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• COVID-19 -ის ეკონომიკური გავლენა მსს-ებზე ევროპაში (EN), 30 ივნისი 2020

• თავდაპირველად ყველაზე დიდი წუხილი იყო ლიკვიდურობა

• შედარებით ახლანდელი წუხილია გადახდისუნარიანობა და აღდგენა

• ევროკავშირის და წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერის ღონისძიებების
რეფოკუსირება

• მსს-ების 90% -მა აღნიშნა ბრუნვის ვარდნა; 20%-მა აღნიშნა ბრუნვის სრული
შეწყვეტა

• მსს-ების 40% -მა აღნიშნა ლიკვიდურობის ნაკლებობა; 50% იმ სექტორებშია,
რომლებზეც კრიზისმა იქონია გავლენა (მაგ, სასტუმროები / საცალო ვაჭრობა/
მშენებლობა)

Impact on SMEs and SMPs – Insights from SME united Survey
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - დასკვნები მსს გაერთიანებული კვლევიდან

https://smeunited.eu/publications/the-economic-impact-of-covid-19-on-smes-in-europe


• 2020 წლის 26 აპრილს ACCA -მ გამოაქვეყნა Covid-19 -ის გლობალური კვლევა: 
ბიზნესზე ზემოქმედების და რეაგირების შიგნით (EN) - 10,000 რესპონდენტი 
დაახლოებით 100 ქვეყნიდან

• 2020 წლის ივნისის ბოლოს ACCA -მ გამოაქვეყნა მომდევნო ნაშრომი შედარებებით

• ახალი მონაცემები ხელმისაწვდომი არ არის, მაგრამ ტენდენციები მუდმივი ჩანს

• ძირითადი მიგნებები

• ფირმები სულ უფრო მეტად განიცდიან ფულად ნაკადებთან დაკავშირებულ პრობლემებს
(აპრილი – 37%; ივნისი – 48%)

• ფულად ნაკადებთან დაკავშირებული პრობლემები განსაკუთრებით მწვავე პრობლემაა მსს-
ებისთვის (ივნისი – 53%)

• გარიგებები აუდიტის კლიენტებთან დარღვეულია – დისტანციური აუდიტის დაჩქარება

• შესაძლებლობების ზრდა აუდიტის, აღრიცხვისა და საკონსულტაციო სერვისებისთვის – იხ. 
მომდევნო სლაიდი

Impact on SMEs and SMPs – Insights from ACCA Surveys I
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - დასკვნები ACCA კვლევიდან I

https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-economics/Covid-19_A-Global-Survey.html


Impact on SMEs and SMPs – Insights from ACCA Surveys II 
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - დასკვნები ACCA კვლევიდან II
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Untapped opportunities for SMPs?ახლა ყველაზე მეტად ვიდრე ოდესმე მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმები მცირე ბიზნესის სანდო
მრჩევლები არიან. Covid-19 -ის კრიზისმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ეს როლი. აღნიშნული ასევე ერთგვარი
მოწოდებაა მცირე ბუღალტრული ფირმების მიმართ რომ მათ გარდაქმნა განაგრძონ. მცირე და საშუალო
პრაქტიკის მქონე ფირმების ციფრული ტრანსფორმაცია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ცვლილების ტემპის
დასაჩქარებლად, გამძლეობის უზრუნველსაყოფად და კლიენტთა საჭიროებების უკეთ აღსაქმელად. მცირე და
საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებს ამჟამად საუკეთესო შესაძლებლობები აქვთ კლიენტთა მომსახურების
თვალსაზრისით, რომ საკუთარი დივერსიფიკაცია განახორციელონ ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა
ბიზნესის მდგრადობის და უწყვეტობის ამაღლება, მიწოდების ჯაჭვის მართვა და ფართო ციფრული
გარდაქმნა. მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებს, როგორც ინოვაციის კატალიზატორებს, შეუძლიათ
კომპანიების დახმარება შემოსავლების ახალი ნაკადების შექმნაში, მათი ბიზნესმოდელების გარდაქმნაში,
ზრდის მხარდაჭერაში და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებაში. მაგრამ აღნიშნული ფირმის შიგნით ახალ
შესაძლებლობებს და უნარებს მოითხოვს, და პოტენციურად, კულტურის ცვლილებასაც.
.

