აქ ვე იწე რე ბა ბიზ ნე სის მიზ ნე ბი: რი სი მიღ
წე ვა სურს ბიზ ნესს უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ან გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში. 

პრო დუქ ტი და მომ სა ხუ რე ბა
ამ ნა წილ ში დე ტა ლუ რად გა ნი მარ ტე ბა /ა ღი წე რე ბა პრო დუქ ტი ან მომ სა ხუ რე ბა, მი სი მა
ხა სი ა თებ ლე ბი და კონ კუ რენ ტებ თან შე და რე ბით არ სე ბუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი. სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, მი ე თი თე ბა ინ ფორ მა ცია პრო დუქ ტის თ ვის ან მომ სა ხუ რე ბის თ ვის სა ჭი რო პა
ტენ ტის, სა ვაჭ რო ნიშ ნე ბის ან ლი ცენ ზი ის შე სა ხებ.

წარ მო ე ბის გეგ მა
წარ მო ე ბის გეგ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან ის აღ წერს ბიზ ნე სის საქ მი ა ნო ბას ნედ ლე უ ლის 
შე ძე ნი დან სა ბო ლოო პრო დუქ ცი ის მი ღე ბამ დე. წარ მო ე ბის გეგ მი დან ჩანს, თუ რა მო ცუ
ლო ბი საა ბიზ ნე სი, არის თუ არა სე ზო ნუ რი და აქვს თუ არა წარ მო ე ბის გან სა კუთ რე ბუ
ლი ტექ ნო ლო გი ა. წარ მო ე ბის პრო ცე სის აღ წე რი სას გა მო ი ყო ფა მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც ფი ნან სუ რი გეგ მის ნა წი ლია და მე წარ მეს და ეხ მა რე ბა პრო დუქ ცი ის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის დათ ვ ლა ში. აქ ვე უნ და ჩან დეს, თუ რა ქო ნე ბას ან და ნად გა რებს ფლობს 
ბიზ ნე სი, ან რა და ნად გა რე ბი სჭირ დე ბა და მა ტე ბი თი საქ მი ა ნო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, 
ასე ვე რი სი შეს ყიდ ვა სურს მე წარ მეს სა კუ თა რი სახ ს რე ბით და რის შე ძე ნას ფიქ რობს და
ფი ნან სე ბით (სესხით). 

მარ კე ტინ გუ ლი გეგ მა
მარ კე ტინ გულ გეგ მა ში იწე რე ბა კონ კუ რენ ტე ბის ანა ლი ზი, კერ ძოდ, ვინ არი ან ბიზ ნე სის 
კონ კუ რენ ტე ბი და რო გო რი პრო დუქ ტე ბი და ფა სე ბი აქვთ მათ. ბიზ ნეს მა ასე ვე უნ და გა ა ა
ნა ლი ზოს, არის თუ არა მი სი საქ მი ა ნო ბა სე ზო ნუ რი და წლის რო მე ლი მო ნაკ ვე თია მის თ ვის 
აქ ტი უ რი პე რი ო დი. მარ კე ტინ გულ გეგ მა ში იწე რე ბა ინ ფორ მა ცია ფას და დე ბის, პრო დუქ
ცი ის გა ყიდ ვე ბის არე ა ლის, მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და მა თი მა ხა სი ა თებ ლე ბის, ასე ვე მარ კე
ტინ გუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ (ფლაერები, ბრო შუ რე ბი, პოს ტე რე ბი/ ს ტი კე რე ბი, ბილ ბორ
დე ბი და ბა ნე რე ბი, სა რეკ ლა მო, სა ტე ლე ვი ზიო და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის რეკ ლა მე ბი და სხვ.).

ფი ნან სუ რი გეგ მა
ფი ნან სუ რი გეგ მა მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას კომ პა ნი ის და გეგ მი ლი შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ
ჯე ბის შე სა ხებ (იხ. მო გე ბა ზა რა ლის უწყი სი), ასე ვე და ფი ნან სე ბის ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ: 
ჯამ ში, რა ოდე ნო ბის თან ხაა სა ჭი რო ბიზ ნე სის წა მო საწყე ბად / გან ვი თა რე ბის თ ვის; რა ოდე
ნო ბი საა ბიზ ნე სის სა კუ თა რი ინ ვეს ტი ცია და რამ დენს ითხოვს ის სეს ხის სა ხით; რის შე ძე
ნას ფიქ რობს ბიზ ნე სის მფლო ბე ლი არ სე ბუ ლი ბი უ ჯე ტით და რა ვა და ში მო ახ დენს თან ხის 
ათ ვი სე ბას – ეს ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა ა, რო მელ საც სეს ხის გამ ცე მი ორ გა
ნი ზა ცია ბიზ ნე სის გან მო ითხოვს.
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 შე ნიშ ვ ნა

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ბიზ ნეს გეგ
მა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, თვი თონ ბიზ ნე სის 
მფლო ბე ლის თ ვის არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რა
თა მან წი ნას წარ გან საზღ ვ როს მო სა ლოდ ნე
ლი მო გე ბის ოდე ნო ბა და გეგ მის გან ხორ ცი
ე ლე ბის პრო ცეს ში შე ა და როს, თუ რამ დე ნად 
მიჰ ყ ვე ბა ბიზ ნე სი და გეგ მილ მაჩ ვე ნებ ლებს.

მო გე ბა- ზა რა ლის უწყი სი 

მო გე ბა ზა რა ლის უწყის ში დე ტა ლუ რად აისა
ხე ბა ბიზ ნე სის შე მო სავ ლე ბი და ხარ ჯე ბი. ამ 
უწყის ში პირ ველ პუნ ქ ტად მო ცე მუ ლია გა ყიდ
ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი მთლი ა ნი შე მო სა ვა ლი. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ, გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვა ში, 
ბიზ ნესს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს დაბ რუ ნე ბუ ლი 
პრო დუქ ტი, რაც შე მო სავ ლებს უნ და გა მო აკ ლ
დეს. დაბ რუ ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი – ეს არის მომ
ხ მა რებ ლის მი ერ შეს ყი დუ ლი, მაგ რამ წუ ნის ან 
სხვა ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბე ბის გა მო ბიზ ნე
სის თ ვის უკან დაბ რუ ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი. 

 მა გა ლი თი

თუ ბიზ ნე სის გან შე ის ყი დეთ 5 ტო ნა პო მი დო
რი, სა ი და ნაც 500 კი ლოგ რა მი და ზი ა ნე ბუ ლი 
(მაგ., ლპო ბის პრო ცეს ში) აღ მოჩ ნ და, მყიდ
ველს, წი ნას წა რი შე თან ხ მე ბის შე სა ბა მი სად, 
შე უძ ლია აღ ნიშ ნუ ლი 500 კი ლოგ რა მი პო მიდ ვ
რის დაბ რუ ნე ბა. ბიზ ნე სი შე მო სავ ლად 5 ტო ნას 
აღ რიცხავს, თუმ ცა დაბ რუ ნე ბულ პრო დუქტს 
(500 კგ) მთლი ან შე მო სა ვალს გა მო აკ ლებს.

ამის შემ დ გომ, მო გე ბა ზა რა ლის უწყის ში შე მო
სა ვალს გა ყი დუ ლი პრო დუქ ტის თვით ღი რე ბუ
ლე ბა გა მო აკ ლ დე ბა. პრო დუქ ტის თვით ღი რე ბუ
ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხარ ჯია და მი სი სწო რად 
დათ ვ ლა ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბის უმ თავ რე სი წი
ნა პი რო ბა ა. წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტის თვით ღი
რე ბუ ლე ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა მის სა წარ მო ებ ლად 
გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის ჯა მით. სხვა სიტყ ვე ბით, 
თვით ღი რე ბუ ლე ბა – ეს არის ყვე ლა იმ ხარ ჯის 
ჯა მი, რო მე ლიც სა ჭი როა პრო დუქ ტის შე საქ მ ნე
ლად, და მას ში შე დის რო გორც მა სა ლის, ისე მი
სი ტრან ს პორ ტი რე ბის / შე ნახ ვის ხარ ჯე ბი, ასე ვე, 
უშუ ა ლოდ პრო დუქ ტის / მომ სა ხუ რე ბის შექ მ ნა ში 
მო ნა წი ლე პერ სო ნა ლის ხელ ფა სე ბი. 

 მა გა ლი თი

თუ ხართ წიგ ნე ბის გა მომ ცე მე ლი, გა ყი დუ ლი 
სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა მო ი
ცავ დეს ქა ღალ დი სა და ბეჭ დ ვის ხარ ჯებს ან 
მწერ ლის თ ვის გა დახ დილ თან ხას, ასე ვე ბეჭ
დ ვა ში ჩარ თუ ლი პერ სო ნა ლის ხელ ფა სებ სა და 
კო მუ ნა ლურ და ნა ხარჯს (რომელიც, მა გა ლი
თად, სა ბეჭ დი მან ქა ნის მუ შა ო ბას მოხ მარ და). 
თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში არ შე დის ად მი ნის ტ რა
ცი უ ლი და მარ კე ტინ გუ ლი ხარ ჯე ბი, რო გო რი
ცა ა: დი რექ ტო რის ან დამ ლა გებ ლის ხელ ფა სი, 
ასე ვე უკ ვე გამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ტის ტრან ს
პორ ტი რე ბის ან მი სი რეკ ლა მის თ ვის გა წე უ ლი 
ხარ ჯი. აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ჯე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბა არ ხდე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში, თუმ ცა ისი
ნი შე სუ ლია მო გე ბა ზა რა ლის უწყის ში.  

სა წარ მოო და ნა ხარ ჯე ბი, რაც თვით ღი რე ბუ
ლე ბის გა მოთ ვ ლი სას გა მო ი ან გა რი შე ბა, შემ
დე გი ძი რი თა დი ელე მენ ტე ბი სა გან შედ გე ბა:
•	 მოხ მა რე ბუ ლი ნედ ლე უ ლი/ პირ და პი რი 

მა სა ლა – მზა პრო დუქ ტის წარ მო ე ბი სათ
ვის მოხ მა რე ბუ ლი მა სა ლე ბის, ნა კე თო ბე
ბი სა და სხვა ელე მენ ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 
(თვითღირებულება).

•	 პირ და პი რი შრო მა – უშუ ა ლოდ პრო დუქ
ტის სა წარ მო ებ ლად და საქ მე ბულ პირ თა 
ხელ ფა სე ბის ჯა მი.

•	 სა წარ მოო ზედ ნა დე ბი და ნა ხარ ჯე ბი – სა
წარ მოო მან ქა ნა და ნად გა რე ბი სა და მოწყო ბი
ლო ბე ბის, ასე ვე სა წარ მოო შე ნო ბის და ნა ხარ
ჯე ბი (ცვეთა, დაზღ ვე ვა, რე მონ ტი, სა თა და რი
გო ნა წი ლე ბის ხარ ჯი, საცხებ  სა პო ხი და სხვ.).

გარ და დაბ რუ ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი სა და თვით ღი
რე ბუ ლე ბი სა, შე მო სა ვალს ასე ვე აკ ლ დე ბა არა სა
წარ მოო ხარ ჯე ბი. არა სა წარ მოო ხარ ჯებ ში შე დის 
კომ პა ნი ის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ხარ ჯე ბი, ანუ ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ
ჯე ბი, რომ ლე ბიც გა ყიდ ვებ თან, მარ კე ტინ გ თან 
და ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მი ა ნო ბას თა ნაა და კავ
ში რე ბუ ლი, მათ შო რის, იმ პერ სო ნა ლის შრო მის 
ანაზღა უ რე ბა, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ არ ქმნის პრო
დუქტს და რო მელ საც არ ევა ლე ბა მომ სა ხუ რე ბა.

შე მო სავ ლი სა და ყვე ლა ხარ ჯის გა მოკ ლე ბით 
მი ი ღე ბა მო გე ბა და ბეგ ვ რამ დე, ანუ და სა ბეგ რი 
მო გე ბა. თუ ბიზ ნე სი იხ დის გა და სა ხა დებს, მა შინ 
მო გე ბას გა და სა ხა დის მო ცუ ლო ბა უნ და გა მო აკ
ლ დეს და ბეგ ვ რამ დე (გადასახადის გა დახ დამ დე), 
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რის შემ დე გაც მი ი ღე ბა წმინ და მო გე ბა. დამ წყე ბი 
მე წარ მე ე ბი ბიზ ნეს გეგ მა ში მო ცე მულ მო გე ბა ზა

მოგება–ზარალის უწყისი

შემოსავლები:

მთლიანი გაყიდვები

უკან დაბრუნებული გაყიდული საქონელი

წმინდა გაყიდვები

ხარჯები:

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება

ადმინისტრაციული ხელფასების ხარჯი

ტრანსპორტირების ხარჯი

იჯარა/ქირა

მარკეტინგული ხარჯები

კომუნალური ხარჯი (ადმინისტრაციული)

საოფისე ხარჯი

საბანკო მომსახურების ხარჯი

დაზღვევა

ქონების გადასახადი

რემონტი

ცვეთა (იხ. ლექსიკონი)

სხვა ხარჯი

მოგება საპროცენტო ხარჯამდე და მოგების გადასახადებამდე (EBIT):

სესხის გადასახადი – საპროცენტო ხარჯი

მოგება გადასახადებამდე:

მოგების გადასახადი 

წმინდა მოგება (ზარალი)

 შე ნიშ ვ ნა

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ მო გე ბა ზა რა ლის უწყის ში, რო გორც შე მო სავ ლე ბის, ისე ხარ
ჯე ბის ნა წილ ში არ აისა ხე ბა სეს ხის ძი რი თა დი თან ხა; ხარ ჯე ბის ნა წილ ში მხო ლოდ სეს ხ
ზე გა და სახ დე ლი პრო ცენ ტის თან ხას აღ ვ რიცხავთ. აღე ბუ ლი სეს ხის ძი რი თა დი თან ხა (ან 
სხვა ნე ბის მი ე რი ვა ლი) სა ბა ლან სო უწყის შია ასა ხუ ლი (იხ. სა ბა ლან სო უწყი სი).

სა ბა ლან სო უწყი სი

სა ბა ლან სო უწყი სი (იგივე ფი ნან სუ რი მდგო
მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა) არის ფი ნან სუ რი ან
გა რიშ გე ბა, რო მე ლიც გვიჩ ვე ნებს, თუ რას 
ფლობს კომ პა ნი ა, და რამ დენს შე ად გენს მი
სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და მფლო ბელ თა კა პი ტა
ლი კონ კ რე ტუ ლი თა რი ღის თ ვის. სა ბა ლან სო 
უწყი სი მო ცე მუ ლი მო მენ ტის თ ვის კომ პა ნი ის 
ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბას ასა ხავს. 

 შე ნიშ ვ ნა

სა ბა ლან სო უწყის ში აქ ტი ვე ბი ვალ დე ბუ ლე
ბე ბი სა და კა პი ტა ლის ჯამს უდ რის.

