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Future of SMPs: Digital Transformation 



• გთხოვთ გქონდეთ ვიდეოგამოსახულება და მიკროფონი 
გამორთული

• გთხოვთ შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ენა (გერმანულ არხზე 
ხელმისაწვდომი იქნება ქართული თარგმანი)

• მზად იყავით მოკლე კითხვებზე პასუხის გასაცემად
• ჩაწერეთ ნებისმიერი კითხვა „ჩატის“ ველში თქვენი ვინაობის და 

ორგანიზაციის მითითებით
• გაითვალისწინეთ რომ ღონისძიება იწერება

საორგანიზაციო საკითხები



მარტინ დე ბი

ორგანიზაცია - ახალი ტექნოლოგიები და დარგთაშორისი ინოვაციები-
მრჩეველი, EFAA-ს ციფრული სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე

პოლ თომპსონი

მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული 
ფედერაციის დირექტორი და მსოფლიო ბანკის კონსულტანტი

მომხსენებლები



• მისასალმებელი სიტყვა (5 წუთი)

• პრაქტიკის გარდაქმნა – პოლ თომფსონი (10 წუთი)

• როგორ გარდაქმნათ თქვენი პრაქტიკა – მარტინ დე ბი (45 წუთი)

• მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმები ტექნოლოგიებს ითვისებენ–
პოლ თომფსონი (10 წუთი) 

• კითხვები და პასუხები (Q&A) (15 წუთი)

• დასკვნითი შენიშვნები (5 წუთი)

• წასაკითხი მასალა

დღის წესრიგი



• ახლა, უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე, მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმები
მცირე ბიზნესის საიმედო მრჩევლები არიან. Covid-19 -ით გამოწვეული კრიზისი
არის მოწოდება მცირე პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვის რომ თავიანთი საქმიანობა
გარდაქმნან. ასეთი ფირმების ციფრული ტრანსფორმაცია გადამწყვეტი
მნიშვნელობისაა ცვლილების დასაჩქარებლად, სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად
და კლიენტთა საჭიროებების უკეთ გასარკვევად.

• პანდემიამ ფაქტიურად დააჩქარა ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა ისეთ
სფეროებში, როგორებიცაა ელექტრონული კომერცია (კლიენტებთან
დასაკავშირებლად) და დისტანციური საქმიანობა (პერსონალთან დასაკავშირებლად)
რაც უშუალოდ უკავშირდება საქმიანობის გაგრძელებას.“

„COVID-19 - მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების გზა აღდგენისკენ“, ACCA

მისასალმებელი სიტყვა
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პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა –
მომავლის გზამკვლევი

• ცვლილების გაცნობიერება
• ტექნოლოგიის გამოყენება
• ფოკუსირება ნიჭის მართვაზე
• ფირმის საოპერაციო მოდელის

განვითარება და საკონსულტაციო
სერვისების შემუშავება

პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა– მომავლის
გზამკვლევი

პრაქტიკის ტრანსფორმაცია– შესავალი

http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/Praqt.transf.Ifac.pdf
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პრაქტიკის ტრანსფორმაცია - ტექნოლოგიის დანერგვა I

1. გარემოს კვლევის განხორციელება

2. გრძელვადიან სტრატეგიასთან შესაბამისობა & 
რეალისტური სამოქმედო გეგმის ფორმულირება

3. „ღრუბლის“ დანერგვა

4. კლიენტების ჩართვა ტექნოლოგიურ
გადაწყვეტილებებში

5. „ტექნოლოგიების შიდა ჩემპიონის“ განსაზღვრა
და მხარდაჭერა
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პრაქტიკის ტრანსფორმაცია- ტექნოლოგიის გამოყენება I
• ტექნოლოგიაში გარკვევა რომელიც

კრიტიკული მნიშვნელობისაა
– პრაქტიკული ეფექტიანობის

გასაუმჯობესებლად
– მომსახურების მიწოდების გასაძლიერებლად
– პერსონალის მოტივაციისთვის
– სერვისების გასაფართოებლად