ახლა რა ახდენს თქვენს ორგანიზაციაზე ზემოქმედებას? (ორგანიზაციის სიდიდის მიხედვით) 
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• გლობალური ეკონომიკური პირობების კვლევა (EN), ACCA -ს და
მენეჯერული აღრიცხვის ბუღალტერთა ინსტიტუტის წევრების
ერთობლივი კვლევა (IMA, US)

• ბუღალტრებს შორის 2020 წლის მე-3 კვარტალში გლობალური
თავდაჯერებულობა გაუმჯობესდა, გახანგრძლივებული ეკონომიკური
რეცესიის შიშის მიუხედავად.

Impact on SMEs and SMPs – Insights from ACCA Surveys IV
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - დასკვნები ACCA კვლევიდან IV  



• COVID-19 და ევროპული მცირე და საშუალო საწარმოები: როგორ 
უმკლავდებიან შტორმს (EN)

• განხორციელდა 2020 წლის აგვისტოში 2,200 -ზე მეტ მცირე და საშუალო 
ფირმაში ევროპის ხუთ ქვეყანაში —საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, 
ესპანეთი და გაერთიანებული სამეფო

• ძირითადი მიგნებები:

• უმეტესობაში  აღინიშნა შემოსავლების კლება და ბევრს გაურკვეველი 
პერსპექტივა აქვს

• 10 -დან 1 სავარაუდოდ მოითხოვს გაკოტრების პროცედურის დაწყებას ექვს 
თვეში

• ნახევარზე მეტი წუხს რომ 12 თვის შემდეგ შეიძლება აღარ ჰქონდეს ბიზნესი

Impact on SMEs and SMPs – Insights from McKinsey Survey I 
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - დასკვნები მაკკინზის კვლევიდან I

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-european-small-and-medium-size-enterprises-how-they-are-weathering-the-storm


• “კვლევა ხაზს უსვამს საჭიროებას რომ განხილულ იქნეს როგორც მსს-

ების დაუყოვნებელი გადარჩენა, ისე გრძელვადიანი სიძლიერე. კვლევამ

აჩვენა, რომ მსოფლიოს ირგვლივ მსს-ების პროდუქტიულობა

ჩამორჩება შედარებით უფრო მსხვილი კომპანიების პროდუქტიულობას.

როდესაც კრიზისი ჩაცხრება, მთავრობებმა შეიძლება აირჩიონ მსს-ების

დახმარება მათი მდგრადობის გაძლიერების თვალსაზრისით,

მაგალითად ახალი ბაზრების მოძიების ან უფრო სწრაფი

დიგიტალიზაციის გზით. მსს-ებს აქვთ პოტენციალი, რომ კრიზისის

შემდეგ გახდნენ ეკონომიკის და დასაქმების მამოძრავებელი ძალა,

მაგრამ მთავრობების რეაქცია შეიძლება კრიტიკული მნიშვნელობის

აღმოჩნდეს.“

Impact on SMEs and SMPs – Insights from McKinsey Survey II
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - დასკვნები მაკკინზის კვლევიდან II



• თავდაპირველად მთავარი წუხილი იყო კლიენტების დაკარგვა 

• ყველაზე გავრცელებული საწყისი რეაქცია იყო სამუშაო საათების (27%) და 
ბონუსების შემცირება და ა.შ. (27%); უმრავლესობას პერსონალი არ შეუმცირებია
(75%)

• უმრავლესობამ წარმატებით შეძლო მანევრირება:

• დისტანციური საქმიანობა

• საკონსულტაციო სერვისები (შესაბამისი მხარდაჭერის სქემები, ფულადი 
ნაკადები და ა.შ..)

• უმრავლესობა ოპტიმისტურადაა განწყობილი შემოსავლების ზრდის მიმართ 
2021 წელს

• ბევრი პროგნოზირებს ინტენსიურ შერწყმის და შთანთქმის ღონისძიებებს 
ზოგიერთი SMP-ებისთვის, რომლებმაც წარმატებას ვერ მიაღწიეს. 