აქ ტი ვი არის ნე ბის მი ე რი ფა სე უ ლო ბა, რო
მელ საც კომ პა ნია ფლობს ან სხვებს მარ თებთ 
კომ პა ნი ის მი მართ. სხვა სიტყ ვე ბით, აქ ტი ვი – 
ეს არის კომ პა ნი ის სა ხელ ზე არ სე ბუ ლი ქო ნე
ბა, მათ შო რის: ნაღ დი ფუ ლი, ფუ ლი სა ბან კო 

რა ლის უწყისს და გეგ მი ლი (სამომავლო) სა ვა რა უ
დო მო ნა ცე მე ბით ავ სე ბენ. 
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ან გა რიშ ზე, უძ რა ვი და მოძ რა ვი ქო ნე ბა, მა
რა გე ბი, მზა პრო დუქ ცია და სხვ. აქ ტი ვე ბი ორ 
ტი პად იყო ფა:

•	 მიმ დი ნა რე აქ ტი ვე ბი – აქ ტი ვე ბი, რომ
ლე ბიც 1 წე ლი წად ზე ნაკ ლებ ვა და ში 
იხარ ჯე ბა. ამ ტი პის აქ ტი ვებს მი ე კუთ ვ ნე
ბა საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბი, ასე ვე მომ ხ
მა რებ ლე ბის გან მი სა ღე ბი თან ხე ბი, რა ი მე 
მომ სა ხუ რე ბის თ ვის (მაგ., იჯა რის თ ვის, 
დაზღ ვე ვის თ ვის, რეკ ლა მის თ ვის) წი ნას
წარ გა დახ დი ლი თან ხე ბი და სხვ.

•	 გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვე ბი – აქ ტი ვე ბი, რომ
ლე ბიც ბიზ ნეს ში 1 წე ლი წად ზე მე ტი ვა დით 
გა მო ი ყე ნე ბა. ამ ტი პის აქ ტი ვებს მი ე კუთ ვ ნე
ბა ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი: მან ქა ნა და ნად
გა რე ბი, შე ნო ბა ნა გე ბო ბე ბი, მი წა და სხვა.

ვალ დე ბუ ლე ბა არის ის, რაც კომ პა ნი ას ეკის
რე ბა სხვა იური დი უ ლი თუ ფი ზი კუ რი პი რის 
მი მართ. თა ვის მხრივ, ვალ დე ბუ ლე ბე ბიც ორ 
ტი პად იყო ფა:

•	 მიმ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბა – კომ პა ნი ის 
ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 1 წლის გან მავ
ლო ბა შია და სა ფა რი. მიმ დი ნა რე ვალ დე
ბუ ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს მომ წო
დებ ლის თ ვის გა და სახ დელ თან ხას, მოკ
ლე ვა დი ან სესხს, ავან სად მი ღე ბულ თან
ხას და სხვ.

•	 გრძელ ვა დი ა ნი ვალ დე ბუ ლე ბა – კომ პა
ნი ის ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ ლის და ფარ ვის 
ვა დაც ერთ წელ ზე მე ტი ა; ამ ტი პის ვალ
დე ბუ ლე ბის მა გა ლი თია სა ინ ვეს ტი ცი ო/ 
გრძელვადიანი სეს ხი.

კა პი ტა ლი არის მფლო ბე ლე ბის მი ერ ბიზ ნეს ში 
ინ ვეს ტი რე ბუ ლი ფუ ლი ან ქო ნე ბა. კა პი ტა ლი 
კომ პა ნი ის აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
სხვა ო ბის ტო ლი ა. სა კუ თა რი კა პი ტა ლი ორი 
სა შუ ა ლე ბით იზ რ დე ბა: მფლო ბე ლის მხრი დან 
და მა ტე ბი თი ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბით 
ან გა უ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბით, რო მე ლიც დი ვი
დენ დის გა ცე მის შემ დეგ კომ პა ნი ა ში დარ ჩე
ნილ მო გე ბას წარ მო ად გენს. 

აქტივები

მიმდინარე აქტივები:  

ნაღდი ფული 3,000.00

ფული საბანკო ანგარიშზე 7,200.00

დებიტორული დავალიანება (კლიენტებისგან მისაღები თანხები) 900.00

სასაქონლო მარაგი/ნედლეული 13,000.00

წინასწარ გაწეული ხარჯები (წინასწარ გადახდილი იჯარა, რეკლამა, დაზღვევა და 
სხვ.) 2,000.00

სხვა მისაღები თანხები 0.00

მთლიანი მიმდინარე აქტივები 26,100.00

 

გრძელვადიანი აქტივები  

ავეჯი და ოფისის მოწყობილობა 5,000.00

მოწყობილობა და დანადგარები 15,000.00

სატრანსპორტო საშუალებები 30,000.00

უძრავი ქონება 80,000.00

მიწა 65,000.00

მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები 195,000.00

 

არამატერიალური აქტივები:  

ლიცენზია და პატენტი 0.00

მთლიანი არამატერიალური აქტივები 0.00

მთლიანი აქტივები  221,100.00
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აქტივები

მიმდინარე აქტივები:  

ნაღდი ფული 3,000.00

ფული საბანკო ანგარიშზე 7,200.00

დებიტორული დავალიანება (კლიენტებისგან მისაღები თანხები) 900.00

სასაქონლო მარაგი/ნედლეული 13,000.00

წინასწარ გაწეული ხარჯები (წინასწარ გადახდილი იჯარა, რეკლამა, დაზღვევა და 
სხვ.) 2,000.00

სხვა მისაღები თანხები 0.00

მთლიანი მიმდინარე აქტივები 26,100.00

 

გრძელვადიანი აქტივები  

ავეჯი და ოფისის მოწყობილობა 5,000.00

მოწყობილობა და დანადგარები 15,000.00

სატრანსპორტო საშუალებები 30,000.00

უძრავი ქონება 80,000.00

მიწა 65,000.00

მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები 195,000.00

 

არამატერიალური აქტივები:  

ლიცენზია და პატენტი 0.00

მთლიანი არამატერიალური აქტივები 0.00

მთლიანი აქტივები  221,100.00

ვალდებულებები

მიმდინარე ვალდებულებები:  

კრედიტორული დავალიანება (მომწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები) 2,500.00

გადასახდელი ხარჯები (ხელფასები, იჯარა, დაზღვევა, კომუნალური გადასახადები 
და სხვ.) 500.00

ავანსად მიღებული შემოსავლები 11,100.00

მოკლევადიანი სესხები 0.00

მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები 14,100.00

  

გრძელვადიანი ვალდებულებები:  

გრძელვადიანი სესხები 135,000.00

სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები 0.00

მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები 135,000.00

მთლიანი ვალდებულებები 149,100.00

კაპიტალი

კაპიტალი:  

საკუთარი კაპიტალი 25,000.00

გაუნაწილებელი მოგება (მოგების და დივიდენდის სხვაობა) 47,000.00

მთლიანი კაპიტალი 72,000.00

მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 221,100.00

  შე ნიშ ვ ნა

გა უ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბა ის თან ხა ა, რო მე ლიც ბიზ ნესს წმინ და მო გე ბი დან რე ინ ვეს ტი რე
ბის თ ვის რჩე ბა მას შემ დეგ, რაც ის მფლო ბე ლებ ზე დი ვი დენ დებს9 გა და ა ნა წი ლებს. 

ga u na wi le be li mo ge ba = wmin da mo ge bas - di vi den di

9 დივიდენდი – ეს არის ბიზნესის მფლობელების მიერ ბიზნესის წმინდა მოგებიდან მიღებული თანხა.
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ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მოძ რა ო ბის უწყი სი 

ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მოძ რა ო ბის უწყი სი ფი
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფორ მა ა, რომ ლის მი
ზან საც გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში 
სა წარ მოო ფუ ლა დი სახ ს რე ბის შე მო სავ ლი სა 
და გას ვ ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ჩვე ნე ბა 
წარ მო ად გენს. 

დამ ფი ნან სებ ლებს ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მოძ რა
ო ბის უწყი სი აინ ტე რე სებთ იმის თ ვის, რომ და
ი ნა ხონ, თუ რამ დე ნად შეს წევს ბიზ ნესს უნა რი, 
გა მო ი მუ შა ოს თა ვი სუ ფა ლი ფუ ლი. სა წარ მოს 
მი ერ მი ღე ბუ ლი მო გე ბა და ფუ ლა დი სახ ს რე ბი, 
რო გორც წე სი, ერ თ მა ნეთს არ ემ თხ ვე ვა. 

 მა გა ლი თი

თქვენ შე იძ ლე ბა მო გე ბა ზა რა ლის უწყი სის 
მი ხედ ვით გქონ დეთ გარ კ ვე უ ლი მო გე ბა, 
თუმ ცა რე ა ლუ რად აღ მოჩ ნ დეს, რომ მი
თი თე ბუ ლი ოდე ნო ბის თან ხა ბიზ ნე სი დან 
არ დაგ რ ჩე ნი ათ, რად გან მო გე ბა ზა რა ლის 
უწყის ში შე მო სა ვალ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლია ისე თი თან ხე ბი, რო მელ თა მი ღე ბას 
ჯერ კი დევ ელო დე ბით (მაგალითად, დე
ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბა, ანუ კლი ენ ტე
ბის გან მი სა ღე ბი ფუ ლი); ან, პი რი ქით, რე
ა ლუ რად გქონ დეთ მე ტი თან ხა, მაგ რამ, 
მო გე ბა ზა რა ლის უწყი სის მი ხედ ვით, მო გე
ბა ნაკ ლე ბი იყოს. აღ ნიშ ნულს იწ ვევს ისე
თი ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც, მო გე ბა ზა რა ლის 
უწყი სის მი ხედ ვით, მო გე ბას ამ ცი რებს, მაგ
რამ მათ სა ნაც ვ ლოდ თან ხა ჯერ არ გა და
გიხ დი ათ (მაგალითად, გა და სახ დე ლი ხარ
ჯე ბი: დაზღ ვე ვა, იჯა რა და სხვ.). 

შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის 
და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტა ცია 

ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის მი ღე ბი სას ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი 
ამოწ მებს მე წარ მის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბას. 
ამ მიზ ნით ის ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბულ სხვა
დას ხ ვა ფაქ ტორს ით ვა ლის წი ნებს. ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ბიზ ნე სის 
ყო ველ თ ვი უ რი საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე
მო სავ ლე ბი სა და გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის სრულ ყო
ფი ლი ანა ლი ზი ა. იმის თ ვის, რომ ფი ნან სურ მა 

ინ ს ტი ტუტ მა გა ა ა ნა ლი ზოს შე მო სავ ლე ბი და 
ხარ ჯე ბი, ბიზ ნე სის მფლო ბელს სხვა დას ხ ვა ფი
ნან სუ რი დო კუ მენ ტის წარ დ გე ნა მო უ წევს.

ბიზ ნე სის შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ოფი ცი ა ლურ და 
არა ო ფი ცი ა ლურ ფი ნან სურ უწყი სებ სა და დო
კუ მენ ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბით არის შე საძ ლე ბე
ლი.

ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ერ თ ერ თი უმ თავ რე სი 
წყა რო შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ელექ ტ რო
ნუ ლი გვერ დია (www.rs.ge), სა დაც ნე ბის მი
ერ მე წარ მეს შე უძ ლია და რე გის ტ რირ დეს ბიზ
ნეს სუ ბი ექ ტად. რე გის ტ რა ცი ი სას მას ენი ჭე ბა 
სის ტე მა ში შე სას ვ ლე ლი უნი კა ლუ რი სა ხე ლი 
და პა რო ლი. შე სა ბა მი სად, თი თო ე ულ მე წარ
მეს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ელექ ტ რო ნუ ლი გვერ დი 
აქვს (www.eservices.rs.ge). 

ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა რო ე ბი: 

მო გე ბის დეკ ლა რა ცია – იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი
ას სა ან გა რი შო წლის გან მავ ლო ბა ში ბიზ ნეს
საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი სა და 
ხარ ჯე ბის შე სა ხებ. ეს დო კუ მენ ტი ხელ მი საწ ვ
დო მია შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დის 
მე წარ მის პი რად გვერ დ ზე (www.rs.ge). ინ დი
ვი დუ ა ლურ (მათ შო რის, მიკ რო და მცი რე) მე
წარ მედ რე გის ტ რა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში მო გე ბის 
დეკ ლა რა ცია ივ სე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ და 
ის მო ი ცავს ბიზ ნე სის შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ
ჯე ბის შე სა ხებ სრულ ყო ფილ ინ ფორ მა ცი ას 
კონ კ რე ტუ ლი წლის 1 იან ვ რი დან – 31 დე კემ
ბ რის ჩათ ვ ლით. ჯგუ ფუ რი ბიზ ნე სის შემ თხ ვე
ვა ში ეს დეკ ლა რა ცია ივ სე ბა ყო ველ თ ვი უ რად. 

დღგ დეკ ლა რა ცია – იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას 
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა დახ დი ლი და მა
ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის (დღგ) 
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შე სა ხებ. ეს დო კუ მენ ტი ხელ მი საწ ვ დო მია 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე 
(www.rs.ge). 

სა ბან კო ან გა რი შის ამო ნა წე რი – სეს ხის გა
ცე მამ დე ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი მო ითხოვს 
მე წარ მის ან გა რი ში დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ოპე რა ცი ე ბის და მა დას ტუ რე ბელ სა ბან კო ამო
ნა წერს. რო გორც წე სი, მო ითხო ვე ბა ბო ლო 
6 თვის ინ ფორ მა ცი ა. სა ბან კო ამო ნა წერ ში 
მო ცე მუ ლია დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია ბიზ
ნე სის კონ კ რე ტულ ან გა რიშ ზე /ან გა რი ში დან 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის შე სა ხებ, 
კერ ძოდ: რო დის, სა ი დან და რა თან ხა მი ი ღო 
ბიზ ნეს მა ან გა რიშ ზე და ასე ვე, რა თან ხა გა და
ი ხა და მან. ამო ნა წერ ში, რო გორც წე სი, მი თი
თე ბუ ლია მი ღე ბუ ლი/ გა ხარ ჯუ ლი თან ხის კონ
კ რე ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბაც.

ინ ფორ მა ცია სა ბუ ღალ ტ რო პროგ რა მე ბი
დან – კომ პა ნი ე ბი და მა თი ბუ ღალ ტ რე ბი 
ფი ნან სურ აღ რიცხ ვას, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, 
ახორ ცი ე ლე ბენ სხვა დას ხ ვა ბუ ღალ ტ რუ
ლი პროგ რა მის გა მო ყე ნე ბით, რო მელ შიც 
ასა ხუ ლია საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ
ლი დე ტა ლე ბი. მი სი სა შუ ა ლე ბით ად ვი ლია 
შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის მი ღე ბა და და მუ შა ვე ბა. შე სა ბა
მი სად, ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის თ ვის მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნია ამ პროგ რა მე ბი დან მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ა.

ზედ ნა დე ბი – დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც იწე რე
ბა კომ პა ნი ის სა ხელ ზე სა ქონ ლის ყიდ ვის და /
ან მი სი ტრან ს პორ ტი რე ბის დროს. ის წარ მო
ად გენს აღ რიცხ ვის დო კუ მენტს, რო მე ლიც 
ადას ტუ რებს ქვეყ ნის შიგ ნით სა ქონ ლის მი
წო დე ბის ფაქტს და რომ ლის გა რე შეც აკ რ ძა
ლუ ლია სა ქონ ლის ტრან ს პორ ტი რე ბა, შე ნახ ვა 
და რე ა ლი ზა ცი ა. ზედ ნა დე ბი მზად დე ბა შე მო
სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ელექ ტ რო ნულ სის ტე
მა ში და მი სი მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია შე მო სავ
ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე, მე წარ მის 
პრო ფილ ზე, ანუ პი რად გვერ დ ზე (მას შემ დეგ, 
რაც გამ ყიდ ვე ლი მხა რე გად მო აგ ზავ ნის დო
კუ მენტს). გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ, რო
დე საც შეს ყიდ ვა ხდე ბა ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის თ
ვის, გამ ყიდ ველ მხა რეს მე წარ მემ თა ვი დან ვე 
უნ და მოს თხო ვოს ზედ ნა დე ბი დო კუ მენ ტი, 
თა ვის მხრივ კი მი ა წო დოს მას ბიზ ნე სის რეკ
ვი ზი ტე ბი.

სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ ფაქ ტუ რა – დო კუ მენ
ტი, რო მელ საც ად გენს ერ თი მხა რე მე ო რის თ
ვის სა ქონ ლის მი წო დე ბი სას ან მომ სა ხუ რე ბის 
გა წე ვი სას, თუ ორი ვე მხა რე დღგის გა დამ ხ
დე ლი კომ პა ნი ა ა.

შეს ყიდ ვის აქ ტი – დო კუ მენ ტი, რომ ლი თაც 
გამ ყიდ ვე ლი და მყიდ ვე ლი ხელ მო წე რით ადას
ტუ რე ბენ ნივ თის გა და ცე მა სა და თან ხის მი ღე
ბას.

ყო ველ თ ვი უ რი სა შე მო სავ ლო დეკ ლა რა ცია 
– დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც მო ცე მუ ლია ინ ფორ
მა ცია თვის გან მავ ლო ბა ში თა ნამ შ რომ ლე ბის
თ ვის გა ცე მუ ლი ხელ ფა სე ბის შე სა ხებ.

გა ნა ცემ თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია – ინ ფორ
მა ცია ისე თი გა დახ დე ბის შე სა ხებ, რომ ლე
ბიც და ბეგ რი ლია სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით, 
მაგ., ხელ ფა სე ბი, დი ვი დენ დე ბი და სხვ. სა შე
მო სავ ლო დეკ ლა რა ცი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ამ 
ფორ მა ში მი თი თე ბუ ლია დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა
ცია იმის შე სა ხებ, თუ კონ კ რე ტუ ლად ვინ მი
ი ღო შე მო სა ვა ლი, ხელ ფა სის, დი ვი დენ დის თუ 
მომ სა ხუ რე ბის სა ხით. მა გა ლი თად, x პირ მა, 
პი რა დი მო ნა ცე მე ბის მი თი თე ბით, დე კემ ბ რის 
თვე ში ხელ ფა სის სა ხით აიღო 1000 ლარი, რო
მელ ზეც და ე რიცხა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 
250 ლა რის ოდე ნო ბით. სა შე მო სავ ლო დეკ ლა
რა ცი ა ში პი რის პი რა დი მო ნა ცე მე ბი არ აისა ხე
ბა, მაგ რამ მი ე თი თე ბა თი თო ე უ ლი გა ნა ცე მის 
კონ კ რე ტუ ლი თა რი ღი, მაგ., 7 დე კემ ბე რი. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ სა შე მო სავ ლო 
დეკ ლა რა ცი ი სა და გა ნა ცემ თა შე სა ხებ ინ ფორ
მა ცი ის ჯა მუ რი მო ნა ცე მე ბი თვის ჭრილ ში უნ
და ემ თხ ვე ო დეს ერ თ მა ნეთს.

 შე ნიშ ვ ნა

მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბი ზე მოთ ჩა
მოთ ვ ლილ დო კუ მენ ტებ სა და პროგ რა მებს 
შე იძ ლე ბა არ იყე ნებ დ ნენ. ასეთ დროს ძა
ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მე წარ მეს ჰქონ დეს 
ჩა ნა წე რე ბი, რომ ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც 
ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია თა ვად შექ მ ნის 
ფი ნან სურ დო კუ მენ ტებს, და ით ვ ლის კო ე
ფი ცი ენ ტებს და შე ფა სე ბის იმა ვე მე ქა ნიზ
მით გა ნი ხი ლავს სეს ხის გა ნაცხადს.
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მე წარ მის ჩა ნა წე რე ბი – მე წარ მე ებს ხში
რად აქვთ ბიზ ნე სის ჩა ნა წე რე ბი – ე. წ. 
„ჟურნალი” – რო მელ შიც ასა ხუ ლია სხვა
დას ხ ვა ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ა, რაც 
ზე მოთ მო ცე მუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ით შე
საძ ლოა და დას ტუ რე ბუ ლი არ იყოს. მიკ
რო მე წარ მე, რო მელ საც სა ლა რო აპა რა
ტის გა მო ყე ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა არ აქვს, 
ინ ფორ მა ცი ას გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის ან 
გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ შე საძ
ლე ბე ლია პი რად ჟურ ნალ ში ასა ხავ დეს და, 
შე სა ბა მი სად, ის ვერ წარ მო ად გენს შე მო
სავ ლის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ მენ ტებს 
(ქვითარი, ზედ ნა დე ბი, ან გა რიშ ფაქ ტუ რა 
და სხვ.). მა გა ლი თად, მე ქა ნი ზა ტორს შე
უძ ლია ჟურ ნალ ში შე ი ტა ნოს დე ტა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ა, თუ ვის გა უ წია მი წის და მუ
შა ვე ბის მომ სა ხუ რე ბა (სახელი, გვა რი, სა
კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ა, და მუ შა ვე ბუ ლი 
მი წის ფარ თო ბი, ღი რე ბუ ლე ბა). ფი ნან სუ
რი ორ გა ნი ზა ცი ა, თა ვის მხრივ, გა და ა მოწ
მებს ამ ინ ფორ მა ცი ას და გა მო ი ყე ნებს მას 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. 

დამ ფი ნან სებ ლის თ ვის ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, თუ რას ფლობს 
ბიზ ნე სი და რა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აქვს მას მიმ
დი ნა რე პე რი ოდ ში.

აქ ტი ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
– ბიზ ნე სის სა ხელ ზე არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის და
სა დას ტუ რებ ლად მე წარ მეს შე უძ ლია წა რად
გი ნოს სა ბა ლან სო უწყი სი, აქ ტი ვე ბის შე ძე
ნის ქვით რე ბი: სა გა და სა ხა დო და ვა ლე ბე ბი, 
ზედ ნა დე ბე ბი, მი ღე ბა ჩა ბა რე ბის აქ ტე ბი, 
ამო ნა წე რი სა ჯა რო რე ეს ტ რი დან (ბიზნესის 
სა ხელ ზე არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის შემ
თხ ვე ვა ში) და შეს ყიდ ვის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
სხვა დო კუ მენ ტა ცი ა. მის აქ ტივს ასე ვე შე ად
გენს თან ხა, რო მე ლიც კლი ენ ტებს მარ თებთ 
ბიზ ნე სის მი მართ. ამის და სა დას ტუ რებ ლად 
მე წარ მემ უნ და წა რად გი ნოს შე და რე ბის აქ
ტი, რო მელ შიც ასა ხუ ლია დე ბი ტო რე ბი სა გან 
მი სა ღე ბი თან ხის მო ცუ ლო ბა. 

ვალ დე ბუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ
ფორ მა ცია – მო ი ცავს ყვე ლა ვალ დე ბუ ლე ბას, 
რომ ლე ბიც ბიზ ნესს აქვს, მათ შო რის, სეს ხი 

ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტ ში, მომ წო დებ ლე ბის თ
ვის გა სას ტუმ რე ბე ლი თან ხა ან სხვა ნე ბის მი
ე რი სა ხის ვა ლი. ასე თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის არ
სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მე წარ მეს მო ეთხო ვე ბა 
წარ მო ად გი ნოს საკ რე დი ტო ხელ შეკ რუ ლე ბა 
ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი დან, რო მელ შიც აქვს 
სეს ხი, ან ცნო ბა და ვა ლი ა ნე ბის შე სა ხებ, რა თა 
დად გინ დეს მო ცე მულ დროს არ სე ბუ ლი და ვა
ლი ა ნე ბის ზუს ტი ოდე ნო ბა; ხო ლო მომ წო დებ
ლებ თან, და ვა ლი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მე წარ
მემ უნ და წა რად გი ნოს შე და რე ბის აქ ტი. 

სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია ყვე ლა ზე მო აღ ნიშ
ნულ ინ ფორ მა ცი ას ითხოვს იმის თ ვის, რომ 
სრულ ყო ფი ლი წარ მოდ გე ნა შე იქ მ ნას, თუ რამ
დე ნად რე ა ლუ რია ბიზ ნე სის გეგ მე ბი და შეძ
ლებს თუ არა ბიზ ნე სი გან საზღ ვ რუ ლი გრა
ფი კით არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და ფარ
ვას. ამ და სხვა ზე მოხ სე ნე ბულ ფაქ ტო რებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი იღებს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას გა სა ცე მი სეს ხის ოდე ნო
ბას თან და ვა დას თან და კავ ში რე ბით. 

 შე ნიშ ვ ნა

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი
ას მი ე წო დოს უტყუ ა რი და სრულ ფა სო ვა
ნი ინ ფორ მა ცია ბიზ ნეს სა და სა მო მავ ლო 
გეგ მებ თან და კავ ში რე ბით. სრულ ყო ფი ლი 
ინ ფორ მა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რო გორც 
დამ ფი ნან სებ ლის თ ვის სწო რი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი სა ღე ბად, ისე ბიზ ნე სის ფი ნან სუ
რი კე თილ დღე ო ბის თ ვის. თუ მე წარ მე სეს
ხ ზე და დე ბი თი პა სუ ხის მი ღე ბის მო ტი ვით 
მცდა რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას ეც დე ბა, 
ამან შე საძ ლოა ბიზ ნე სი გარ კ ვე უ ლი პე რი
ო დის შემ დეგ და ა ზა რა ლოს და კრე დი ტის 
გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის საფ რ თხის წი ნა შე და
ა ყე ნოს. 

ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის მი წო დე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა, რაც ნიშ
ნავს იმას, რომ ბიზ ნე სის იდე ას, ფი ნან სურ 
ინ ფორ მა ცი ა სა და გეგ მებს არ გა ან დობს სხვა 
პირს და არ გა მო ი ყე ნებს პი რა დი ინ ტე რე სე ბი
სათ ვის. 
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შე კითხ ვე ბი ფი ნან სურ 
ორ გა ნი ზა ცი ას თან
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სეს ხის გა ცე მის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია მე წარ
მეს თან გა ა ფორ მებს ხელ შეკ რუ ლე ბას, რო მელ შიც მო ცე მუ ლი იქ ნე ბა დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია 
სეს ხის ოდე ნო ბის, საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის, მხა რე ე ბის უფ ლე ბე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და 
სხვა პი რო ბე ბის შე სა ხებ.

 შე ნიშ ვ ნა

სა ნამ ხელ შეკ რუ ლე ბას ხელს მო ა წერ დეთ, სთხო ვეთ ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას, გად მოგ ცეთ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ნი მუ ში, რომ ლის პი რო ბებ საც აუცი ლებ ლად დაწ ვ რი ლე ბით უნ და გა ეც ნოთ. 
ეს ნი მუ ში შე გიძ ლი ათ თან წა ი ღოთ, მშვი დად წა ი კითხოთ და, თუ სა ჭი როდ ჩათ ვ ლით, იურის
ტ თა ნაც გა ნი ხი ლოთ. 

ხელ შეკ რუ ლე ბის წა კითხ ვი სას, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ შემ დეგ ინ ფორ მა ცი ას:

•	 რა ინ ფორ მა ცი ას მო ი ცავს ხელ შეკ რუ ლე ბის თავ სარ თი?
•	 რა სა კო მი სი ო ე ბი ახ ლავს თან სეს ხის აღე ბას? 
•	 სეს ხის აღე ბა რა ვა ლუ ტით არის ჩე მი ბიზ ნე სი სათ ვის უფ რო ხელ საყ რე ლი 

და რა ტომ?
•	 რა რის კე ბი შე იძ ლე ბა ახ ლ დეს უცხო უ რი ვა ლუ ტით სეს ხის აღე ბას? 
•	 შე საძ ლე ბე ლია თუ არა უცხო უ რი ვა ლუ ტით აღე ბუ ლი სეს ხის კონ

ვერ ტა ცია ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში?
•	 რა მოხ დე ბა თუ და ვარ ღ ვევ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მი თი თე ბულ პი რო ბებს, მა გა ლი

თად, თუ აღე ბულ კრე დიტს არა მიზ ნობ რი ვად გა მო ვი ყე ნებ? 
•	 შე საძ ლე ბე ლია თუ არა, რომ სეს ხი დავ ფა რო წინ ს წ რე ბით და რა სა კო მი სიო და მე

კის რე ბა ამ შემ თხ ვე ვა ში?
•	 შე იძ ლე ბა სეს ხის წინ ს წ რე ბით და ფარ ვის სა კო მი სიო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყოს იმის მი ხედ

ვით, იმა ვე სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტი დან აღე ბუ ლი ახა ლი სეს ხით ვფა რავ ძველ სესხს თუ 
სხვა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტი დან აღე ბუ ლი ახა ლი სეს ხით?

•	 რა იყო სეს ხის მოთხოვ ნა ზე უარ ყო ფი თი პა სუ ხის მი ზე ზი?10 
•	 შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ხე ლის მო წე რამ დე მო ვითხო ვო დამ ტ კი

ცე ბუ ლი სეს ხის პი რო ბე ბის, მა გა ლი თად, ვა დის ან ვა ლუ ტის ცვლი ლე ბა? 

მას შემ დეგ, რაც გულ დას მით გა ეც ნო ბით ხელ შეკ რუ ლე ბას, არ მო გე რი დოთ შე კითხ ვე ბის დას მა, 
თუნ დაც, ერ თი შე ხედ ვით, უმ ნიშ ვ ნე ლო სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით და სთხო ვეთ ფი ნან სუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შ რო მელს მო გა წო დოთ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა: 

•	 სეს ხის თან ხა;
•	 სეს ხის ვა და;
•	 სეს ხის ვა ლუ ტა;
•	 საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ტი პი 

(ფიქსირებული თუ ცვლა დი);
•	  ნო მი ნა ლუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი;
•	  ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი; 

•	 სხვა დას ხ ვა სა კო მი სიო (მაგ., სეს ხის გა
ცე მის სა კო მი სი ო);

•	 შე საძ ლო ჯა რი მე ბი და პირ გა სამ ტეხ
ლო ე ბი;

•	 სეს ხ თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა ხარ ჯე ბი;
•	  პრე ტენ ზი ის და ფიქ სი რე ბის ფორ მე ბი;
•	 სეს ხის და ფარ ვის გრა ფი კი.

10 თუმცა მსესხებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ფინანსურ ორგანიზაციას არ აქვს სესხის გაცემაზე 
უარის თქმის მიზეზის განმარტების ვალდებულება.  
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•	 სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე მიძ ლია თუ არა წარ მო ვად გი
ნო პრე ტენ ზია ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის მი მართ და რა ვა
და ში მოხ დე ბა ჩე მი პრე ტენ ზი ის გან ხილ ვა?

•	 სეს ხის დამ ტ კი ცე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რა ვა დას მომ ცემს ფი
ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი მის ასათ ვი სებ ლად / გა სა ხარ ჯად?

