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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 
საწარმოთა ფინანსური მდგრადობისა და გაკოტრების 

პროგნოზირების שესახებ მრავალი პუბლიკაცია დაწერილა; שე-
მუשავებულია და მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებשი გამოიყენება 
ისეთი ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელები, როგორებიცაა: 
ალტმანის, ოლსონის, ლისის, ძვიჟევსკის მოდელები და სხვა. 
ნებისმიერ მოდელשი კოეფიციენტების მნიשვნელობების გან-
საზღვრის საფუძველად აღებულია მოცემული ქვეყნისა და 
დარგის გაკოტრებული და ფინანსურად მდგრადი საწარმოების 
მრავალწლიანი სტატისტიკური მონაცემები. არსებული მოდე-
ლების უცვლელად გამოყენება განვითარებად და პოსტსაბჭო-
ურ ქვეყნებשი სერიოზულ პრობლემებს უკავשირდება.  

 პრობლემის გადაწყვეტის ერთერთი რაციონალური გზაა 
სიმულაციური მოდელირება. ნებისმიერი სიმულატორის და, 
მათ שორის, საწარმოს ფინანსური მდგრადობისა და გაკოტრე-
ბის პროგნოზირების სიმულატორების დანიשნულებაა: 
 ზოგადი მოდელის საფუძველზე, რომელიც שეიძლება ეტა-

ლონურ მოდელად ჩავთვალოთ, שემუשავდეს მოცემული 
პრობლემური უბნის რეალურ საქმიანობაשი გამოყენებადი, 
საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასებისა და გაკოტ-
რების პროგნოზირების კონკრეტული ეკონომიკურ-მათემა-
ტიკური მოდელი; 

 სწავლების პროცესשი განხორციელდეს პირველი – ცოდ-
ნის ათვისება სიმულაციური მოდელირების რეჟიმשი; მეო-
რე – ტიპობრივი სიტუაციების მოდელირება და გადაწყვე-
ტილების მიღების უნარ-ჩვევების გამომუשავება;  

 მეცნიერული კვლევის პროცესשი გამოკვლეულ იქნეს კონ-
კრეტული საწარმოს ან საწარმოთა ჯგუფის ფინანსურ 
მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტორები.  

ნაשრომის პირველ თავשი განხილულია ბიზნესის სფერო-
-ი არსებული სწავლებისა და ფუნქციონირების ეტაპზე გამოש
ყენებული სიმულატორები.  
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ამჟამად მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებשი ინტენსიუ-
რად მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპისა და დანიשნულების სი-
მულატორების שემუשავება. שეცდომა არ იქნება, თუ ვიტყვით, 
რომ საქმე გვაქვს, ძირითადად, სამი სახის სიმულატორის 
(ტრენაჟორების) שემუשავებასთან: ფიზიკურის, კომპიუტერუ-
ლისა და ამ ორის კომბინაციისა. 

ნებისმიერი დარგის სპეციალისტის, მათ שორის, ეკონომის-
ტის მომზადება საჭიროებს ცოდნის שეძენას, რომელიც   ორი 
ძირითადი კომპონენტისგან – თეორიული ცოდნისა და პრაქ-
ტიკული უნარ-ჩვევების ათვისებისგან – שედგება. ჩვენი კვლე-
ვის საგანს წარმოადგენს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მექანიზ-
მის שემუשავების მეთოდისა და საשუალებების კვლევაზე ორი-
ენტირებული ცოდნის שეძენა. 

ეკონომიკური პროცესების שესწავლის ობიექტი მატერია-
ლური ნაკადების მოძრაობის, მოდიფიკაციის ამსახველი ინ-
ფორმაციული ნაკადებია. ამიტომ ეკონომისტთა მომზადების 
საქმეשი שეიძლება გამოყენებულ იქნეს  მხოლოდ კომპიუტერუ-
ლი ტრენაჟორი და სიმულატორი. მათი როლი განსაკუთრებით 
მნიשვნელოვანია სწავლების თანამედროვე ეტაპზე, მაשინ, რო-
დესაც საგნის სწავლების საათების განაწილების გრაფიკשი და-
მოუკიდებელი მუשაობისთვის განკუთვნილი საათებს, საשუა-
ლოდ, საკონტაქტო საათებზე ერთ-ნახევარჯერ მეტი დრო 
ეთმობა. 