• ეს მოითხოვს
– უწყვეტ ინვესტიციას
– განხილვას სხვა ფირმებთან და კლიენტებთან
– „ღრუბლის“ ტექნოლოგიას

ტექნოლოგიის
გამოყენება
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პრაქტიკის ტრანსფორმაცია - ტექნოლოგიის გამოყენება II
• წარმატებული დანერგვა & 

განხორციელება გულისხმობს
– კოორდინირებულ მიდგომას და

სტრატეგიულ გეგმას
– შიდა „ჩემპიონს“
– პროცედურების შემუშავებას და

გატარებას
– უწყვეტ ტრენინგს პერსონალისთვის

ყველა დონეზე



mjcdebie.eu

მარტინ დე ბი
მრჩეველი, ახალი ტექნოლოგიები  
დარგთაშორისი ინოვაციები



ციფრული გარდაქმნა მარტივი არ არის, ეს 
სტრატეგიაა

Source https://www.amazon.com/Digital-Firm-change-accounting-competitive-ebook/dp/B07D4R7M6H

https://www.amazon.com/Digital-Firm-change-accounting-competitive-ebook/dp/B07D4R7M6H


ციფრული სტრატეგია კარგად ნაფიქრი პროცესია

Source https://www.bcg.com/publications/2019/five-rules-digital-strategy

Source: Simon Sinek, Inc.

რატომ

როგორ

რა      

ციფრული

სტრატეგია

ციფრული სტრატეგიის ხუთი წესი

ციფრული ტექნოლოგიის სტრატეგიული 
ზემოქმედების შეფასება
რა გავლენას იქონიებს ის თქვენს  
მომხმარებლებზე და ღირებულების  
ჯაჭვზე?

განსაზღვრეთ თქვენი 
ციფრული  ამბიცია
რა განაპირობებს 
პროგრესს?

დასახეთ  დიდი მიზნები
როგორია უდიდესი 
ფასეულობა რომელიც 
შეიძლება შეიქმნას?

გარდაქმნის მართვა
როგორ შეგვიძლია 
ადაპტაცია?

სტრატეგიის ახალი ელემენტების შემუშავება
როგორ უნდა შეიცვალოს შესაძლებლობები და 
კულტურა??

https://www.bcg.com/publications/2019/five-rules-digital-strategy


COVID-19-ით გამოწვეული უპრეცედენტო კრიზისი აჩქარებს
მოქნილობის, ადაპტაციის და გარდაქმნის აუცილებლობას.
დარგის სტრუქტურები და ბიზნესის მოდელები ირღვევა და
ეკონომიკის დიგიტალიზაცია ჩქარდება.

მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში ეკონომიკაში შექმნილი 
ახალი ფასეულობის სავარაუდოდ 70% დამყარებული იქნება 
ბიზნესმოდელების ციფრულ პლატფორმაზე. 

რატომ უნდა გადავიდნენ მცირე და საშუალო 
პრაქტიკოსები ციფრულ სერვისებზე

Sources: https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-digital-economy-and-new-value-creation and https://www.equinix.nl/gxi-report/#:~:text=The%20GXI%20predicts%20interconnection%20bandwidth,the%20overall%20economy%20slows%20down. 

ციფრული 
ეკონომიკა და 
ახალი 
ფასეულობის 
შექმნა

სრულად ციფრულ სერვისებზე გადასვლა
ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე

რამდენადაც ახალი მოთხოვნა განაწილებულ 
ციფრულ ჩართულობაზე იზრდება, ბიზნესებს 
სჭირდებათ პრობლემების გადაჭრა დისტანციურ 
შრომით რესურსებთან, ქსელის 
ეფექტიანობასთან და შრომის პროცესის 
შეყოვნებასთან დაკავშირებით

https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-digital-economy-and-new-value-creation
https://www.equinix.nl/gxi-report/#:%7E:text=The%20GXI%20predicts%20interconnection%20bandwidth,the%20overall%20economy%20slows%20down