•	 აქვს თუ არა ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტს ყვე ლა ის სა სეს ხო და 
სა ო პე რა ციო პრო დუქ ტი, რო მე ლიც ჩემს ბიზ ნესს სჭირ დე
ბა?

•	 არის თუ არა ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ
ლი სა სეს ხო პრო დუქ ტი ყვე ლა ზე მე ტად მორ გე ბუ ლი ჩე მი ბიზ ნე სის სა ჭი რო ე
ბებ ზე (მათ შო რის, შე მო სავ ლე ბის სე ზო ნუ რო ბა ზე)? თუ არ სე ბობს სხვა პრო
დუქ ტი, რო მე ლიც უკე თე სად და აკ მა ყო ფი ლებ და ჩე მი ბიზ ნე სის მოთხოვ ნებს?

•	 რა მო ცუ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბა შე მიძ ლია არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 
მო ნა ცე მე ბი სა და წარ მოდ გე ნი ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პი რო ბებ ში?

•	 სეს ხის აღე ბის შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ კვლავ მქონ დეს კო მუ ნი კა ცია 
ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის წარ მო მად გე ნელ თან სა ჭი რო კონ სულ ტა ცი ის მი
ღე ბის მიზ ნით?

•	 რო გორ უნ და მო ვიქ ცე, თუ ვატყობ, რომ ბიზ ნეს ში შექ მ ნი ლი სირ თუ ლე ე
ბის გა მო ვე ღარ შევ ძ ლებ ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის გან აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ
ლე ბის წი ნას წარ შე თან ხ მე ბულ ვა დებ ში და ფარ ვას?

•	 რა ხარ ჯებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი ჩე მი ვალ დე ბუ ლე ბის რეს ტ რუქ ტუ
რი ზა ცი ა? 

•	 ვა და გა და ცი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში რა მო ცუ ლო ბის პირ გა სამ ტეხ ლო მექ ნე ბა 
გა და სახ დე ლი?

•	 რა ინ ფორ მა ცია გა და ე ცე მა საკ რე დი ტო ბი უ როს ერ თი ან მო ნა ცემ თა ბა ზას 
ჩე მი სეს ხის შე სა ხებ?

•	 რა შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა მოხ დეს სეს ხის და ფარ ვა თავ დე ბის ან გა რი ში
დან?

•	 რა შემ თხ ვე ვა ში აქვს ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას ჩე მი სეს ხის უზ რუნ ველ ყო
ფა ში ჩა დე ბუ ლი ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის უფ ლე ბა?

•	 აქვს თუ არა ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას ხელ შეკ რუ ლე ბის 
რო მე ლი მე პი რო ბის ცალ მ ხ რი ვად შეც ვ ლის უფ ლე ბა? 
ასეთ შემ თხ ვე ვა ში რა გზით მოხ დე ბა ჩე მი ინ ფორ მი რე ბა? 

•	 ვის და რა შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა გა დას ცეს ფი ნან სურ მა 
ინ ს ტი ტუტ მა ჩე მი პერ სო ნა ლუ რი და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი 
მო ნა ცე მე ბი?

•	 შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ჩე მი ბიზ ნეს სეს ხის დაზღ ვე ვა? თუ 
კი, რა არ ჩე ვა ნი მაქვს სა დაზღ ვე ვო პი რო ბე ბის კუთხით?

•	 რამ დე ნად იქ ნე ბა და ცუ ლი ჩემ მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ბიზ
ნე სი დე ის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბა?

სწო რი ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბი სა და 
კე თილ დღე ო ბის სა წინ და რი ა. ჩვენ გვჯე რა, რომ ამ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში მო
ცე მუ ლი რჩე ვე ბი, თქვე ნი მომ სა ხუ რე ორ გა ნი ზა ცი ის გო ნივ რულ რჩე ვებ თან 
ერ თად, და გეხ მა რე ბათ სწო რი ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. 
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სა სარ გებ ლო ბმუ ლე ბი
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სა ჭი რო სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბი:

•	 სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი – www.matsne.gov.ge/ka/document/view/31702
•	 სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი მე წარ მე თა შე სა ხებ –       

www.matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#!
•	 სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ –    

www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437
•	 ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სას მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე

ბე ბის დაც ვის წე სი – www.nbg.gov.ge/cp/index.php?m=612
•	 სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე – www.matsne.gov.ge 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის რე სურ სე ბი: 

•	 სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ვებ გ ვერ დი – www.nbg.gov.ge
•	 სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მომ ხ მა რებ ლის გვერ დი – www.nbg.gov.ge/cp 
•	 მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო: ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ

თო ბა და ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა –      
www.nbg.gov.ge/index.php?m=706&lng=geo
     ° სეს ხის კალ კუ ლა ტო რი 
      °  ფი ნან სუ რი უწყი სე ბის შაბ ლო ნე ბი: მო გე ბა ზა რა ლის, სა ბა ლან სო და ფუ ლა დი სახ

ს რე ბის მოძ რა ო ბის უწყი სე ბი 
•	 ეროვ ნუ ლი ბან კი სა და EFSE DFის ბრო შუ რა მი ი ღეთ უკე თე სი ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე

ტი ლე ბე ბი და მი სი თან მ დე ვი პრაქ ტი კუ ლი მო დე ლე ბი –      
www.nbg.gov.ge/cp/uploads/efse/EFSE_broschure_georgia_web.pdf 

•	 სა ქარ თ ვე ლო ში ლი ცენ ზი რე ბუ ლი სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი –  
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403

•	 სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი არა სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი – 
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=529 

სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი სა მარ თე ბი:

•	 სა ა გენ ტო „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში” – www.enterprise.gov.ge 
•	 სა ქარ თ ვე ლოს დაზღ ვე ვის სა ხელ მ წი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი –    

http://insurance.gov.ge/ 
•	 სა ქარ თ ვე ლოს ინო ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო – www.gita.gov.ge 
•	 სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი – www.sao.ge
•	 სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტო – www.procurement.gov.ge
•	 სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო – www.napr.gov.ge
•	 პრო ექ ტი „სტარტაპ სა ქარ თ ვე ლო” – www.startup.gov.ge 
•	 შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი – www.rs.ge
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განმარტებითი 
ლექსიკონი
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ა
ავან სი – ნივ თის / მომ სა ხუ რე ბის ხელ შეკ რუ ლე
ბით ან გა რი გე ბით გან საზღ ვ რუ ლი მთლი ა ნი სა
ფა სუ რის წი ნას წარ გა დახ დი ლი ნა წი ლი. 

ავ ტო მა ტუ რი გა დახ დე ბის მომ სა ხუ რე ბა – მომ
ხ მა რებ ლის მი ერ ბან კის თ ვის წი ნას წარ მი ცე მუ ლი 
და ვა ლე ბა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს კონ კ რე ტუ ლი 
თა რი ღის თ ვის ან პე რი ო დის თ ვის ბან კის მი ერ და
ვა ლე ბის ავ ტო მა ტუ რად შეს რუ ლე ბას.

აკ რე დი ტი ვი – მომ სა ხუ რე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი
თაც, საკ რე დი ტო და წე სე ბუ ლე ბა ვალ დე ბუ ლი ა, 
თა ვი სი კლი ენ ტის მოთხოვ ნით, კონ კ რე ტუ ლი, წი
ნას წარ შე თან ხ მე ბუ ლი დო კუ მენ ტის წარ დ გე ნის 
სა ნაც ვ ლოდ, მე სა მე პირს გა და უ ხა დოს თან ხა.

ან გა რი ში მიმ დი ნა რე – სა ბან კო ან გა რი ში, რო
მე ლიც იხ ს ნე ბა უვა დოდ და გა მო ი ყე ნე ბა სხვა
დას ხ ვა ოპე რა ცი ის თ ვის, მათ შო რის: თან ხის 
შე ტა ნა, გა ტა ნა, გა და რიცხ ვა, ვა ლუ ტის კონ
ვერ ტა ცი ა. ან გა რი ში შე საძ ლე ბე ლია იყოს ერ თ
ვა ლუ ტი ა ნი, რო მელ ზეც ფუ ლა დი ოპე რა ცი ე ბის 
შეს რუ ლე ბა მხო ლოდ ერ თი ვა ლუ ტით არის შე
საძ ლე ბე ლი და მულ ტი სა ვა ლუ ტო, რო მელ ზეც 
გან თავ სე ბუ ლია რამ დე ნი მე ვა ლუ ტის ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბი და სა სურ ვე ლი ვა ლუ ტით ან გა რიშ
ს წო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა ვა ლუ ტის 
კონ ვერ ტა ცი ის გა რე შე .

ან გა რი ში IBAN ფორ მა ტის – სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი სა ბან კო ან გა რი
ში, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა ქვეყ ნის შიგ ნით და 
გა რეთ თან ხის გა და რიცხ ვის დროს. IBAN ან
გა რი შე ბის გა მო ყე ნე ბი სას მცირ დე ბა ან გა რი
შის ნომ რის შეც დო მით მი თი თე ბის ალ ბა თო ბა 
და, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, გა და რიცხუ ლი სახ ს რე
ბის მიმ ღე ბის ან გა რიშ ზე ასახ ვის თ ვის სა ჭი რო 
დროც. სა ქარ თ ვე ლოს IBAN ან გა რი შის ფორ მა
ტი შედ გე ბა 22 სიმ ბო ლოს გან.

ან გა რი შის მომ სა ხუ რე ბის სა კო მი სიო – ბან კ ში 
გახ ს ნი ლი ან გა რი შის მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რი.

ან გა რიშ ფაქ ტუ რა (საგადასახადო) – სა ქარ თ ვე
ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მი ერ დად გე ნი ლი 
ფორ მის მკაც რი აღ რიცხ ვის დო კუ მენ ტი, რო
მელ საც მიმ წო დე ბე ლი მხა რე უწერს სა ქონ ლის 

/ მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღებს და შე ი ცავს დე ტა ლურ 
ინ ფორ მა ცი ას გა რი გე ბის შე სა ხებ: გა რი გე ბის 
მხა რე ებს, მი წო დე ბუ ლი სა ქონ ლის / გა წე უ ლი მომ
სა ხუ რე ბის აღ წე რას, ფას სა და მი წო დე ბის დროს.

ანუ ი ტე ტი – სეს ხის და ფარ ვის ფორ მა, რო მე
ლიც გუ ლის ხ მობს თა ნა ბა რი პე რი ო დუ ლო ბით 
თა ნა ბა რი მო ცუ ლო ბის შე ნა ტა ნე ბის გა დახ
დას, რომ ლე ბიც შედ გე ბა რო გორც ძი რი თა დი 
თან ხის გან, ისე და რიცხუ ლი პრო ცენ ტის გან. 

აქ ტი ვი – სა წარ მოს გან კარ გუ ლე ბა ში არ სე ბუ
ლი გარ კ ვე უ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე მა ტე რი
ა ლუ რი რე სურ სი (მაგ.: ფუ ლი, შე ნო ბა ნა გე ბო
ბე ბი, მან ქა ნა და ნად გა რე ბი, ინ ვენ ტა რი) და /ან 
არა მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სი (მაგ.: პა ტენ ტი, ლი
ცენ ზი ა, პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა), რომ
ლის სა ფუძ ველ ზეც სა წარ მო მო მა ვალ ში ეკო
ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბას მო ე ლის.

ბ
ბან კო მა ტი – თვით მომ სა ხუ რე ბის ელექ ტ რო
ნუ ლი პროგ რა მულ  ტექ ნი კუ რი მოწყო ბი ლო ბა, 
რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც სა გა დახ დო ბა რა თის 
მფლო ბელს დღის ნე ბის მი ერ მო ნაკ ვეთ ში შე
უძ ლია ან გა რი ში დან ნაღ დი ფუ ლის გა მო ტა ნა 
(ზოგიერთი ბან კო მა ტით – ფუ ლის ან გა რიშ ზე 
შე ტა ნაც), ან გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი ნაშ თის შე მოწ
მე ბა, გა დახ დე ბის შეს რუ ლე ბა და სხვა.

ბიზ ნეს მ რ ჩე ვე ლი – სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ორ გა ნი ზა
ცი ა/ კერ ძო პი რი, რო მე ლიც მე წარ მე ებს ბიზ ნეს
პ რო ცე სე ბის მარ თ ვა სა და არ სე ბუ ლი რე სურ სის 
მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბა ში, ასე ვე, 
სა მო მავ ლო გეგ მე ბის და სახ ვა სა და მათ გან ხორ
ცი ე ლე ბა ში კონ სულ ტა ცი ებს უწევს. ბიზ ნეს მ რ ჩევ
ლის დახ მა რე ბით, სა წარ მოს შე საძ ლებ ლო ბა აქვს 
შე ამ ცი როს რის კე ბი და გა ზარ დოს მომ გე ბი ა ნო ბა. 
ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც ბიზ ნე სე ბის 
და ფი ნან სე ბა ში სპე ცი ა ლიზ დე ბი ან, რო გორც წე სი, 
სა კუ თა რი ბიზ ნეს მ რ ჩე ვე ლე ბი ჰყავთ, რომ ლე ბიც 
ბიზ ნეს კ ლი ენ ტებს შე სა ბა მის მომ სა ხუ რე ბას უწე ვენ.

ბიზ ნეს გეგ მა – დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც მო ცე
მუ ლია ინ ფორ მა ცია ბიზ ნე სის მიმ დი ნა რე მდგო
მა რე ო ბი სა და ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის 
შე სა ხებ და, ასე ვე, ასა ხავს სა წარ მოს მო მა ვა ლი 
გან ვი თა რე ბის გეგ მას.



ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება52 

გ
გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა – მსეს ხე ბე ლი პი რის 
უნა რი/ შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი სი შე მო სავ ლის, 
ხარ ჯე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, დრო უ ლად და ხელ შეკ რუ ლე ბით გან
საზღ ვ რუ ლი პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად, და აბ რუ
ნოს აღე ბუ ლი კრე დი ტი.

გა ნაღ დე ბა – ან გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი თან ხის გა
მო ტა ნა ბან კო მა ტის ან ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი
ის სერ ვის ცენ ტ რის მეშ ვე ო ბით. შე საძ ლე ბე ლია 
არ სე ბობ დეს გა ნაღ დე ბის ლი მი ტი, ანუ თან ხის 
მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბა, რომ ლის გა ნაღ დე ბაც 24 
სა ა თის გან მავ ლო ბა შია შე საძ ლე ბე ლი.

გა ნაღ დე ბის სა კო მი სიო – გა და სა ხა დი, რო მე
ლიც ბან კო მა ტის ან სერ ვის ცენ ტ რის სა შუ ა ლე
ბით თან ხის გა მო ტა ნის დროს ჩა მო იჭ რე ბა ან
გა რი ში დან. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში სა კო მი სიო 
შე საძ ლე ბე ლია 0% იყოს. 

გან ვა დე ბა – მო მენ ტა ლუ რი სეს ხი, რომ ლის სა
შუ ა ლე ბი თაც, სა სურ ვე ლი პრო დუქ ტის ან მომ
სა ხუ რე ბის შე ძე ნა გა ნაცხა დის გა კე თე ბი სას, 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, სა ვაჭ რო/ მომ სა ხუ რე ბის 
ობი ექ ტ ში ვე ხორ ცი ელ დე ბა, თან ხის გა დახ და 
კი ეტა პობ რი ვად ხდე ბა. 

