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საკრედიტო სარეიტინგო სისტემების 
შექმნის პროექტის ხელმძღვანელი 
ქვეყნებში: საქართველო, ესტონეთი, 
ისლანდია, ინდონეზია, ირანი, 
იამაიკა, კენია, ლატვია, ყაზახეთი, 
მაროკო, შრი ლანკა, ტანზანია, 
უკრაინა და სხვ.
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ახლო აღმოსავლეთი

მომხმარებლები 50-ზე მეტ ქვეყანაში

საკრედიტო ბიურო
ი.ტ. მხარდაჭერა
ბიზნეს ინფორმაცია
ანალიტიკა
ფსიქომეტრიკა

ევროპა

ლათინური ამერიკა
& კარიბის რეგიონი

აფრიკა

ცენტრალური ევრაზია

ყაზახეთი
ყირგიზეთი
საქართველო
ავღანეთი

აზია

არაბეთის გაერთ. საემიროები
ირანი
ერაყი

მაროკო
სენეგალი
მალი
ბურკინა ფასო
ნიგერი
გვინეა ბისაუ
კოტდივუარი
ბენინი
ტოგო
სუდანი
სამხ. სუდანი
ზიმბაბვე

ინდოეთი
ინდონეზია

გაერთიანებული სამეფო
გერმანია
ესპანეთი
პოლონეთი
ჩეხეთი
სლოვაკეთი
რუმინეთი
მალტა
მონაკო
ისლანდია
ესტონეთი
ლატვია
ლიტვა
უკრაინა
თურქეთი
რუსეთიგაიანა

იამაიკა
ბარბადორი
მექსიკა

კენია
ტანზანია
სამხ. აფრიკა



საკრედიტო რისკების მართვის ექსპერტები

საკრედიტო
ბიუროები

ანალიტიკა & 

საკონსულტაციო
სერვისები

ბიზნეს ინფორმაცია & 

ი.ტ. გადაწყვეტები

ოპტიმიზირებული პროცესითა და ინოვაციური გადაწყვეტებით
ვეხმარებით ორგანიზაციებს ფინანსური ხელმისაწვდომობის

გაზრდაში

FinTech ინოვაციები



ბიზნესის სარეიტინგო მოდელი

• კრედიტინფო ფოკუსირებს ბიზნესების შეფასებაზე

– Creditinfo საკრედიტო ბიურო(10+)

– Creditsafe საკრედიტო ბიურო(5)

– CIT Leasing (7 ევროპული ქვეყანა)

– Credit Agricole Bank

– Wells Fargo (UK)

• მუშაობს ორივე მიმართულებით

– ბიზნესის ფინანსური მონაცემებზე დაყრდნობით
კლასიკური სქორინგ სისტემის შექმნა

– საკრედიტო ქცევითი მონაცემების შეგროვება

• ზოგიერთ შემთხვევაში შეიქმნა პირველი თაობის სქორინგის
მოდელი

– კრედიტინფო უზრუნველყოფს ტრენინგების ჩატარებასა
და ცოდნის გაზიარებას

– აუცილებელია მონაცემთა საფუძვლიანი გადახედვა და
მისი სანდოობის შემოწმება

კრედიტინფოს აქვს ცოდნა და

გამოცდილება ბიზნეს

სარეიტინგო სისტემები

შექმნის მიმართულებით



ბიზნესის მონაცემთა წყაროები

მონაცემთა წყაროები, 

რომელთაც აქვთ მჭიდრო
კავშირი ბიზნესის რისკის
შეფასებასთან. ზოგიერთი

წყარო აქტუალურია
მხოლოდ ცალკეული

ბაზრებისა და კომპანიის
პროფილისთვის. უმეტესი
წყაროები აუმჯობესებენ
საკრედიტო რისკის

პროგნოზირების ხარისხს. განაცხადის
მონაცემები

საბანკო
ტრანზაქციები

საკრედიტო
ბიუროს
რეპორტი

ფინანსები
(მოგება/ზარალი, 

ბალანსი, 

კოეფიციენტები)

ელკომერცია
(Amazon,  

Alibaba)

ბიზნეს ინფო
(საქმიანობის

ხანგრძლ., 

თანამშრომელთა
რაოდენობა და სხვ.)

მესაკუთრე/ 
დირექტორი

დაკავშირებული
კომპანიები

კომპანია



• ნაღდი ფულის კოეფიციენტი

• სესხის მომსახურების კოეფიციენტი

• სესხის უზრუნველყოფის კოეფიციენტი

• შემოსავლის ზრდის კოეფიციენტი

• ROI

• გაყიდვების შეფარდება აქტივებთან - Sales 
to assets

• მოგების შეფარდება სესხთან - EBITDA to 
debt

პროგნოზირებადი ფინანსური
კოეფიციენტები

რაც უფრო კარგად
იცნობს კრედიტორი მის
მსესხებელს, მით უფრო
მცირეა საკრედიტო
რისკის დონე. ამან
შეიძლება გაზარდოს

ხარჯები, თუმცა ზრდის
სესხის გადახდის

ალბათობას. 
აღნიშნული კოეფიციენტების დაანგარიშება შესაძლებელია
სარას-ის მონაცემებით! 

საკრედიტო ბიუროს მონაცემების დამატებით შესაძლებელია
მოდელის პროგნოზირების ხარისხის გაუმჯობესება!



ფინანსურ მონაცემებზე დაყრდნობით შექმნილი
საკრედიტო ქულის მოდელის ცვლადების მაგალითი

შენიშვნა: წარმოდგენილი ცვლადები გამოითვლება სესხების გაცემის თარიღის მიხედვით. 
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ფინანსურ და საკრედიტო
მონაცემების გამოყენებით
შექმნილი საკრედიტო
ქულის მოდელი ხელს
შეუწყობს სწრაფი და
ეფექტური საკრედიტო
პროცესის აწყობას
საქართველიში!

საკრედიტო ბიუროსა და სარას-ის
მონაცემები შესაძლებელს ხდის
უკეთ შეფასდეს საკრედიტო რისკი!

ფინანსური
ინსტიტუტი

(FI)

ფინანსურ და
საკრედიტო
მონაცემების
გამოყენებით
შექმნილი
საკრედიტო

ქულის მოდელი

API call
Score 

returned

ინფორმირებული
გადაწყვეტილების

მიღება



საბოლოო შენიშვნები

• ფინანსური მონაცემები საშუალებას
გვაძლევს უფრო ფართოდ
შევხედოთ ბიზნესებს და
გავაუმჯობესოთ მოდელის
პროგნოზირების ხარისხი

• სტატისტიკურად დამტკიცებული
კრედიტინფოს მიერ

• კრედიტინფო შექმნის მძლავრ
საკრედიტო სარეიტინგო მოდელს
ფინანსური მონაცემების
გამოყენებით!
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