მონაცემებით განპირობებული მიდგომა

Source: 216 Accountants

შესაბამისობა ახლა სისწრაფეს, სიზუსტეს და კონკურენტულ ფასს ეხება. მაგრამ კლიენტები
რეალურად აფასებენ ურთიერთობებს, ანალიზს და საკონსულტაციო სერვისებს. აღნიშნული
გამომდინარეობს რეალურ დროში მიღებული მონაცემებიდან - ანალიზის შედეგად გამოტანილი
დასკვნებიდან, რომლებიც რეალურ ბიზნესს აძლევს ცვლილების საშუალებას.

კლიენტის ოპტიმალური გამოცდილების უზრუნველსაყოფად შესთავაზეთ სტანდარტული
სამუშაო პროცესი, რომელიც შედგება შემდეგი საუკეთესო პროგრამული გადაწყვეტებისგან რაც
უპრობლემოდ ინტეგრირდება ერთმანეთთან.

მოახდინეთ ფოკუსირება რეალურ დროში მიღებულ მონაცემებზე. ის მოგცემთ ხედვას და
წვდომას მთელ ფინანსურ ინფორმაციაზე, რომელიც გჭირდებათ შესაბამისობის მისაღწევად და
საკონსულტაციო სერვისების ეფექტიანად და ზუსტად გასაწევად.

თქვენ შეგიძლიათ ყველაფრის დანახვა მთელი ისტორიული და მიმდინარე კლიენტის
მონაცემებით ერთ ადგილზე შენახული სხვადასხვა წყაროებიდან. შეუმჩნეველი არაფერი რჩება.

განახლებები რეალურ დროში და ავტომატური განახლებები თქვენი კლიენტების სისტემებიდან
უზრუნველყოფს იმას, რომ ინფორმაცია ყოველთვის ახალია. ამ მონაცემების სტანდარტიზაცია
ანგარიშების საერთო გეგმად და მონაცემების ერთიან საცავად ასევე შესაძლებელს ხდის
ავტომატიზაციას.



ნაბიჯები მონაცემებით განპირობებული სერვისებისკენ

Source: https://www.silverfin.com/resources/4-steps-to-take-for-a-successful-digital-transformation-of-your-accounting-firm

https://www.silverfin.com/resources/4-steps-to-take-for-a-successful-digital-transformation-of-your-accounting-firm


ზრდის შესაძლებლობები

• მეწარმეებს რეალურად სჭირდებათ მრჩეველი და მსმენელი. 
ბუღალტრები ფოკუსირებულნი უნდა იყვნენ აღნიშნულზე და 
უფრო მეტ ინვესტიციას ახდენდნენ ემოციურ და სოციალურ 
უნარებში.  

• საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან და მონაცემებთან 
დაკავშირებული უნარები სულ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი 
ხდება ბიზნესის კარგი მრჩევლის როლის შესასრულებლად. 
ბუღალტრებმა უნდა შეძლონ მონაცემების ინტერპრეტაცია და 
გარდაქმნან ის მძლავრ და რელევანტურ რეკომენდაციად. 

• კომპანიებმა წინ უნდა გაიხედონ. ბუღალტრებმა მეწარმეებს უნდა 
მიაწოდონ ინსტრუქციები ბიზნესის ფინანსური და ტექნიკური 
თვალსაზრისით შეუფერხებლად სამართავად

1

2

3

4

ახალი კლიენტის შეძენა

საკონსულტაციო 
შემოსავლის ზრდა

მარჟის ეფექტიანი ზრდა

კლიენტის შენარჩუნების 
გაუმჯობესება

Source: Botkeeper & 216



რა არის ზრდის წინაშე არსებული უდიდესი შემაფერხებელი ფაქტორი?