გა რან ტია სა ბან კო/ სა დაზღ ვე ვო – ვალ დე ბუ
ლე ბა, რო მელ საც ბან კი/ სა დაზღ ვე ვო ორ გა
ნი ზა ცია იღებს გა რი გე ბა ში მო ნა წი ლე პი რის 
წი ნა შე და რომ ლის თა ნახ მა დაც, გა რი გე ბის პი
რო ბე ბის დარ ღ ვე ვის ან შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ
თხ ვე ვა ში, თა ვად ბან კი/ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია 
აანაზღა უ რებს სა გა რან ტიო თან ხას.

გი რავ ნო ბა – ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა
რან ტი, რომ ლის დრო საც გა რან ტად წარ მოდ
გე ნი ლია მსეს ხებ ლის მოძ რა ვი და /ან არა მა ტე
რი ა ლუ რი ქო ნე ბა. ვალ დე ბუ ლე ბის დრო უ ლად 
შე უს რუ ლებ ლო ბის და /ან არა ჯე როვ ნად შეს რუ
ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, დამ გი რა ვე ბელს შე უძ ლია 
თა ვი სი მოთხოვ ნა და იკ მა ყო ფი ლოს და გი რა ვე ბუ
ლი ნივ თის რე ა ლი ზა ცი ით (გაყიდვით) და /ან სა
კუთ რე ბა ში გა და ცე მით.

გრან ტი – სუბ სი დი ა; კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნობ
რი ო ბით, ფუ ლა დი ან ნა ტუ რა ლუ რი ფორ მით, 
უსას ყიდ ლოდ გა და ცე მუ ლი სახ ს რე ბი.

დ
დაზღ ვე ვა – ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რომ
ლის დახ მა რე ბით შე საძ ლე ბე ლია პო ტენ ცი
უ რი რის კე ბის რე ა ლი ზე ბის შე დე გად წარ
მოქ მ ნი ლი ფი ნან სუ რი ზა რა ლის შემ ცი რე ბა 
ან სრუ ლი ად თა ვი დან არი დე ბა. დაზღ ვე ვით 
სარ გებ ლო ბენ რო გორც ფი ზი კუ რი, ისე იური
დი უ ლი პი რე ბი. 

დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბა – და ვა ლი ა ნე ბა, 
რო მე ლიც ფიზ კურ /ი უ რი დი ულ პირს სხვა ფი
ზი კურ /ი უ რი დი ულ პი რებ თან ურ თი ერ თო ბი სას 
წარ მო ე შო ბა, მა გა ლი თად: პრო დუქ ცი ის მი წო
დე ბა, სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა, მომ სა ხუ რე ბის 
გა წე ვა, მომ წო დებ ლე ბი სათ ვის გა დახ დი ლი 
ავან სე ბი და სხვ. ეს და ვა ლი ა ნე ბა, თა ვი სი ში ნა
არ სით, წარ მო ად გენს კომ პა ნი ის აქ ტივს.  

დე პო ზი ტი (ანაბარი) – სარ გებ ლის მი ღე ბის 
მიზ ნით გარ კ ვე უ ლი დრო ით ბან კ ში გან თავ სე
ბუ ლი თან ხა. დე პო ზი ტი და ნა ზო გე ბის გა კე თე
ბი სა და და რიცხუ ლი პრო ცენ ტის სა ხით სარ
გებ ლის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ბან კი 
ვალ დე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი ვა დის დად გო მი სას ან უფ ლე ბა მო სი ლი 
პი რის მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად, და აბ რუ ნოს 
დე პო ზიტ ზე არ სე ბუ ლი თან ხა, შე სა ბა მის საპ
რო ცენ ტო სარ გე ბელ თან ერ თად. არ სე ბობს 
რამ დე ნი მე ტი პის დე პო ზი ტი, მათ შო რის: 
შემ ნახ ვე ლი (მოთხოვნამდე) დე პო ზი ტი – უვა
დო დე პო ზი ტი, რო მელ ზეც თან ხის და მა ტე ბა 
და გა ტა ნა შე უზღუ და ვად არის შე საძ ლე ბე ლი. 
შემ ნახ ველ დე პო ზი ტებ ზე, ჩვე უ ლებ რივ, უფ რო 
და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბია შე მო თა ვა
ზე ბუ ლი, ვიდ რე სხვა ტი პის დე პო ზი ტებ ზე. 
ვა დი ა ნი დე პო ზი ტი – კონ კ რე ტუ ლი ვა დი თა და 
კონ კ რე ტუ ლი თან ხით გახ ს ნი ლი დე პო ზი ტი. ვა
დი ან დე პო ზიტ ზე უფ რო მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თე ბია შე მო თა ვა ზე ბუ ლი, ვიდ რე სხვა 
ტი პის დე პო ზი ტებ ზე, თუმ ცა ვა დი ა ნი დე პო ზი
ტის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოქ მე დე ბის პე რი ოდ ში 
მას ზე თან ხის და მა ტე ბა არ არის შე საძ ლე ბე ლი. 
ამას თან, რაც უფ რო ხან გ რ ძ ლი ვია დე პო ზი ტის 
ვა და, მით უფ რო მა ღა ლია საპ რო ცენ ტო გა ნაკ
ვე თი. ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა და ზე ად რე შეწყ ვე
ტის შემ თხ ვე ვა ში მომ ხ მა რე ბელს ხელ შეკ რუ ლე
ბით გან საზღ ვ რულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე 
და ბა ლი სარ გე ბე ლი ერიცხე ბა, ან სა ერ თოდ არ 
ერიცხე ბა სარ გე ბე ლი. 
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ზრდა დი დე პო ზი ტი – ვა დი ა ნი ტი პის დე პო ზი
ტი, რო მე ლიც კონ კ რე ტუ ლი ვა დით იხ ს ნე ბა. 
თუმ ცა, ვა დი ა ნი დე პო ზი ტი სა გან გან ს ხ ვა ვე
ბით, ზრდად დე პო ზიტ ზე მომ ხ მა რე ბელს სა
შუ ა ლე ბა აქვს ძი რი თად თან ხას გარ კ ვე უ ლი 
პე რი ო დუ ლო ბით და ა მა ტოს თან ხა. ბან კე ბი 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გან საზღ ვ რა ვენ ხელ შეკ რუ
ლე ბის მოქ მე დე ბის პე რი ოდ ში მომ ხ მა რებ ლის 
მი ერ და სა მა ტე ბე ლი თან ხის მი ნი მა ლურ ოდე
ნო ბა სა და შე ნა ტა ნე ბის პე რი ო დუ ლო ბას.

დის ტან ცი უ რი სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბა – სა
ბან კო მომ სა ხუ რე ბა, რომ ლი თაც სარ გებ ლო ბა 
ბან კ ში მი უს ვ ლე ლად არის შე საძ ლე ბე ლი, მაგ.: 
ბა რა თით სარ გებ ლო ბა, ონ ლა ინ გა დახ დე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა, ინ ტერ ნეტ ბან კით, მო ბილ ბან
კით, SMS ბან კით სარ გებ ლო ბა და ა. შ. 

დი ჯი პა სი – მოწყო ბი ლო ბა ან აპ ლი კა ცი ა, რო
მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა ერ თ ჯე რა დი კო დე ბის გე
ნე რი რე ბი სათ ვის (მისაღებად) ინ ტერ ნეტ ბან კ სა 
და სხვა დის ტან ცი ურ არ ხებ ში ელექ ტ რო ნუ ლი 
ოპე რა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით. ეს 
მოწყო ბი ლო ბა /აპ ლი კა ცია გა მო ი ყე ნე ბა რო
გორც ფი ზი კუ რი, ისე იური დი უ ლი პი რე ბის მი
ერ. იური დი უ ლი პი რის შემ თხ ვე ვა ში, დი ჯი პა სი 
გა და ე ცე მა(თ) კომ პა ნი ის უფ ლე ბა მო სილ პირ
(ებ)ს. დი ჯი პა სი ორ დო ნი ა ნი ავ თენ ტი ფი კა ცი ის 
სა შუ ა ლე ბა ა; ყო ველ და ვა ლე ბა ზე ის ერ თ ჯე
რად, უნი კა ლურ კოდს გა მო სა ხავს და ოპე რა
ცი ის შეს რუ ლე ბა მხო ლოდ ამ კო დის მი თი თე
ბის შემ დეგ არის შე საძ ლე ბე ლი.

დღგს (დამატებული ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა
ხა დი) გა დამ ხ დე ლი – პი რი, რო მე ლიც ეწე ვა 
ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას და რომ ლის მი ერ 
ნე ბის მი ე რი უწყ ვე ტი 12 კა ლენ და რუ ლი თვის 
გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 100 
000 ლარს აღე მა ტე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პი
რი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში აქ ცი ზურ სა ქო
ნელს აწარ მო ებს, ვალ დე ბუ ლია დღგის გა დამ
ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ი სათ ვის სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს მი მარ თოს აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის მი
წო დე ბამ დე. დღგს შე სა ხებ დე ტა ლუ რი ინ ფორ
მა ცი ის თ ვის გთხოვთ ეწ ვი ოთ სსიპ შე მო სავ ლე
ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერდს – www.rs.ge.

ვ
ვალ დე ბუ ლე ბა – სა წარ მოს ვალ დე ბუ ლე ბა გა
რე პი რე ბის (კრედიტორების, კონ ტ რაქ ტო რე
ბი სა და სხვა თა) წი ნა შე, რომ ლის შეს რუ ლე ბაც 
სა წარ მო დან რე სურ სის (უმეტესად, ფი ნან სუ რი 
რე სურ სის) გას ვ ლას გუ ლის ხ მობს.

ვა ლუ ტის კონ ვერ ტა ცია – ერ თი ვა ლუ ტის გა
დაც ვ ლა მე ო რე ვა ლუ ტა ში.

ვა ლუ ტის გაც ვ ლი თი კურ სი – ერ თი ქვეყ
ნის  ვა ლუ ტის ღი რე ბუ ლე ბა გა მო სა ხუ ლი მე ო
რე ქვეყ ნის ვა ლუ ტის ერ თე უ ლებ ში. სა ქარ თ ვე
ლო ში მოქ მე დებს მცუ რა ვი გაც ვ ლი თი კურ სის 
რე ჟი მი, რაც ნიშ ნავს, რომ ვა ლუ ტის კურ სი 
გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე მოთხოვ
ნა მი წო დე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბით. ბან კ თა შო
რის ბა ზარ ზე და დე ბულ გა რი გე ბა თა გათ ვა
ლის წი ნე ბით გა მო ით ვ ლე ბა სა ვა ლუ ტო კურ სი, 
რო მელ საც ეროვ ნუ ლი ბან კი შემ დ გო მი დღის თ
ვის ოფი ცი ა ლურ გაც ვ ლით კურ სად აცხა დებს. 
ოფი ცი ა ლუ რი კურ სი შე საძ ლოა გან ს ხ ვავ დე
ბო დეს სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი კო მერ
ცი უ ლი კურ სის გან, რო მელ საც კო მერ ცი უ ლი 
ბან კე ბი, სხვა ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი ან ვა
ლუ ტის გა დამ ც ვ ლე ლი პუნ ქ ტე ბი აცხა დე ბენ და 
რო მელ საც გან საზღ ვ რავს ვა ლუ ტა ზე იმ დღეს 
არ სე ბუ ლი მოთხოვ ნა მი წო დე ბა. ლა რის მი
მართ უცხო უ რი ვა ლუ ტე ბის გაც ვ ლის ოფი ცი ა
ლუ რი კურ სე ბი შე გიძ ლი ათ იხი ლოთ ეროვ ნუ ლი 
ბან კის ვებ გ ვერ დ ზე www.nbg.gov.ge. აღ სა
ნიშ ნა ვი ა, რომ არ სე ბობს ვა ლუ ტის შეს ყიდ ვი
სა და გა ყიდ ვის კურ სე ბი და გა ყიდ ვის კურ სი 
ყო ველ თ ვის უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე შეს ყიდ ვის 
კურ სი. 

ვე რი ფი კა ცია – სხვა დას ხ ვა ტი პის მა სა ლის 
(მაგ.: სა ბუ თე ბის, დო კუ მენ ტე ბის) და სა გა დახ
დო ბა რა თის მფლო ბე ლის პერ სო ნა ლუ რი მო
ნა ცე მე ბის ნამ დ ვი ლო ბის შე მოწ მე ბა/ დად გე ნა. 
ასე ვე, იდენ ტუ რო ბის დად გე ნის მიზ ნით ორი გი
ნა ლი სა და მი სი ას ლის შე და რე ბა.
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ზ
ზედ ნა დე ბი – ბუ ღალ ტ რუ ლი დო კუ მენ ტი, რომ
ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ხდე ბა სა სა ქონ ლო მა ტე
რი ა ლურ ფა სე უ ლო ბა თა მი ღე ბა და გა ცე მა. 
ზედ ნა დე ბი აუცი ლებ ლად თან უნ და ერ თო დეს 
სა ქონ ლის სატ რან ს პორ ტო გა და ზიდ ვას და 
მას ში მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს სრულ ყო ფი ლი 
ინ ფორ მა ცია გა და ზიდ ვის შე სა ხებ. 

თ
თავ დე ბი – პი რი, რო მე ლიც მსეს ხებ ლის მხრი
დან სეს ხის არ გა დახ დის შემ თხ ვე ვა ში, სეს ხის 
და ფარ ვა ზე იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას. თუ მსეს ხე
ბე ლი არ შე ას რუ ლებს ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებს, 
კერ ძოდ, გა და ა ცი ლებს გა დახ დის თა რიღს, ბან
კი უფ ლე ბა მო სი ლია ვა და მო სუ ლი ვალ დე ბუ ლე
ბის (ანუ სეს ხის ნა წი ლის, რო მე ლიც იმ კონ კ რე
ტუ ლი თა რი ღის თ ვის იყო და სა ფა რი) გა დახ და 
და ა კის როს თავ დებს.

თვით ღი რე ბუ ლე ბა – პრო დუქ ცი ის / მომ სა ხუ
რე ბის ფა სი, ყვე ლა იმ ხარ ჯის გათ ვა ლის წი ნე
ბით, რო მე ლიც მის შე საქ მ ნე ლად ან გა სა წე ვად 
არის სა ჭი რო.

ი
იდენ ტი ფი კა ცია – პი რის შე სა ხებ ისე თი ინ
ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა, რო მე ლიც სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში იძ ლე ვა პი რის მოკ ვ ლე ვი სა და მი
სი სხვა პი რე ბის გან გა მორ ჩე ვის სა შუ ა ლე ბას.

ინ ვეს ტი ცია – ფუ ლა დი სახ ს რე ბის, კა პი ტა ლის 
ან სხვა სა ხის ფა სე უ ლო ბის და ბან დე ბა სარ გებ
ლის მი ღე ბის მიზ ნით.

ინ ვეს ტო რი – პი რი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს 
ინ ვეს ტი ცი ას – ამა თუ იმ წა მოწყე ბა ში აბან
დებს სა კუ თარ კა პი ტალს, სახ ს რებს ან სხვა 
ფა სე უ ლო ბას მო გე ბის მი ღე ბის მიზ ნით.