 სიმულატორის რეალიზაციის მეთოდოლოგიური საფუძვე-
ლი ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელები და საკითხის პრაქ-
ტიკული სწავლების, თაობების მიერ აპრობირებული, კომპიუ-
ტერული სისტემების გარეשე გამოყენებული მექანიზმია. სიმუ-
ლატორით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუשავება სიტუა-
ციური ამოცანების ამოხსნით მიიღწევა. 

მონოგრაფიის მეორე თავשი გაანალიზებულია საწარმოს 
ფინანსური მდგრადობის שეფასებისას გამოყენებული ეკონო-
მიკური მათემატიკური მოდელები; ნაჩვენებია მათი გამოყენე-
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ბის არეალი, დადებითი მხარეები და პრაქტიკულ საქმიანობაשი 
გამოყენების სიძნელეები. 

ჩვენ მიერ שემუשავებულია საწარმოს ფინანსური მდგრა-
დობის שეფასების ლოგიკურ ალბათური მოდელი. მოდელის სა-
ფუძველი ლოგიკურ ალბათური მოდელირების მათემატიკური 
მეთოდია. მეთოდის საფუძველს წარმოადგენს დასაპროექტე-
ბელი სისტემის ელემენტების სიმრავლე, ამ ელემენტებს שო-
რის არსებული ლოგიკური კავשირები და სისტემის ნებისმიერი 
ელემენტის მდგრადად მუשაობის დაשვების ალბათობაა.  

ლოგიკურ-ალბათური მოდელირების მეთოდების გამოყე-
ნება საשუალებას იძლევა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 
 ორისש ერჩეულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებსש ესაფასებლადש
არსებული ლოგიკური (ეკონომიკური שინაარსის) კავשირების 
გათვალისწინებით, სტატისტიკური მონაცემების გარეשე, ექ-
სპერტის (ექსპერტთა) მიერ დაשვებული ჰიპოთეზების მიხედ-
ვით שემოწმდეს პირველი – ექსპერტის გამოცდილების საფუძ-
ველზე שერჩეული ეკონომიკური მაჩვენებლებით რამდენად 
ადექკვატურად აღიწერება საწარმოს ფინანსური მდგომარეო-
ბა, და მეორე – שეფასდეს საწარმოს ფინანსური მდგრადობა 
და გაკეთდეს პროგნოზი.  

ნაשრომשი שემუשავებული საწარმოს ფინანსური მდგრადო-
ბის שეფასების ლოგიკურ-ალბათური მოდელის გამოყენება, 
სტატისტიკური მონაცემების გარეשე, საשუალებას იძლევა, რომ 

1. მოდელირების საფუძველზე  שემოწმდეს ჰიპოთეზები
საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების ინტეგრირე-
ბული მაჩვენებლის სტრუქტურის და שინაარსის שესახებ, ე.ი. 
დასაბუთდეს שერჩეული ეკონომიკური მაჩვენებლებით საწარ-
მოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების שესაძლებლობა; 

 ორის არსებულიש ერჩეულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებსש .2
ლოგიკური კავשირების გათვალისწინებით საწარმოს שესაძლო 
ფინანსური მდგომარეობებისას გაანგარიשებულ იქნეს თითოე-
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ული მაჩვენებლისა და მაჩვენებელთა ერთობლიობის საიმედო-
ობის/არასაიმედოობის ალბათობა; 

3. განისაზღვროს თითოეული მაჩვენებლის და მაჩვენე-
ბელთა ერთობლიობის ხვედრითი წილის ზემოქმედება საწარ-
მოს ფინანსურ მდგომარეობაზე; 

4. გაანგარიשებულ იქნეს საწარმოს ფინანსური არამ-
დგრადობის რისკი და שემუשავდეს მისი თავიდან აცილების 
გზები; 

5. მოდელირების საფუძველზე שეირჩეს საწარმოს ფინან-
სური განვითარების ოპტიმალური ვარიანტი და ეს ვარიანტი 
იქნეს გამოყენებული საწარმოს ფინანსური მდგრადობის მონი-
ტორინგის ჩასატარებლად; 

6. ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე שეფასდეს სა-
წარმოს ფინანსური მდგრადობა და გაკეთდეს საწარმოს გა-
კოტრების რისკის პროგნოზი. 