Source: Botkeeper & 216

ბუღალტრული აღრიცხვა უდიდესი შემაფერხებელია მასშტაბისა და ზრდისთვის

შესაძლებლობა
ბუღალტრული აღრიცხვის დამუშავებას 
დიდი დრო სჭირდება, რაც კლიენტთან 

კონტაქტის ხარჯზე ხდება  

ნიჭის მოზიდვა
რთულია კვალიფიციური პერსონალის 

მოძიება კლიენტთა რაოდენობის 
გასაზრდელად

შესაფერისი ადამიანები, არასწორი ამოცანები
ბუღალტრები რომლებიც ფოკუსირებული უნდა 
იყვნენ რჩევის მიწოდებაზე ზედმეტად არიან 
დაკავებული ბუღალტრული აღრიცხვით 

საიმედოობა და დროულობა
დაბალი ხარისხი და დაგვიანებული 
მიწოდება არ წარმოადგენს რჩევის   კარგ 
საფუძველს



ტენდენცია: ბუღალტერია რობოტიზებული იქნება

Source https://www.botkeeper.com/

Prominent Investor…

Source https://www.bizjournals.com/boston/news/2018/11/26/ai-bookkeeping-startup-botkeeper-raises-18m-round.html

https://www.botkeeper.com/
https://www.bizjournals.com/boston/news/2018/11/26/ai-bookkeeping-startup-botkeeper-raises-18m-round.html


რობოტი არის მანქანური სწავლა და სტანდარტიზაცია

უპირატესობები
RCSFI -ის გამოყენება ბუღალტრებს ხელს უწყობს კლიენტებისთვის მომსახურების მიწოდების გაუმჯობესებაში:
 ანგარიშების ადმინისტრირება გაცილებით ეფექტიანია, რამდენადაც ყველა ანგარიში მითითებულია სტანდარტული კლასიფიკაციით. 

ანგარიშების შედგენა გაცილებით ეფექტიანია კავშირის გამო RCSFI-სა და SBR-ს შორის
 უკეთესი ანალიზი: სტანდარტიზაცია იძლევა მონაცემების გაუმჯობესებული გაცვლის შესაძლებლობას სისტემებს შორის 
 გაუმჯობესებული ფინანსური ანალიზი შესადარისი მონაცემების საშუალებით. სტანდარტიზაცია ასევე აძლევს მონაცემთა გაცვლის 

შესაძლებლობებს სახელმწიფო უწყებებს აგრეგატული მონაცემების იწოდებით
 ფინანსური ანგარიშების გაუმჯობესებული ხარისხი მთავარი ჟურნალის დაკავშირებით სხვა სისტემებთან ფინანსურ მართვაში (როგორიცაა ელ. 

ანგარიშფაქტურები, ხელფასის ადმინისტრირება და საცალო ვაჭრობის სისტემები)

ფინანსური ინფორმაციის კლასიფიკაციის სახელმძღვანელო სისტემის დანერგვა (RCSFI) 

Source: https://referentiegrootboekschema.nl/english

https://referentiegrootboekschema.nl/english


როგორ მოქმედებს RCSFI პრაქტიკაში?

კოდი აღწერა A კომპანიის ჟურნალი B კომპანიის ჟურნალი

BVrd მარაგები 12400 3000

BVrdHan სავაჭრო საქონელი 12410 3200

BLimKasKas ფული 10010 2000

WOmzGrpGr1 გაყიდვები 80000 8500

Source: https://www.boekhoudplaza.nl/cmm/rgs/referentiegrootboekschema_rgs_balans_winst_en_verlies.php

ცხრილი 1: ფინანსური ინფორმაციის კლასიფიკაციის სახელმძღვანელო სისტემის (RCSFI) მაგალითი

https://www.boekhoudplaza.nl/cmm/rgs/referentiegrootboekschema_rgs_balans_winst_en_verlies.php


ჰოლანდიური GAAP და RCSFI

Source: https://www.boekhoudplaza.nl/cmm/rgs/referentiegrootboekschema_rgs_balans_winst_en_verlies.php

https://www.boekhoudplaza.nl/cmm/rgs/referentiegrootboekschema_rgs_balans_winst_en_verlies.php


მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმებს ძირითადი 
როლი აკისრიათ ფინანსური მონაცემების ჯაჭვში

ევროპის ადრეული გაფრთხილების პროექტის ძირითადი
ამოცანაა ძლიერი პირობების შექმნა მეწარმეებისთვის
რაც მათ დაეხმარება ძირითად გამოწვევებთან
გამკლავებაში, კრიზისის მართვის ჩათვლით, ასევე
გაკოტრების შემთხვევაში და მეორე შანსის მიღებაში.

Source: https://atradius.nl/rapport/economic-research-2020-insolvencies-forecast-to-jump-due-to-covid-19.html#

https://atradius.nl/rapport/economic-research-2020-insolvencies-forecast-to-jump-due-to-covid-19.html


მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმებს 
სჭირდებათ წინ გახედვა და არა უკან



როგორ ფიქრობს მცირე ბიზნესი მცირე და საშუალო 
პრაქტიკოსების შესახებ დიგიტალიზაციის თემასთან 
დაკავშირებით

მცირე ბიზნესის მოლოდინი

დასკვნა

დიგიტალიზებული მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმები 
მცირე ბიზნესს დაეხმარებიან საქმიანობის გაუმჯობესებაში

გვერდით დაუდგებიან მცირე ბიზნესს დიგიტალიზაციის 
პროცესში



ციფრული კომპეტენციის შეფასება

რატომ არის მნიშვნელოვანი ციფრული კომპეტენცია?
დიგიტალიზაციას მნიშვნელოვანი სირთულეები აქვს მცირე
და საშუალო სიდიდის ბუღალტრული პრაქტიკის მქონე
ფირმებისთვის (SMPs). ეს სირთულეები მოითხოვს
ცვლილებებს. მუდმივად გამოდის ახალი ციფრული
ტექნოლოგიები. მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმები
უნდა ელოდნენ ამ ცვლილებებს და მზად იყვნენ
რეაგირებისთვის. თუმცა ჩვეულებრივ მათ შეზღუდული
რესურსები აქვთ და საჭიროებენ მითითებებს და რჩევას თუ
უკეთესად როგორ უპასუხონ აღნიშნულ სირთულეებს.
სწორედ ამ დროს უნდა იქნეს გათვალისწინებული ციფრული
კომპეტენციის სრულყოფის მოდელი (DCMM™).

რა არის ციფრული კომპეტენციის სრულყოფის მოდელი
(DCMM™)?
DCMM™ შედგება კითხვარისაგან, რომელიც საშუალებას
აძლევს მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმებს მიაღწიონ
ციფრული კომპეტენციის სრულყოფის დონეს, განსაზღვრონ
სფეროები, სადაც მათ აქვთ მაღალი კომპეტენცია ან აკლიათ
ის და შემდეგ შეიმუშაონ გზამკვლევი სრულყოფის უფრო
მაღალი დონის მისაღწევად.

Source: https://www.efaa.com/dcmm/digital-competency-rating.html

https://www.efaa.com/dcmm/digital-competency-rating.html


შესავალი [სტატია]

ალექს ფალკონ ჰუერტა [ვიდეო]

ნაიჯელ ადამსი და ნიკი ადამსი [ვიდეო]

მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმები 
ტექნოლოგიებს ითვისებენ

http://baf.ge/site/index.php?tid=1&color=blue&lid=1&sid=1&artid=321
http://baf.ge/site/files/news/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/2020/Alex%20Falcon%20Huerta.mp4
http://baf.ge/site/files/news/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/2020/Nigel%20Adams%20and%20Nikki%20Adams.mp4
http://baf.ge/site/index.php?tid=1&color=blue&lid=1&sid=1&artid=321


კითხვები და პასუხები(Q&A)
შენიშვნა – მოხარული ვიქნებით მივიღოთ თქვენი კითხვები ვებინარის შემდეგ ელ-