ინ ვო ი სი – ფი ნან სუ რი დო კუ მენ ტი, რო მელ საც 
გამ ყიდ ვე ლი წა რუდ გენს მყიდ ველს. მას ში მი
თი თე ბუ ლია შე სა ძე ნი სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე
ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რა ო დე ნო ბა, გამ ყიდ ვე ლის 
სა ბან კო რეკ ვი ზი ტე ბი და ა. შ., რის სა ფუძ ველ
ზეც ხდე ბა გა დახ და.

ინ ტერ ნეტ ბან კი – დის ტან ცი უ რი მომ სა ხუ რე ბა, 
რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ბან კ ში მი უს ვ ლე ლად, 
ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით, შე საძ ლე ბე ლია სა სურ
ვე ლი ოპე რა ცი ის შეს რუ ლე ბა – ან გა რი შებ ზე 
არ სე ბუ ლი ბა ლან სის, ხელ მი საწ ვ დო მი და ბლო
კი რე ბუ ლი თან ხე ბის ნახ ვა, ამო ნა წე რის მომ ზა
დე ბა, გა და რიცხ ვა სა კუ თარ, სხვა პი რის ან კომ
პა ნი ის ან გა რიშ ზე და ბი უ ჯეტ ში, მო ბი ლუ რის 
ბა ლან სის შევ სე ბა, კო მუ ნა ლუ რი გა დახ დე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა, დე პო ზი ტე ბი სა და სეს ხე ბის 
გახ ს ნა /ა ღე ბა და მარ თ ვა, ვა ლუ ტის კურ სე ბის 
ნახ ვა და ვა ლუ ტის კონ ვერ ტა ცია და ა. შ.

იპო თე კა – მო ვა ლის ან მე სა მე პი რის უძ რა ვი 
ქო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა ფუ ლა დი ან / და არა ფუ
ლა დი მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა
ლე ბად. კრე დი ტორს, მსეს ხებ ლის მი ერ ვალ
დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
ენი ჭე ბა ამ უძ რა ვი ქო ნე ბის გან კარ გ ვის უფ
ლე ბა. თუ ქო ნე ბა დატ ვირ თუ ლია იპო თე კით, 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ხელ შეკ რუ
ლე ბა უნ და და მოწ მ დეს სა ნო ტა რო წე სით (ეს 
წე სი არ ვრცელ დე ბა კო მერ ცი ულ ბან კებ ზე, 
მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და არა სა
ბან კო და წე სე ბუ ლე ბებ ზე).

კ
კა პი ტა ლი – ბიზ ნე სის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო მო ზი დუ ლი და დაგ რო ვი ლი რე სურ სის 
ერ თობ ლი ო ბა.

კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი – ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც 
თან ახ ლავს ბიზ ნე სის წარ მო ე ბას, და რომ ლე
ბიც უკავ შირ დე ბა ბიზ ნე სის გრძელ ვა დი ა ნი 
აქ ტი ვე ბის შე ძე ნას / გა ნახ ლე ბას. ეს შე იძ ლე ბა 
იყოს უძ რა ვი ქო ნე ბის, მი წი სა და ავ ტო მო ბი ლის 
შე სა ძე ნად, რე მონ ტის გა სა კე თებ ლად გა წე უ ლი 
ხარ ჯე ბი და სხვ.



ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება 55

კრე დი ტის (სესხის) ათ ვი სე ბა – სეს ხის თან ხის 
გა მო ყე ნე ბა.

კრე დი ტის ძი რი თა დი თან ხა – მსეს ხებ ლის მი
ერ ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის გან სეს ხის სა ხით 
მი ღე ბუ ლი საწყი სი, ძი რი თა დი თან ხა, რო მე ლიც 
მი ე თი თე ბა საკ რე დი ტო ხელ შეკ რუ ლე ბა ში და 
რო მელ ზეც ხდე ბა პრო ცენ ტის და რიცხ ვა.

კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბა – ფი ზი კუ რი ან 
იური დი უ ლი პი რის და ვა ლი ა ნე ბა, რო მე ლიც 
მომ წო დებ ლის მი მართ წარ მო ი შო ბა მი სი მხრი
დან მომ სა ხუ რე ბის და /ან სა ქონ ლის მი ღე ბის 
შე დე გად. 

კო მერ ცი უ ლი ბან კი – ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა
ცი ა, რო მე ლიც იღებს დე პო ზი ტებს, გას ცემს 
სეს ხებს და ახორ ცი ე ლებს კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გან საზღ ვ რულ სხვა საქ მი ა ნო ბას. ბან კი ემ სა
ხუ რე ბა რო გორც ფი ზი კურ, ისე იური დი ულ პი
რებს და, სეს ხე ბი სა და დე პო ზი ტე ბის გარ და, 
მათ სხვა მომ სა ხუ რე ბებ საც სთა ვა ზობს: პი
რა დი/ სა წარ მოს ფი ნან სე ბის მარ თ ვა, ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის გაგ ზავ ნა მი ღე ბა, ვა ლუ ტის კონ
ვერ ტა ცი ა, უნაღ დო ან გა რიშ ს წო რე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბა და სხვ. 

კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბა – ეთი კუ რი პრინ ცი პი ან 
კა ნო ნით, ან მხა რე თა შო რის ხელ შეკ რუ ლე ბით 
დად გე ნი ლი პი რო ბა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს 
იმას, რომ კონ კ რე ტუ ლი სი ტუ ა ცია თუ ინ ფორ
მა ცია არ გახ დე ბა სა ჯა რო და იქ ნე ბა ხელ მი საწ
ვ დო მი მხო ლოდ იმ პირ (ებ )ის თ ვის, რომ ლ (ებ )ის
თ ვი საც ის არის გან კუთ ვ ნი ლი, გარ და კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ვალ დე ბუ
ლოდ გა ცე მის შემ თხ ვე ვე ბი სა.

ლ
ლი ზინ გი – ქო ნე ბის სარ გებ ლო ბა ში გა და ცე მა 
ხელ შეკ რუ ლე ბით, დათ ქ მუ ლი ვა დით, ამ ქო ნე
ბის შეს ყიდ ვის უფ ლე ბით ან ასე თი უფ ლე ბის 
გა რე შე.

ლიკ ვი და ცია – რა ი მეს გა ნად გუ რე ბა, და ხურ ვა, 
შეწყ ვე ტა, ბო ლომ დე ამო ყიდ ვა.

ლიკ ვი დო ბა – აქ ტი ვის  ნაღდ ფუ ლად გა დაქ ცე
ვის უნა რი/ შე საძ ლებ ლო ბა ფას დათ მო ბის, ანუ 
აქ ტი ვის ფა სის შემ ცი რე ბის გა რე შე. რაც უფ რო 
სწრა ფად და მარ ტი ვად გა ი ყი დე ბა აქ ტი ვი, მით 
უფ რო მა ღა ლია მი სი ლიკ ვი დო ბის მაჩ ვე ნე ბე
ლი. შე სა ბა მი სად, არ სე ბობს მა ღალ ლიკ ვი დუ
რი და და ბალ ლიკ ვი დუ რი აქ ტი ვე ბი.

ლომ ბარ დი – ფი ნან სუ რი და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე
ლიც, უძ რა ვი ან / და მოძ რა ვი ქო ნე ბის და გი რა
ვე ბის სა ნაც ვ ლოდ, გას ცემს სეს ხებს. რო გორც 
წე სი, ლომ ბარ დის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი საპ
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი საკ მა ოდ მა ღა ლი ა.

მ
მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია (მისო) – ფი
ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც ფი ზი კურ 
და იური დი ულ პი რებს სხვა დას ხ ვა ფი ნან სურ 
მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს: სეს ხის გა ცე მას, 
გზავ ნი ლე ბის მი ღე ბა გაგ ზავ ნას, ვა ლუ ტის 
კონ ვერ ტა ცი ას და სხვ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიკ
რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებს ეკ რ ძა ლე ბათ 
დე პო ზი ტე ბის მი ღე ბა და 100 000 ლარ ზე მე ტი 
მო ცუ ლო ბის სეს ხე ბის გა ცე მა. 

მინ დო ბი ლო ბა – წე რი ლო ბი თი დო კუ მენ ტი, რო
მელ შიც ფიქ სირ დე ბა, რომ ერ თი მხა რე უფ ლე ბას 
ანი ჭებს მე ო რე მხა რეს, რა თა მან მინ დო ბი ლო ბა
ში მი თი თე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ
ში და დოს გა რი გე ბა და შე ას რუ ლოს სხვა დას ხ ვა 
მოქ მე დე ბა მიმ ნ დო ბი პი რის სა ხე ლით.

მი ღე ბა ჩა ბა რე ბის აქ ტი – სა ბუ თი, რო მელ შიც 
ასა ხუ ლია პრო დუქ ტის ან მომ სა ხუ რე ბის მე ო რე 
პი რის თ ვის გა და ცე მის ფაქ ტი და ან გა რიშ ს წო
რე ბის პრო ცე სი. დო კუ მენ ტ ში მი თი თე ბუ ლია 
ფა სი, ორი ვე მხა რის მო ნა ცე მე ბი, ტრან ზაქ ცი ის 
შეს რუ ლე ბის თა რი ღი და ა. შ., რაც და დას ტუ
რე ბუ ლი უნ და იყოს მხა რე ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლი 
პირ (ებ )ის ხელ მო წე რით.

მო გე ბა ზა რა ლის უწყი სი – ფი ნან სუ რი დო კუ
მენ ტი, რო მელ შიც ასა ხუ ლია შე მო სავ ლე ბი და 
ხარ ჯე ბი და მათ სა ფუძ ველ ზე დათ ვ ლი ლია მო
გე ბა ან ზა რა ლი, რო მე ლიც კომ პა ნი ამ გარ კ ვე
ულ პე რი ოდ ში მი ი ღო.
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მო  გე  ბის დეკ   ლა  რა  ცია – მო გე ბის გა და სა ხა
დის გა ან გა რი შე ბი სა და სა გა და სა ხა დო ორ
გა ნო ებ თან ან გა რიშ გე ბის მიზ ნით კა ნო ნით 
დად გე ნი ლი ფორ მა, რო მე ლიც მო ი ცავს ინ
ფორ მა ცი ას სა წარ მოს მო გე ბის გა და სა ხა დით 
და ბეგ ვ რის ობი ექ ტი სა და მო გე ბის გა და სა ხა
დის ოდე ნო ბის შე სა ხებ.

ო
ოვერ დ რაფ ტი – მოკ ლე ვა დი ა ნი სეს ხის ერ
თ გ ვა რი სა ხე ო ბა – სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტის 
მი ერ კლი ენ ტის სა ხელ ფა სო ან გა რიშ ზე დაშ
ვე ბუ ლი საკ რე დი ტო ლი მი ტი. ბიზ ნე სო ვერ
დ რაფ ტი – სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ მე
წარ მე ე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი მოკ ლე ვა დი ა ნი 
სეს ხის სა ხე ო ბა, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლია მოკ ლე ვა დი ა ნი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა სას
ტუმ რებ ლად, მაგ.: ხელ ფა სი, იჯა რა და სხვ. 
ბიზ ნე სო ვერ დ რაფ ტი და იშ ვე ბა მე წარ მის / სა
წარ მოს მიმ დი ნა რე ან გა რიშ ზე.

პ
პა ტენ ტი – სა ბუ თი, რო მელ საც სა ხელ მ წი ფო 
გას ცემს გა მომ გო ნებ ლის სა ხელ ზე, და რომ ლის 
სა ფუძ ველ ზეც ადას ტუ რებს გა მომ გო ნებ ლის 
გან სა კუთ რე ბულ უფ ლე ბას გა მო გო ნე ბა ზე. პა
ტენ ტი შე იძ ლე ბა გა ი ცეს რო გორც პრო დუქ ტ
ზე, ისე მე თოდ ზე (ტექნოლოგიურ პრო ცეს ზე). 
მფლო ბელს შე უძ ლია აკ რ ძა ლოს თა ვი სი გა მო
გო ნე ბის უნე ბარ თ ვო გა მო ყე ნე ბა. 

პინ  კო დი – რამ დე ნი მე ციფ რის გან შემ დ გა რი 
სა ი დენ ტი ფი კა ციო კო დი, რო მე ლიც სა ჭი როა 
ბან კო მა ტი სა და პოს  ტერ მი ნა ლის სა შუ ა ლე
ბით ოპე რა ცი ე ბის შე სას რუ ლებ ლად. ბა რა თის 
მფლო ბელს სა გა დახ დო ბა რა თის აღე ბი სას პინ 
 კო დი გა და ე ცე მა მოკ ლე ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი
ნე ბით ან და ლუ ქულ კონ ვერ ტ ში ჩა დე ბუ ლი.

პირ გა სამ ტეხ ლო – გამ სეს ხე ბელ სა და მსეს ხე
ბელს შო რის წი ნას წარ შე თან ხ მე ბუ ლი სან ქ ცი
ა/ ჯა რი მა,  უმე ტე სად გა მო ხა ტუ ლი და მა ტე ბით 
გა და სახ დე ლი თან ხით ან გაზ რ დი ლი საპ რო

ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ოდე ნო ბით, რო მე ლიც მსეს
ხე ბელ მა უნ და გა და ი ხა დოს ვალ დე ბუ ლე ბის 
შე უს რუ ლებ ლო ბის ან არა ჯე როვ ნად შეს რუ ლე
ბი სათ ვის (მაგ.: სეს ხის და სა ფა რად სა ჭი რო შე
ნა ტა ნის დაგ ვი ა ნე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის).

პრობ ლე მუ რი აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნია 
– სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც 
ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია სა მარ თა ვად გა დას
ცემს ვა და გა და ცი ლე ბულ სეს ხებს, რომ ლებ საც 
მომ ხ მა რე ბე ლი ხან გ რ ძ ლი ვი პე რი ო დის გან მავ
ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დაგ ვი ა ნე ბე ბით, არას
რუ ლად ან სა ერ თოდ ვერ იხ დის. კომ პა ნი ის 
ფუნ ქ ცი ებ ში შე დის ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი სეს
ხე ბის მქო ნე მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის სეს ხის და
ფარ ვის მოთხოვ ნა, რაც გუ ლის ხ მობს მომ ხ მა
რე ბელ თან და კავ ში რე ბა სა და სეს ხის გა დახ დის 
პი რო ბებ ზე მო ლა პა რა კე ბას. 

პრო ცენ ტი მარ ტი ვი (პროცენტის და რიცხ
ვის მარ ტი ვი მე თო დი) – პრო ცენ ტის და რიცხ
ვის მე თო დი მარ ტი ვი ა, თუ ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოქ მე დე ბის პე რი ოდ ში თან ხა ზე პრო ცენ ტის 
და რიცხ ვა ხდე ბა ერ თ ჯე რა დად, ვა დის გას ვ ლი
სას. მარ ტი ვია ასე ვე და რიცხ ვის სქე მა, რო დე
საც პრო ცენ ტის და რიცხ ვა ხდე ბა ხელ შეკ რუ
ლე ბის მოქ მე დე ბის პე რი ოდ ში რამ დენ ჯერ მე, 
მაგ რამ პრო ცენ ტი გა მო ან გა რიშ დე ბა მხო ლოდ 
ძირ თან ხა ზე.