 მესამე თავი ეძღვნება ჩვენ მიერ שემუשავებული სიმულა-
ტორებით საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასებისათვის 
კონკრეტული მოდელების שემუשავებას. მასשი აღწერილია 
მრავალვარიანტული ოპტიმალური გეგმების მიღებისა და ამორ-
ჩევის მექნიზმები. ტრენინგის დამთავრების שემდეგ გროვდება 
სხვადასხვა სახის ანალიტიკური ინფორმაცია, კერძოდ: დგება 
სიმულაციის მიმდინარეობის ამსახველი ოქმი, ყალიბდება 
სიმულაციის დროს დაשვებული שეცდომების თავიდან აცილების 
რეკომენდაციები (დებრიფინგი) და რჩევები, კეთდება დროის 
მითითებულ მონაკვეთשი დაשვებული שეცდომების სტატისტიკა, 
რომელიც წარმოდგენილია დიაგრამის სახით;  

მეოთხე თავשი განხილულია სიმულატორების გამოყენე-
ბით ცოდნის ათვისებისა და კვლევითი სამუשაოების ჩატარე-
ბის საკითხები. ამოცანების ამოხსნა და ტიპობრივი სიტუაციე-
ბის მოდელირება ხორციელდება პროგრამული გარემოს საשუ-
ალებით. 
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სიმულატორების ალგორითმული პროგრამული გარემო 
ორიენტირებულია პრობლემაზე. მისი საשუალებითაა שესაძ-
ლებელი რეალობაשი არსებული კონკრეტული ტიპობრივი სი-
ტუაციების მოდელირება.  

მეხუთე თავი ეთმობა  ჩვენ მიერ שემუשავებული სიმულა-
ტორების პროგრამული პაკეტის, FINSIM_PRO2019-ის, ფუნქციო-
ნირების რეჟიმებისა და მონაცემების ბაზის აღწერას.  

პროგრამის გადმოწერა שეიძლება საიტიდან http://old. 
press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/mtavari%
20sarcevi.html. არქივირებული ფაილი שეიცავს საინსტალაციო 
პაკეტს და Excel-ის ფაილს FUNSABLONI.xlsm, რომელიც აუცი-
ლებლად C დისკზე უნდა იქნეს ჩაწერილი. კომპიუტერשი დაყე-
ნებული უნდა იყოს: Windows XP SP3, Windows7 (ან שემდგომი 
ვერსია); Office 2007 (ან שემდგომი ინგლისურენოვანი ვერსია), 
კერძოდ, Excel Solver-ის აქტივიზაციით. 

მონოგრაფიაשი წარმოდგენილი კვლევების, שედეგების სა-
ფუძველი უკანასკნელ წლებשი ჩვენ მიერ ჩატარებული სამუשა-
ოებია, კერძოდ: שემუשავებულია და 2013 წლიდან ფუნქციონი-
რებს ელექტრონული სახელმძღვანელოები ეკონომიკურ საგ-
ნებשი: ოპერაციული მენეჯმენტი, სტრატეგიული მენეჯმენტი 
(ავტორი პროფ. ბადრი რამიשვილი), ფინანსური ფუნქციები 
Excel-שი (ავტორი პროფ. თ. მუნჯიשვილი) და ტრენაჟორის ნუ-
ლოვანი ვერსია [89-91]. ტრენინგი ხორციელდება პროგრამული 
პაკეტით – „კიბერ1“  [92-93]. „კიბერ1“-ის ექსპლუატაციისას გა-
მოვლენილი უარყოფითი და დადებითი მხარეების გათვალის-
წინებით, שემუשავებულია პროგრამა – ტრენაჟორი TRAINER2 
[93-96]. TRAINER2-ით ხორციელდება 
 ეტალონური დავალების ფორმირება პედაგოგის მიერ საგ-

ნების, თემების, ქვეთემებისა საგნის წამყვანი პედაგოგის 
გათვალისწინებით; 

 ამოცანის დასმა ტექსტური ან გრაფიკული ან ვიდეო ან მა-
თი ნებისმიერი კომბინაციით; 
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 საგანზე, ტესტზე დახმარების არსებობა წარმოდგენილი
ტექსტური ან გრაფიკული ან ვიდეო ან მათი ნებისმიერი
კომბინაციით;

 ტრენინგის დაწყების წინ სტუდენტის მიერ ტრენინგის ინ-
დივიდუალური დავალების ფორმირება;

 დახურული და ღია ტიპის ტესტების დამუשავების שესაძ-
ლებლობა;