Impact on SMEs and SMPs - US Small and Medium Practices 
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - აშშ- ს მცირე და საშუალო პრაქტიკოსები



• 2020 წლის ოქტომბერში საქართველოს ბიზნესასოციაციამ (BAG) 
გამოაქვეყნა BAG ინდექსი 2020 წლის მე-3 კვარტლისთვის (GE)

• BAG ინდექსი აჯამებს BAG ბიზნესკლიმატს და BAG დასაქმების 
ბარომეტრს, რომლებიც შეფასდა ასოციაციის წევრი კომპანიების 
ხელმძღვანელების მიერ 

• ძირითადი მიგნებები:

• ბიზნესსიტუაცია გაუარესდა მე-3 კვარტალში და მე-2 კვარტალთან შედარებით 
ყველა სექტორში, მაგრამ მოლოდინები გაუმჯობესდა 

• მომსახურების და ვაჭრობის სექტორები აჩვენებს ყველაზე უარეს 
ბიზნესსიტუაციას

• ყველა სექტორი მომდევნო 6 თვის განმავლობაში სავარაუდოდ დაიწყებს 
გაუმჯობესებას; სამრეწველო სექტორი ყველაზე ოპტიმისტურია 

Impact on SMEs and SMPs - Insights from BAG Surveys I
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - დასკვნები BAG კვლევებიდან I

https://bag.ge/file.helix?i=f98e124d-5d05-4234-8d9d-c937571af61d&r=P


• ძირითადი მიგნებები(გაგრძელება):

• საქმიანობა ყველაზე მეტად შეფერხებულია სუსტი მოთხოვნით (68%) და 
სამართლებრივი და ადმინისტრაციული ბარიერებით (48%)

• 63% მარეგულირებელ გარემოს აღნიშნავს როგორც მთავარ ბარიერს 

• მხოლოდ 21% აღნიშნავს, რომ წვდომა დაფინანსებასთან საქართველოში 
პრობლემაა ( 47%თან შედარებით მე-2 კვარტალში)

• მე-3 კვარტალში BAG დასაქმების ბარომეტრი, 1-ლ და მე-2 კვარტალში 
უარყოფითი მნიშვნელობის შემდეგ დადებითი გახდა, რაც ფრთხილ 
ოპტიმიზმზე მიუთითებს. 

• BAG დასაქმების ბარომეტრი უარყოფითი დარჩა მომსახურების სექტორისთვის 

• მომსახურების სექტორი დიდი სირთულეების წინაშე დგას პერსონალის 
მოძიების თვალსაზრისით (85%)

Impact on SMEs and SMPs - Insights from BAG Surveys II
ზემოქმედება მსს-ებზე და მსპ-ებზე - დასკვნები BAG კვლევებიდან II



• ევროკავშირის მსს სტრატეგია მდგრადი და ციფრული 
ევროპისთვის (EN)

• მსს-ები ძირითად როლს ასრულებენ ევროკავშირის ახალ 
ინდუსტრიულ მიდგომაში

• სტრატეგია (EN) მიზნად ისახავს მსს-ების დახმარებას ორი 
გარდაქმნის მიმართულებით, სათანადო უნარებთან წვდომის 
ჩათვლით

• მცირე და საშუალო პრაქტიკოსები ძირითად როლს ასრულებენ 
- ეხმარებიან მცირე და საშუალო ბიზნესს აღდგენაში და ორმაგ 
გარდაქმნაში

EU SME Strategy
ევროკავშირის მსს სტრატეგია



• უფრო განვითარებული, მდგრადი, ძლიერი: მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე 

ფირმები კრიზისის შემდეგ (GE) - კლიენტთან კომუნიკაცია,

დისტანციური საქმიანობა, ურთიერთობა მსს კლიენტებთან და 

საკონსულტაციო სერვისები 

• ცნობიერება, უნარების ნაკრები და ინსტრუმენტების ნაკრები

• ევროკავშირის მსს სტრატეგია – მსს-ების დახმარება ციფრული და 
მდგრადი გარდაქმნით

• პრაქტიკის გარდაქმნის საჭიროება

Implications for SMPs
შესაძლო შედეგები მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმებისთვის 
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How to Transform Your Practice
როგორ გარდაქმნათ თქვენი პრაქტიკა

ალექს პილი

ერთობლივი მმართველი პარტნიორი, James Cowper Kreston

კრისტოფერ არნოლდი

დირექტორი, მსპ/ მსს და კვლევის განყოფილების
უფროსი, IFAC
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პრაქტიკის გარდაქმნის სამოქმედო გეგმა -

გზამკვლევი მომავალში

• ცვლილებების მიღება

• ტექნოლოგიის გამოყენება

• ფოკუსირება ნიჭის მართვაზე

• ფირმის საოპერაციო მოდელის
განვითარება და საკონსულტაციო
სერვისების შექმნა

Preparing Future-Ready SMPs / მსპ-ების მომზადება მომავლისთვის
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• ცვლილება არის ახალი მუდმივა -