პრო ცენ ტი რთუ ლი (პროცენტის და რიცხ ვის 
რთუ ლი მე თო დი) – პრო ცენ ტის და რიცხ ვის 
მე თო დი რთუ ლი ა, თუ წლი უ რი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თის და რიცხ ვა ხდე ბა პე რი ო დის გან
მავ ლო ბა ში რამ დენ ჯერ მე და ამას თან, ყო ვე ლი 
შემ დე გი და რიცხ ვა ხდე ბა ძირ თან ხა სა და უკ ვე 
და რიცხუ ლი პრო ცენ ტის ჯამ ზე.

რ
რე ინ ვეს ტი რე ბა – პირ ვე ლი ინ ვეს ტი ცი ის შე დე
გად მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის / მო გე ბის იმა ვე 
პრო ექ ტ ში (ბიზნესში) ხელ მე ო რედ და ბან დე ბა.

რენ ტა ბე ლო ბა – წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც გა მო ხა ტავს, თუ რა შე
მო სა ვა ლი ან მო გე ბა აქვს ამა თუ იმ კომ პა ნი ას 
ან პრო ექტს.
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რე ორ გა ნი ზა ცია – ბიზ ნე სის სტრუქ ტუ რუ ლი 
ცვლი ლე ბა: გარ დაქ მ ნა (სამართლებრივი ფორ
მის ცვლი ლე ბა), შერ წყ მა (გაერთიანება, მი ერ
თე ბა), გა ყო ფა (დაყოფა, გა მო ყო ფა).

რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია – არ სე ბუ ლი სეს ხის მომ
სა ხუ რე ბის პი რო ბე ბის ცვლი ლე ბა, რომ ლის მი
ზან საც, ძი რი თა დად, მომ ხ მა რებ ლის თ ვის სეს
ხის მომ სა ხუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა წარ მო ად გენს. 
რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის ერ თ ერ თი გავ რ ცე ლე
ბუ ლი ფორ მაა კლი ენ ტის ყვე ლა ვალ დე ბუ ლე
ბის გა ერ თი ა ნე ბა და მი სი უფ რო გრძელ ვა და ზე 
გა და ნა წი ლე ბა.

რე ფი ნან სი რე ბა – მომ ხ მა რებ ლის მი ერ სა კუ თა
რი სეს ხის მთლი ა ნად ან ნა წი ლობ რივ და ფარ ვა 
იმა ვე ან სხვა გამ სეს ხებ ლის გან მი ღე ბუ ლი ახა
ლი სეს ხით.

ს
სა არ ბიტ რა ჟო სა სა მარ თ ლო – მხა რე თა მი ერ 
შერ ჩე უ ლი და ვე ბის გან მ ხილ ვე ლი ორ გა ნო. სა
ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, პი
რებს (იგულისხმება რო გორც იური დი უ ლი, ისე 
ფი ზი კუ რი პი რე ბი) შო რის სა მო ქა ლა ქო და ვა, 
მხა რე თა შე თან ხ მე ბით, შე საძ ლე ბე ლია გან სა
ხილ ვე ლად გა და ე ცეს მუდ მივ მოქ მედ ან ამ და
ვი სათ ვის სა გან გე ბოდ შექ მ ნილ კერ ძო არ ბიტ
რაჟს. სა არ ბიტ რა ჟო გან ხილ ვე ბი და ხუ რუ ლია 
და მხა რე თა შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე
ბა იყოს კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი. არ ბიტ რა ჟი მოქ ნი
ლი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა იყოს უფ რო 
სწრა ფი და და ბალ ხარ ჯი ა ნი, ვიდ რე სა მარ თალ
წარ მო ე ბა სა სა მარ თ ლო ში, იმის მი ხედ ვით, თუ 
რა პრო ცე დუ რებ ზე შე თან ხ მ დ ნენ მხა რე ე ბი. 

სა აღ ს რუ ლე ბო წარ მო ე ბა – კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე სი, რომ ლის დრო საც შე
სა ბა მი სი ორ გა ნო მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
აღას რუ ლებს კრე დი ტო რის მოთხოვ ნის და საკ მა
ყო ფი ლებ ლად. სა აღ ს რუ ლე ბო წარ მო ე ბის ნა წი ლი 
შე იძ ლე ბა იყოს, მა გა ლი თად, მო ვა ლის, თავ დე ბის 
ან უზ რუნ ველ ყო ფის საგ ნის მე სა კუთ რის ქო ნე ბის 
და ყა და ღე ბა, რე ა ლი ზა ცია აუქ ცი ო ნის მეშ ვე ო ბით 
და სხვ.

საბალანსო უწყი სი – ფი ნან სუ რი დო კუ მენ ტი, 
რო მე ლიც კონ კ რე ტულ მო მენ ტ ში სა წარ მოს 
ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბას ასა ხავს. საბალანსო 
უწყი სი მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას სა წარ მოს აქ ტი
ვე ბის, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და კა პი ტა ლის შე სა
ხებ.

სა ბან კო რეკ ვი ზი ტე ბი – სა ბან კო მო ნა ცე მე
ბი, რომ ლე ბიც მომ ხ მა რე ბელს სჭირ დე ბა სა
ბან კო ოპე რა ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად: 
ბან კის და სა ხე ლე ბა და კო დი, ან გა რი შის ნო
მე რი და ა. შ.

საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბი – სა წარ მოს გან კარ
გუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი ფუ ლა დი და არა ფუ ლა დი 
რე სურ სი, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც სა წარ მოს შე
უძ ლია ერთ წელ ზე ნაკ ლე ბი ვა დით (მაგ.: ფუ ლი, 
მა რა გე ბი, დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბა და სხვ.).

სა გა დახ დო (პლასტიკური) ბა რა თი – სა გა
დახ დო ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა 
სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის გა და სახ
დე ლად, ნაღ დი ფუ ლის მი სა ღე ბად, ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად და სა ქარ თ
ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით ნე ბა დარ თუ ლი სხვა 
ოპე რა ცი ე ბის შე სას რუ ლებ ლად. სა გა დახ დო 
ბა რა თი შე იძ ლე ბა იყოს სა დე ბე ტო, საკ რე დი ტო 
და წი ნას წა რი გა დახ დის. რო გორც წე სი, სა გა
დახ დო ბა რა თით სარ გებ ლო ბი სას მომ ხ მა რე
ბელ მა უნ და გა და ი ხა დოს ან გა რი შის მომ სა ხუ
რე ბის ყო ველ თ ვი უ რი სა კო მი სიო და ბა რა თის 
ყო ველ წ ლი უ რი სა კო მი სი ო. 

სა დე ბე ტო ბა რა თი – ბა რა თი, რომ ლის მეშ ვე ო
ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია სა ბა რა თე/ მიმ დი ნა რე ან
გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი თან ხის გან კარ გ ვა.

საკ რე დი ტო ბა რა თი – ბა რა თი, რომ ლის მეშ ვე
ო ბი თაც მომ ხ მა რე ბელს შე უძ ლია საკ რე დი ტო 
და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ მის თ ვის გა მო ყო ფი ლი 
(ანუ ნა სეს ხე ბი) თან ხის გან საზღ ვ რუ ლი ლი მი
ტის ფარ გ ლებ ში გან კარ გ ვა/ გა ხარ ჯ ვა. 

სა ბან კო ამო ნა წე რი – ბან კის მი ერ გა ცე მუ ლი 
წე რი ლო ბი თი /ე ლექ ტ რო ნუ ლი დო კუ მენ ტი, რო
მელ შიც მო ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცია კონ კ რე ტულ 
პე რი ოდ ში კლი ენ ტის მი ერ შე სა ბა მის სა ბან კო 
ან გა რიშ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის 
შე სა ხებ. 
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სა კო მი სიო – სხვა დას ხ ვა პრო დუქ ტით / მომ
სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბი სათ ვის მომ ხ მა რებ
ლის თ ვის და წე სე ბუ ლი გა და სა ხა დი, რომ ლის 
ოდე ნო ბა და გა დახ დის წე სიც გა ნი საზღ ვ რე ბა 
ხელ შეკ რუ ლე ბით. 

საკ   რე  დი  ტო ის   ტო  რია – საკ   რე  დი  ტო სა  ინ  
ფორ   მა  ციო ბი  უ  როს მო  ნა  ცემ   თა ბა  ზა  ში თავ  
მოყ   რი  ლი ინ   ფორ   მა  ცია მსეს   ხებ   ლის (როგორც 
ფი  ზი  კუ  რი, ისე იური  დი  უ  ლი პი  რის) მიმ   დი  ნა  რე 
და და  ფა  რუ  ლი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ. რო
გორც ფი ზი კურ, ისე იური დი ულ პი რებს შე უძ
ლი ათ მი ი ღონ მა თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
საკ რე დი ტო სა ინ ფორ მა ციო ბი უ რო ში და ცუ
ლი ინ ფორ მა ცია.

საკ რე დი ტო ლი მი ტი – კრე დი ტის წი ნას წარ 
შე თან ხ მე ბუ ლი მაქ სი მა ლუ რი ან მი ნი მა ლუ რი 
ზღვა რი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც შე საძ ლე ბე ლია 
თან ხის ათ ვი სე ბა/ გა ხარ ჯ ვა.

საკ რე დი ტო ხა ზი – საკ რე დი ტო პრო დუქ ტი, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც მსეს ხე ბელს ეძ ლე ვა 
შე საძ ლებ ლო ბა, გარ კ ვე უ ლი ლი მი ტის ფარ გ
ლებ ში, ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ვა დი თა და პი რო ბე ბით, პე რი ო დუ ლად გა მო ი ყე
ნოს კრე დი ტის თან ხა.

საკ რე დი ტო ხელ შეკ რუ ლე ბა – ხელ შეკ რუ
ლე ბა, რო მე ლიც არე გუ ლი რებს მხა რე თა საკ
რე დი ტო ურ თი ერ თო ბას და რო მელ შიც დე ტა
ლუ რა დაა გა წე რი ლი მხა რე თა უფ ლე ბე ბი და 
მო ვა ლე ო ბე ბი. 

სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხი – საკ რე დი ტო პრო
დუქ ტი (სესხის ტი პი), რო მელ საც ფი ნან სუ რი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბი არა კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბის თ
ვის გას ცე მენ. სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხი შე იძ ლე ბა 
იყოს რო გორც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, ისე არა უზ
რუნ ველ ყო ფი ლი. მი სი აღე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
რო გორც დის ტან ცი უ რად, ისე ფი ნან სუ რი ორ
გა ნი ზა ცი ის სერ ვის ცენ ტ რ ში. 

სარ გე ბე ლი – შე თა ვა ზე ბა, რო მე ლიც მომ ხ მა
რებ ლის თ ვის იქ ნე ბა სარ გებ ლის ან უპი რა ტე
სო ბის მომ ტა ნი. სარ გე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს 
ფას დაკ ლე ბა, სტა ტუ სი, სა ჩუ ქა რი და სხვ.

საპ რო ცენ ტო სარ გე ბე ლი – დე პო ზი ტის შემ
თხ ვე ვა ში: დე პო ზიტ ზე და რიცხუ ლი სარ გე ბე
ლი; სეს ხის შემ თხ ვე ვა ში: კრე დი ტით სარ გებ

ლო ბის სა ნაც ვ ლოდ მსეს ხებ ლის მი ერ სეს ხის 
გამ ცე მი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის გა დახ დი ლი თან
ხა. პრო ცენ ტის სა ხით გა მო სა ხულ სარ გე ბელს 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ეწო დე ბა. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი:

ცვლა დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – საპ რო ცენ
ტო გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც „მიბმულია” გარ კ ვე
ულ სა ჯა რო ინ დექ ს ზე (ლარის სეს ხის შემ თხ
ვე ვა ში – ეროვ ნუ ლი ბან კის რე ფი ნან სი რე ბის 
გა ნაკ ვეთ ზე; დო ლა რის სეს ხის შემ თხ ვე ვა ში 
– ლონ დო ნის ბან კ თა შო რის შე თა ვა ზე ბის ინ
დექ ს ზე (Libor) და ა. შ.) და სეს ხის ვა დის გან
მავ ლო ბა ში, ამ სა ჯა რო ინ დექ სის ცვლი ლე ბის 
პა რა ლე ლუ რად, შე იძ ლე ბა გა ი ზარ დოს ან შემ
ცირ დეს. საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ცვლი ლე ბა 
გა მო იწ ვევს სეს ხის შე ნა ტა ნე ბის გაზ რ დას ან 
შემ ცი რე ბას. 

ფიქ სი რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – საპ
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც უც ვ ლე ლია 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოქ მე დე ბის გან მავ
ლო ბა ში.

ნო მი ნა ლუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – სეს
ხის ან დე პო ზი ტის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, 
რო მე ლიც მი თი თე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბა ში და 
ასა ხავს უშუ ა ლოდ სეს ხის / დე პო ზი ტის თან ხა
ზე და რიცხულ პრო ცენტს. ასე თი საპ რო ცენ
ტო გა ნაკ ვე თი არ მო ი ცავს პრო დუქ ტის / მომ
სა ხუ რე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბულ სხვა 
ხარ ჯებს (მაგ.: სეს ხის დამ ტ კი ცე ბი სა და გა
ტა ნის სა კო მი სი ო, დაზღ ვე ვის სა კო მი სიო და 
სხვ.).

ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – სეს ხის 
შემ თხ ვე ვა ში: საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, რომ
ლის გა ან გა რი შე ბა შიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
ყვე ლა ხარ ჯი და ამ ხარ ჯე ბის გა წე ვის პე რი ო
დი. ასე თი ხარ ჯე ბი შე იძ ლე ბა იყოს სეს ხის დამ
ტ კი ცე ბის სა კო მი სი ო, დაზღ ვე ვის სა კო მი სიო 
და ა. შ. დე პო ზი ტის შემ თხ ვე ვა ში: საპ რო ცენ
ტო გა ნაკ ვე თი, რომ ლის გა მოთ ვ ლი სას გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლია ყვე ლა აუცი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი 
ხარ ჯი, მი ღე ბუ ლი/ მი სა ღე ბი სარ გე ბე ლი და ამ 
ხარ ჯე ბის გა წე ვი სა და სარ გებ ლის მი ღე ბის პე
რი ო დი.

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი – ქვეყ ნის 
ცენ ტ რა ლუ რი ბან კი, რომ ლის მთა ვარ მი ზან
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საც ქვე ყა ნა ში ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს. ეროვ ნუ ლი ბან კი 
ასე ვე ზე დამ ხედ ვე ლობს სა ფი ნან სო სექ ტორს, 
რაც მიზ ნად ისა ხავს ამ სექ ტო რის სტა ბი ლუ
რო ბის, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის, გა მარ თუ ლი და 
უსაფ რ თხო ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სა და სექ ტო რის 
მომ ხ მა რე ბელ თა და ინ ვეს ტორ თა უფ ლე ბე
ბის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფას. და მა ტე ბით, 
ეროვ ნუ ლი ბან კის ფუნ ქ ცი ებ ში შე დის ქვეყ ნის 
ოფი ცი ა ლუ რი სა ერ თა შო რი სო რე ზერ ვე ბის 
მარ თ ვა, ქარ თუ ლი ბან კ ნო ტე ბი სა და მო ნე ტე
ბის მი მოქ ცე ვა ში ჩაშ ვე ბა, უკა ნო ნო შე მო სავ
ლე ბის ლე გა ლი ზე ბი სა და ტე რო რიზ მის და ფი
ნან სე ბის აღ კ ვე თის მიზ ნით ღო ნის ძი ე ბე ბის 
ჩა ტა რე ბა და ა. შ.