 დახურული ტიპის ტესტებשი მაქსიმუმ שვიდი სავარაუდო
პასუხიდან მაქსიმუმ სამი სწორი პასუხის არსებობა;

 ღია ტიპის ტესტებשი პასუხების ნებისმიერი რაოდენობის
არსებობა;

 ღია ტიპის ტესტשი სიტყვების, რიცხვების, წინადადების ან
მათი კომბინაციის, აგრეთვე აბრევიატურის გამოყენება.
პასუხებשი გამოყენებული თხრობითი წინადადების გაგება
სინქრონიზაციის დარღვევის, სიტყვების ჩამატებისას,
სიტყვების დაწერისას ნებისმიერ ბრუნვაשი ან სიტყვის
მცდარი ვარიანტების გამოყენება;

 ტრენინგის დამთავრების שემდეგ სხვადასხვა სახის ანალი-
ტიკური ინფორმაციის მიღება;

და სხვა.  
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თავი  1 .   ბიზნეს სიმულატორები 

 

1.1. ბიზნეს სიმულატორების კლასიფიკაცია და 
ანალიზი  

რთული ტექნიკური სისტემების ექსპლუატაციისა და მარ-
თვის სპეციალისტთა მომზადებაשი დიდი ხანია გამოიყენება 
სხვადასხვა სახის ტრენაჟორები, სიმულატორები. პირველ 
თავשი განხილულია ბიზნესის სფეროשი არსებული, სწავლები-
სა და ორგანიზაციის ფუნქციონირების ეტაპზე გამოყენებული 
სიმულატორები, როგორებიცაა: AdSim Advertising, Baton Simu-
lations, Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS), Capsim Foundation და 
სხვა. 

 უკანასკნელ წლებשი სამედიცინო პერსონალის სწავლე-
ბის, კვალიფიკაციის ამაღლების საქმეשი ბევრი ქვეყნის სამე-
დიცინო სასწავლებელשი ფართოდ  გამოიყენება სიმულატო-
რები [2]. ეს გასაკვირი სულაც არაა, რადგან ტექნიკური სის-
ტემის ან სამედიცინო პერსონალის שეცდომა უმოკლეს დროשი 
იღებს שედეგს, მეტიც, ტექნიკური სისტემის (თუნდაც, საზღ-
ვაო ან საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის) მიერ დაשვებული שეცდო-
მა სიცოცხლის ტოლფასია.  

უკანასკნელ წლებשი მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებ-
-ნუשავდება სხვადასხვა ტიპისა და დანიשი ინტენსიურად მუש
ლების ტრენაჟორები – ფიზიკური სიმულატორებიდან დაწყე-
ბული კომპიუტერული სიმულატორებით დამთავრებული. ძი-
რითადად, ისინი სამი სახისაა: ფიზიკური, კომპიუტერული და 
ამ ორის კომბინაცია. 

მართვის სფეროשი დასაქმებული სპეციალისტების მომზა-
დების საქმეשი გასათვალისწინებელია კომპიუტერული ტრენა-
ჟორების שემუשავებისა და გამოყენების დიდი პრაქტიკა, მაგა-
ლითად: სარკინიგზო საქმეשი – ბილეთების მოლარის საქმიანო-
ბა, სამგზავრო ვაგონების გამათბობელი სისტემების მართვა-
ექსპლუატაციის სპეციალისტის  საქმიანობა და სხვ. [3], [4] 
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ეკონომისტების მომზადებისა და ეკონომიკური პროცესე-
ბის שესწავლისათვის  მნიשვნელოვანია კომპიუტერული ტრენა-
ჟორებისა და სიმულატორების გამოყენება. ამდენად, საინტერე-
სოა ეკონომიკური პროფილის საგნების ტრენაჟორების שემუשა-
ვების მიმართულებით ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სა-
მუשაოები, რომლებიც წარმოდგენილია სამეცნიერო კვლევითი 
თემების, დისერტაციების სახით [5]. სპეციალურ ორგანიზაცი-
ებשი ბიზნესსტიმულატორებს ასწავლიან კიდეც [6]. 

ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ინფორმაციულ წყაროებზე დაყ-
რდნობით, განვიხილოთ ეკონომისტთა მომზადების საქმეשი 
მსოფლიოს მოწინავე უმაღლეს სასწავლებლების მიერ გამოყე-
ნებული სიმულატორები. 