მოითხოვს ღია და მკვირცხლ აზროვნებას

• ფირმებს სჭირდებათ დრო, მომავალი და
ახალი შესაძლებლობების
განსახილველად

• აუცილებელია რელევანტურობის
შენარჩუნება

• ეს შეიძლება გრძელი გზა აღმოჩნდეს –

დაიწყეთ მცირე ნაბიჯებით

Embracing Change I /ცვლილების მიღება I
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• ძირითადი განსახილველი
მიმართულებები:

– მოგება

– პროცესები მაგ. „აუთსორსინგი“

– დაგეგმვა

– საბაჟოს ყურადღების საგანი -
კანონშესაბამისობის რისკის მართვა

– ადგილმდებარეობა

Embracing Change II ცვლილების მიღება II
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Adopt & Embed Technology I ტექნოლოგიების დანერგვა I

1. გარემოს კვლევის განხორციელება

2. შესაბამისობა გრძელვადიან სტრატეგიასთან &

განხორციელების რეალისტური გეგმის
ფორმულირება

3. „ღრუბლის“ დანერგვა

4. კლიენტების ჩართვა ტექნოლოგიებთან
დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში

5. ტექნოლოგიების შიდა „ჩემპიონის“

იდენტიფიკაცია და მხარდაჭერა
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Leverage Technology I ტექნოლოგიის გამოყენება I

• ტექნოლოგიის მიღება კრიტიკული
მნიშვნელობისაა
– პრაქტიკის ეფექტიანობის ასამაღლებლად

– მომსახურების მიწოდების
გასაუმჯობესებლად

– პერსონალის მოტივირებისთვის

– მომსახურების გასაფართოებლად

• მოითხოვს:

– უწყვეტ ინვესტირებას

– განხილვას სხვა ფირმებთან და კლიენტებთან

– „ღრუბლის“ ტექნოლოგიას
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Leverage Technology II ტექნოლოგიის გამოყენება II

• წარმატებული დანერგვა და
განხორციელება მოიცავს

– კოორდინირებულ მიდგომას
და სტრატეგიულ გეგმას

– შიდა „ჩემპიონებს“ 

– პროცედურების შემუშავებას და
შესრულების უზრუნველყოფას

– მიმდინარე ტრენინგი
პერსონალისთვის ყველა
დონეზე
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1. უწყვეტი სწავლის და განვითარების (ციფრული
უნარები) შეთავაზება

2. პერსონალის გაძლიერება ინოვაციებთან
დაკავშირებით

3. ჩართვა კარიერის განვითარების გამჭვირვალე
საუბრებში

4. მოქნილი სამუშაო საათების შემოღება

5. პერსონალის აყვანის მრავალფეროვანი
მეთოდების გამოყენება

Recruiting and Managing People I პერსონალის აყვანა და მართვა I
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• მიმზიდველი სამუშაო ადგილი გულისხმობს
ფოკუსირებას

– ადამიანების მნიშვნელობაზე

– შთამაგონებელი ხედვის ხაზგასმაზე მომავლისთვის

– ინდივიდუალურ კარიერულ განვითარებაზე, 
ტრენინგზე და განათლებაზე

• ახალი მიდგომა პერსონალის აყვანის და ადამიანების
მართვის მიმართ მოიცავს

– მოქნილ მუშაობას

– ფოკუსირებას პერსონალის კეთილდღეობაზე და
სამუშაოს და ცხოვრების ბალანსზე

– დისტანციურ/ ვირტუალურ სამუშაოს

Talent Management I ნიჭის მართვა I
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• ციფრული უნარების
განვითარება

– ნუ დაუშვებთ რომ ყველაფერი
იცით

– ყველა სისტემას სჭირდება
ტრენინგი

– გამოიყენეთ ხანმოკლე და
რეგულარული სწავლება და
უწყვეტი განვითარება

– გამოიყენეთ ტრენინგის
მეთოდების მრავალფეროვნება

Talent Management II ნიჭის მართვა II
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1. ტრანზაქციული სერვისებიდან
სტრატეგიულ სერვისებზე გადასვლა

2. გაწეული სერვისების გადაფასება და
მარკეტინგული სტრატეგიები

3. საბაზრო ნიშაზე გადასვლა

4. ქსელების, ასოციაციების და კავშირების
გამოყენება ღირებულების შესაქმნელად

5. რეგულარული სტრატეგიული
შეფასების განხორციელება

Building Advisory Services I საკონსულტაციო სერვისების შემუშავება I
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• მცირე ფირმებს აქვთ სიღრმისეული ცოდნა, 
გამოცდილება და სანდო ურთიერთობები
კლიენტებთან