სა შე ღა ვა თო პე რი ო დი – დრო ის მო ნაკ ვე თი, 
რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც მსეს ხე ბელს არ უწევს 
სეს ხის ძი რი თა დი თან ხის გა დახ და. ზოგ შემ თხ
ვე ვა ში, სა შე ღა ვა თო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში 
მსეს ხე ბელს შე საძ ლოა პრო ცენ ტის გა დახ დაც 
არ უწევ დეს. საკ რე დი ტო ბა რა თით სარ გებ ლო
ბი სას სა შე ღა ვა თო პე რი ო დი წარ მო ად გენს იმ 
ვა დას, რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც, და ვა ლი ა ნე ბის 
სრუ ლად და ფარ ვის შემ თხ ვე ვა ში, ბა რა თი დან 
ათ ვი სე ბულ, ანუ გა ხარ ჯულ თან ხას არ ერიცხე
ბა წლი უ რი პრო ცენ ტი.  

სა ხელ ფა სო პროგ რა მა – ბან კის მი ერ ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის თ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი პროგ რა მა, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც, პროგ რა მა ში ჩარ თუ
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი იღე ბენ 
გან სა კუთ რე ბულ პი რო ბებ ს / შე ღა ვა თებს ბან
კის პრო დუქ ტებ სა და მომ სა ხუ რე ბებ ზე (მაგ.: 
თან ხის გა ნაღ დე ბა ზე, სეს ხებ ზე, დე პო ზი ტებ
ზე და ა. შ.), ხო ლო თვი თონ ორ გა ნი ზა ცია 
მარ ტი ვად, უსაფ რ თხოდ და სწრა ფად ახორ
ცი ე ლებს თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის (მათ შო რის, 
მივ ლი ნე ბა ში მყოფ თათ ვის) ხელ ფა სის ჩა
რიცხ ვას. 

სეს ხი – თან ხა, რო მელ საც მსეს ხე ბე ლი გამ სეს
ხებ ლის გან ვა ლის სა ხით იღებს წი ნას წარ შე
თან ხ მე ბუ ლი პი რო ბე ბით, რომ ლე ბიც მო ი ცავს 
თან ხის დაბ რუ ნე ბის ვა დებს, საპ რო ცენ ტო გა
ნაკ ვე თებ სა და სხვა პა რა მეტ რებს. 

სეს ხი არა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი – სეს ხი, რო მე
ლიც გა ცე მუ ლია უზ რუნ ველ ყო ფის (გირავნობა, 
იპო თე კა, თავ დე ბო ბა, სა ბან კო გა რან ტია ან 
სხვ.) გა რე შე.

სეს ხი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი – სეს ხი, რომ ლის 
აღე ბაც ხორ ცი ელ დე ბა უძ რავ  მოძ რა ვი ქო ნე
ბის, დე პო ზი ტის ან თავ დე ბის უზ რუნ ველ ყო
ფით.

სეს ხის გა ცე მის სა კო მი სიო – სა ფი ნან სო ორ
გა ნი ზა ცი ის მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი სეს ხის გა სა
ცე მად გა წე უ ლი ფი ნან სუ რი ხარ ჯი.

სეს ხის დამ ტ კი ცე ბა – სეს ხის გა ცე მას თან და
კავ ში რე ბით სა ფი ნან სო და წე სე ბუ ლე ბის თან ხ
მო ბა/ და დე ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.

სეს ხის მო ნი ტო რინ გი – სეს ხის გა ცე მის შემ
დ გომ სეს ხის გამ ცე მი ორ გა ნი ზა ცი ის მხრი დან 
პე რი ო დუ ლი დაკ ვირ ვე ბი სა და შე მოწ მე ბის სის
ტე მა ტუ რი პრო ცე სი, რომ ლის მი ზა ნია სეს ხის 
მიზ ნობ რი ვად გა მო ყე ნე ბი სა და მსეს ხებ ლის 
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის შე მოწ მე ბა.

სუბ სი დია – და ფი ნან სე ბა, ფუ ლა დი დახ მა რე
ბის გა წე ვა. სა ხელ მ წი ფოს მი ერ მა ტე რი ა ლუ რი 
ან ნა ტუ რა ლუ რი ფორ მით უსას ყიდ ლოდ გა წე უ
ლი დახ მა რე ბა.

ტ
ტრან ზაქ ცია – სხვა დას ხ ვა ფი ნან სუ რი ოპე რა
ცი ის: თან ხის შე ტა ნის, გა და რიცხ ვის, გა ნაღ დე
ბის და ა. შ. – შეს რუ ლე ბა.

ტრან ში – მთლი ა ნი სეს ხის ნა წი ლი, რო მე ლიც 
სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ არის გა სა ცე მი, 
ან მომ ხ მა რებ ლის მი ერ არის გა და სახ დე ლი. 

ფ
ფაქ სი მი ლია – ხელ მო წე რა ბეჭ დის (კლიშე) გა
მო ყე ნე ბით, რო მელ ზეც და ტა ნი ლია ხელ მო წე
რის ზუს ტი ას ლი. ფაქ სი მი ლია ასე ვე წარ მო ად
გენს ხელ მო წე რის ნი მუშს. 

ფი ნან სუ რი ანა ლი ზი – სა წარ მოს ფი ნან სუ
რი მდგო მა რე ო ბის, რის კე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის 
შე დე გე ბის ობი ექ ტუ რად შე ფა სე ბა. ფი ნან სუ რი 
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ანა ლი ზის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია სა წარ მოს 
შემ დ გო მი სტა ბი ლუ რო ბის ან, პი რი ქით, მო
სა ლოდ ნე ლი რის კის შე სა ხებ პროგ ნო ზის გა
კე თე ბა. ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, უმე ტეს 
შემ თხ ვე ვა ში, ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბას თან და
კავ ში რე ბით და დე ბით ან უარ ყო ფით გა დაწყ
ვე ტი ლე ბას მე წარ მის ფი ნან სუ რი ანა ლი ზის სა
ფუძ ველ ზე იღე ბენ.

ფი ნან სუ რი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი:

სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი – ფი ნან
სუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს 
ბიზ ნე სის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბას, კერ ძოდ, აქვს 
თუ არა ბიზ ნესს საკ მა რი სი წმინ და შე მო სა ვა ლი 
საკ რე დი ტო ვალ დე ბუ ლე ბის და სა ფა რად. ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო ით ვ ლე ბა საპ რო ცენ ტო ხარ
ჯამ დე და მო გე ბის გა და სა ხა დამ დე მსეს ხებ ლის 
ყო ველ თ ვი უ რი მო გე ბის შე ფარ დე ბით სეს ხის 
ყო ველ თ ვი ურ გა და სა ხად თან. 

მიმ დი ნა რე ლიკ ვი დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი – ფი
ნან სუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც გან საზღ ვ
რავს საკ მა რი სია თუ არა ბიზ ნე სის მა ღალ ლიკ
ვი დუ რი აქ ტი ვე ბი იმის თ ვის, რომ, სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, მოხ დეს მა თი გა მო ყე ნე ბა მოკ ლე
ვა დი ა ნი (მიმდინარე) ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და სა
ფა რად.

ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის კო ე ფი ცი
ენ ტი – ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც 
გან საზღ ვ რავს, თუ რა მო ცუ ლო ბის ვალ დე
ბუ ლე ბის და მა ტე ბის სა შუ ა ლე ბა აქვს ბიზ ნესს 
ისე, რომ, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ფი ნან სურ 
პრობ ლე მას სა კუთ რი კა პი ტა ლით გა უმ კ ლავ
დეს. ამ კო ე ფი ცი ენ ტის სა ყო ველ თაო სტან დარ
ტი არ არ სე ბობს და ის და მო კი დე ბუ ლია ბიზ ნე
სის სექ ტორ ზე, თუმ ცა ძი რი თად შემ თხ ვე ვებ ში, 
რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ ფი ნან სუ რი და მო უ კი
დებ ლო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი არ იყოს 30%ზე 
ნაკ ლე ბი. 

ფიქ სი რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი – სა წარ მოს ხარ ჯე
ბი, რომ ლე ბიც არ იც ვ ლე ბა დრო ის გარ კ ვე ულ 
მო ნაკ ვეთ ში, წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის / მომ სა ხუ
რე ბის გა წე ვის რა ო დე ნო ბის მი უ ხე და ვად, მაგ.: 
იჯა რა, დაზღ ვე ვა, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხელ ფა
სი და სხვ. 

ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მოძ რა ო ბის უწყი სი – ფი
ნან სუ რი დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც ასა ხუ ლია 

დრო ის კონ კ რე ტულ მო ნაკ ვეთ ში კომ პა ნი ა ში 
შე მო მა ვა ლი და კომ პა ნი ი დან გა მა ვა ლი ფუ ლა
დი სახ ს რე ბი. 

ქ
ქო ნე ბა მოძ რა ვი – ქო ნე ბა, რო მე ლიც არ არის 
უძ რა ვი და შე საძ ლე ბე ლია მი სი გა და ად გი ლე
ბა, მაგ.: ავ ტო მო ბი ლი, მან ქა ნა და ნად გა რე ბი 
და ა. შ.

ქო ნე ბა უძ რა ვი – უძ რავ ქო ნე ბას მი ე კუთ ვ ნე
ბა მი წის ნაკ ვე თი, არ სე ბუ ლი წი ა ღი სე უ ლით 
და მას ზე აღ მო ცე ნე ბუ ლი მცე ნა რე ე ბით, ასე ვე 
შე ნო ბა ნა გე ბო ბე ბი, რომ ლე ბიც მყა რად დგას 
მი წა ზე, მაგ.: საცხოვ რე ბე ლი სახ ლი, სა წარ მოო 
ნა გე ბო ბა.

ყ
ყა და ღა – ქო ნე ბის მე სა კუთ რის თ ვის სა კუთ რე
ბით სარ გებ ლო ბი სა და გან კარ გ ვის აკ რ ძალ ვა 
ან შეზღუდ ვა. ყა და ღა შე იძ ლე ბა და ე დოს უძ რავ 
 მოძ რავ ქო ნე ბას, სა ბან კო ან გა რი შებს, ფა სი ან 
ქა ღალ დებს და ა. შ. ყა და ღის და დე ბა შე უძ ლია 
სა სა მარ თ ლოს /არ ბიტ რაჟს ან სხვა უფ ლე ბა მო
სილ ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოს (მაგ.: სსიპ აღ
ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო, სსიპ შე მო სავ ლე
ბის სამ სა ხუ რი და სხვ.).

ც
ცვე თა (ამორტიზაცია) – დრო თა გან მავ ლო
ბა ში აქ ტი ვის თან და თა ნო ბი თი გაც ვე თა, რაც 
იწ ვევს აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბას. 
ბუ ღალ ტ რუ ლი მიზ ნე ბის თ ვის, ცვე თა წარ მო
ად გენს აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბის დრო ში გა ნა წი
ლე ბას სა ბა ლან სო უწყის ში მი სი ხარ ჯად აღი ა
რე ბის მიზ ნით. 

ცვლა დი ხარ ჯი – სა წარ მოს ხარ ჯე ბი, რომ ლე
ბიც იც ვ ლე ბა დრო ის გარ კ ვე ულ მო ნაკ ვეთ ში 
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წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის / მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის 
რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით, მაგ.: ნედ ლე უ ლის ხარ
ჯი, ტრან ს პორ ტი რე ბის / დის ტ რი ბუ ცი ის ხარ ჯი 
და სხვ. 

ძ
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი – სა წარ მოს გან კარ
გუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვე ბი 
(მაგ.: შე ნო ბა ნა გე ბო ბე ბი, მი წა, და ნად გა რე ბი 
და სხვ.), რო მელ თაც სა წარ მო იყე ნებს წარ მო
ე ბა ში, მომ სა ხუ რე ბა ში, იჯა რით გა სა ცე მად და 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის. ეს აქ ტი ვე
ბი, ძი რი თა დად, ერთ წელ ზე მე ტი ვა დით გა მო
ი ყე ნე ბა.

წ
წინ ს წ რე ბით და ფარ ვის სა კო მი სიო – თან
ხა, რომ ლის გა დახ დაც, ხელ შეკ რუ ლე ბით გან
საზღ ვ რუ ლი პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად, ეკის რე ბა 
მომ ხ მა რე ბელს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ის სეს ხის 
დარ ჩე ნილ ძი რი თად თან ხას სრუ ლად ან ნა წი
ლობ რივ ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
თა რი ღის დად გო მამ დე და ფა რავს.

ხ
ხან დაზ მუ ლო ბა – კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ
ვ რუ ლი ვა და, რომ ლის გას ვ ლის შემ დ გო მაც 
პირს სხვა პი რის მი მართ ეკარ გე ბა მოთხოვ ნის 
უფ ლე ბის იძუ ლე ბი თი აღ ს რუ ლე ბის შე საძ ლებ
ლო ბა. ხან დაზ მუ ლო ბა იწყე ბა მოთხოვ ნის წარ
მო შო ბის მო მენ ტი დან. მოთხოვ ნის წარ მო შო ბის 
მო მენ ტად ჩა ით ვ ლე ბა დრო, რო დე საც პირ მა 
შე იტყო ან უნ და შე ეტყო თა ვი სი უფ ლე ბის დარ
ღ ვე ვის შე სა ხებ. თუ მო ვა ლემ, ხან დაზ მუ ლო ბის 
მი უ ხე და ვად, მა ინც შე ას რუ ლა თა ვი სი ვალ დე
ბუ ლე ბა, მა შინ მას არ შე უძ ლია ხან დაზ მუ ლო ბა
ზე მი თი თე ბით უკან გა მო ითხო ვოს შეს რუ ლე ბა.

ხელ შეკ რუ ლე ბა – ორ ან მეტ მხა რეს შო რის წე
რი ლო ბით გა ფორ მე ბუ ლი იური დი უ ლი ძა ლის 
მქო ნე შე თან ხ მე ბა, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს 
შე თან ხ მე ბის პი რო ბებს, მხა რე თა უფ ლე ბებ სა 
და მო ვა ლე ო ბებს. 

ხელ შეკ რუ ლე ბის თავ სარ თი – ხელ შეკ რუ ლე
ბის ნა წი ლი (1ლი გვერ დი), რო მელ შიც მო ცე
მუ ლია ინ ფორ მა ცია ხელ შეკ რუ ლე ბის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი პი რო ბე ბის შე სა ხებ: ნო მი ნა ლუ რი და 
ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, ფი ნან
სუ რი ხარ ჯე ბი და სხვა. თავ სარ თ ში ასე ვე მი თი
თე ბუ ლი ა, თუ სად არის შე საძ ლე ბე ლი პრე ტენ
ზი ის წარ დ გე ნა, უკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში. 



გა მომ ცემ ლო ბა:
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო და ბეჭ დი ლია „ევროპული ფონ დი სამ ხ რეთ აღ მო
სავ ლეთ ევ რო პი სათ ვის” (EFSE) გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის მხარ და
ჭე რით.

უარის თქმა პასუხისმგებლობაზე:
„ევროპული ფონ დის სამ ხ რეთ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სათ ვის~ გან ვი
თა რე ბის პროგ რა მა (EFSE DF) პა სუხს არ აგებს წი ნამ დე ბა რე დო კუ
მენ ტის ში ნა არ ს ზე.