ფოსტით შემდეგ მისამართებზე: Paul.Thompson@efaa.com და/ან info@mjcdebie.eu

mailto:Paul.Thompson@efaa.com
mailto:info@mjcdebie.eu


მცირე და საშუალო პრაქტიკოსებისთვის რეკომენდებულია:

• ციფრული ტრანსფორმაციის მაღალ პრიორიტეტად განსაზღვრა  - განვითარდით თორემ 
დამარცხდებით

• ციფრული ტრანსფორმაცია არის ცნობიერების, უნარების და ინსტრუმენტების გარდაქმნა 

• გაეცანით IFAC’-ის ნაშრომს ‘პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა– მომავლის 
გზამკვლევი’ და გამოიყენეთ ტექნოლოგია განსაზღვრული ნაბიჯებით

• დააჩქარეთ ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა, მათ შორისაა: საზოგადოებრივი 
ტექნოლოგიები, როგორებიცაა სოციალური მედია და შეტყობინებები; „მომდევნო თაობის“ 
გამოთვლები, როგორებიცაა Cloud, Serverless და Edge; და მონაცემთა ტექნოლოგიები, 
როგორებიცაა დიდი მოცულობის მონაცემები, ანალიტიკა და ვიზუალიზაცია

• განიხილეთ DCMM™-ის გამოყენება, ქულები შეადარეთ ანგარიშში წარმოდგენილ საშუალო 
მნიშვნელობებს აქ და შემაჯამებელ სტატიას აქ, და შემდეგ მოამზადეთ ცვლილების გეგმა

დასკვნითი შენიშვნები

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/practice-transformation-action-plan
https://www.efaa.com/cms/upload/efaa_files/pdf/News/20200903_EFAADCMMAtaGlance-FINAL.pdf


• „აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების კვლევა საქართველოში აუდიტორული მომსახურების ბაზარზე 

COVID-19 პანდემიის გავლენის შესახებ“ , World Bank / EU / SARAS

• „Covid-19 - მცირე და საშუალო პრაქტიკოსების გზა აღდგენისკენ“, , ACCA

• პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა– მომავლის გზამკვლევი, IFAC

• „რატომ უნდა გამოიყენონ მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმებმა დიგიტალიზაციის პოტენციალი“ , ACCA 

• „როგორ შეუძლიათ პროფესიულ ორგანიზაციებს მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების დახმარება 

საკუთარი საქმიანობის გარდაქმნაში მინიმალური ხარჯებით და ძალისხმევით“ , IFAC

• „დიგიტალიზაციის და ბიზნესის დივერსიფიკაციის სწრაფი გზამკვლევი მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე 

ფირმებისთვის“ , ACCA 

• „მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმები ტექნოლოგიებს ითვისებენ (სტატია და ვიდეოები)“ , ACCA

წასაკითხი მასალა (ქართულ ენაზე, თუ სხვაგვარად არ არის 
მითითებული) 

https://www.saras.gov.ge/Content/files/Covid-19-Geo-Final.pdf
http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/Praqt.transf.Ifac.pdf
https://www.saras.gov.ge/Content/files/ACCA-publication.pdf
https://www.saras.gov.ge/Content/files/N2-How%20PAOs%20Can%20Help%20SMPs%20Transform%20their%20Businesses%20with%20Minimal%20Cost%20and%20Pain%20_%20IFAC%202.pdf
http://baf.ge/site/index.php?tid=1&color=blue&lid=1&sid=1&artid=321


EFAA სამდივნო

მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული ფედერაცია

ბელგია, ბრიუსელი, ჟაკ დე ლალენის ქუჩა 4

ტ +32 2 736 88 86

ფ + 32 2 736 29 64 

ელ.ფოსტა secretariat@efaa.com

ვებგვერდი www.efaa.com

ტვიტერი @EFAAforSMEs   
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