• საკონსულტაციო სერვისები ფასდება როგორც
„ახლა და აქ“ ფოკუსირებული

• სერვისების ახალი მიმართულებების განხილვისას
– ნაბიჯები შეიძლება იყოს მცირე - არ არის

კომპლექსურობის ან მაღალი დონის საჭიროება

– პაკეტური სერვისები – გაამარტივეთ რომ გასაგები
გახდეს

– სპეციალიზაციის კვლევა/ ნიშური ბაზრები

– „ღრუბლის“ ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემები
ძირითად როლს ასრულებს

Building Advisory Services II საკონსულტაციო სერვისების შემუშავება II
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Guide to Practice Management for SMPs/ პრაქტიკის მართვის სახელმძღვანელო მსპ -ებისთვის

1. სტრატეგიული
დაგეგმვა

2. პრაქტიკის მოდელები
3. ფირმის გაფართოება
4. პერსონალის მართვა
5. ტექნოლოგიის მართვა
6. კლიენტთან

ურთიერთობის მართვა
7. რისკის მართვა
8. ჩანაცვლების დაგეგმვა
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Knowledge Gateway Articles & Videos/                                                
ცოდნის პორტალი - სტატიები და ვიდეოები

• ძირითადი ფაქტორები პროგრამულ უზრუნველყოფაში ინვესტიციების
შეფასებაში

• კიბერუსაფრთხოება კრიტიკულია ყველა ორგანიზაციისთვის (დიდი და
მცირე)

• ტექნოლოგიის სტრატეგიის შემუშავება

• გადასვლა საკონსულტაციო სერვისებზე – პარტნიორობის და ქსელების
გამოყენება

• მსპ ლიდერები – ტექნოლოგიების ათვისება

• 5 ნაბიჯი განსახილველად ტექნოლოგიებში ინვესტიციის განხორციელებისას

• როდესაც საქმე ეხება „ტალანტების“ შენარჩუნებას, იფიქრეთ მოქნილად

• კლიენტების შერჩევის და ურთიერთობის მართვის მნიშვნელობა

• ბიზნესიდან გასვლის წარმატებული სტრატეგიის ხელშეწყობა - ესტაფეტის
გადაცემა
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The New Tomorrow/ ახალი ხვალინდელი დღე

მოგესალმებით

ახლო

მომავალში



Page 32

• ცოდნის პორტალი www.ifac.org/Gateway

• გამოგვყევით Twitter-ზე: IFAC_SMP

• შემოგვიერთდით LinkedIn-ზე: IFAC SMP Community

• IFAC მსპ საკონსულტაციო ჯგუფი: www.ifac.org/SMP

IFAC Resources / IFAC რესურსები

http://www.ifac.org/Gateway
https://twitter.com/IFAC_SMP
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4542841&trk=anet_ug_hm
http://www.ifac.org/SMP


კითხვები და პასუხები (Q&A)



• აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების კვლევა COVID-19 -ის პანდემიის

გავლენის შესახებ საქართველოს აუდიტორული სერვისების ბაზარზე, მსოფლიო

ბანკი/ EU / SARAS

• უფრო განვითარებული, მდგრადი, ძლიერი: მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე

ფირმები კრიზისის შემდეგ, LinkedIn

• Covid-19 – მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების გზა აღდგენისკენ, ACCA

• პრაქტიკის გარდაქმნის სამოქმედო გეგმა – მომავლის გზამკვლევი, IFAC

• EFAA’-ს სახელმძღვანელო მსპ რესურსებისთვის/ EFAA’s Guidance for SMPs resources

(მხოლოდ ინგლისურად)

Reading (Georgian unless stated otherwise)/ 
წასაკითხი მასალა (ქართულ ენაზე თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)

https://www.saras.gov.ge/Content/files/world_bank_research_of_auditors_audit_firms_geo.pdf
http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/Praqt.transf.Ifac.pdf
http://www.efaa.com/covid-19
http://www.efaa.com/covid-19


EFAA სამდივნო

მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული ფედერაცია

ჟაკ დე ლალენის ქუჩა 4, ბ - 1040 ბრიუსელი, ბელგია

ტ +32 2 736 88 86

ფ + 32 2 736 29 64 

ი secretariat@efaa.com

ვებ-გვერდი www.efaa.com

ტვიტერი @EFAAforSMEs
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