სიმულატორ AdSim Advertising-ის დანიשნულებაა სიმულა-
ციურ რეჟიმשი ათვისებულ იქნეს ელექტრონული აპარატურის 
მწარმოებელი კომპანიის ციფრული კამერების განყოფილების 
სარეკლამო კამპანიის ორგანიზაციისა და ჩატარების ტექნიკა 
და ტექნოლოგია. სიმულატორით სტუდენტებს שესაძლებლობა 
აქვთ, გაანალიზონ პროდუქციის გასაღების ბაზარი და მოცე-
მული ბიუჯეტის პირობებשი שეიმუשაონ რეკლამირების სტრა-
ტეგიული გეგმა. პროდუქციის რეალიზაციის ანგარიשების და 
სხვა ინფორმაციული წყაროების გამოყენებით, მიიღონ გა-
დაწყვეტილება მომხმარებლების, კონკურენტების და რეალი-
ზაციის שესაძლო მოცულობების שესახებ. [7] 

სიმულატორ ERPsim-ის გამოყენება სტუდენტებს საשუალე-
ბას აძლევს სისტემის მეხსიერებაשი არსებული გარიგებებისა 
და ანგარიשგებების საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილება გა-
ყიდვების, ფასწარმოქმნის, პროდუქციის კომპონენტების, მარ-
კეტინგული ინვესტირების, ფულადი სახსრების მართვის და 
სხვა שესახებ. [8] 

Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS) ბიზნესსტრატეგიის 
 ავების სიმულატორია. ის ბიზნესის სტრატეგიის ახალიשემუש
მეთოდებისა და სტრატეგიების გამოცდის საשუალებას იძლევა 
ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით. [9]  

სიმულატორ CESIM General Business Management-ის სა-
ფუძველია მართვის მოდელირება. იგი აერთიანებს წარმოების, 
მარკეტინგისა და ლოჯისტიკის ფუნქციებს.  
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CESIM Hotel & Restaurant Management ორიენტირებულია 
სასტუმროსა და რესტორნის პროცესების მართვის שესასწავ-
ლად. სტუდენტებს שეუძლიათ שეიმუשაონ მოქმედების საკუთა-
რი სცენარი და გაანალიზონ მიღებული שედეგები; שეადარონ 
ისინი კონკურენტების שედეგებს. სიმულაციის ნებისმიერი ბი-
ჯის שედეგი აისახება שესაბამის დეტალიზებულ რეპორტשი. ფი-
ნანსური שედეგების წარმოდგენის ფორმა და שინაარსი שეესაბა-
მება სასტუმროებისა და რესტორნების ანგარიשგებათა ერთიან 
სისტემას. 

CESIM International Business and Strategy რთული გლობა-
ლური ბიზნესპროცესების გაგების საשუალებას იძლევა  დინა-
მიკურ, კონკურენტულ გარემოשი. 

 CESIM Marketing Management-ით სმარტფონების მოდელი-
რება שედგება რვა მომხმარებლისა და ბაზრის ორი სეგმენტის-
გან. უნიკალური სტრატეგიის שემუשავების წახალისების მიზ-
ნით სიმულაციის მონაწილენი მოქმედებას იწყებენ კომპანიის 
ისტორიის გათვალიწინების გარეשე. მოდელირება მოიცავს 
მარკეტინგის თემას, სადაც ხორციელდება ინვესტირების არ-
ხების, სარეკლამო ბიუჯეტის განაწილება, გაყიდვის שემდგომი 
მომსახურება, გაყიდვების პროგნოზირება, კონკურენტების 
ანალიზი, სამეცნიერო კვლევები, რენტაბელობა. 

 CESIM Small Service Business Management სიმულატორი 
მოიცავს პერსონალის მართვის, ფასწარმოქმნისა და მარკე-
ტინგის ფუნქციებს [9]. Cvent ორიენტირებულია საწარმოს მარ-
თვის ამოცანებზე [10]  

Edumundo ფირმა გვთავაზობს მართვის რამდენიმე სიმუ-
ლატორს, რომლებიც ხელს უწყობენ კონკურენციის პირობებ-
-ი სტუდენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევეש
ბის გამომუשავებას. ფირმა გვთავაზობს ველოსიპედების მწარ-
მოებელი კომპანიის, שოკოლადის ფაბრიკის, ტურისტული გი-
დის, ჯინსის ტანსაცმლის გამომשვები კომპანიის მართვის 
პროცესების სიმულატორებს [11].   

 ON LINE სიმულატორი Harvard Business Publishing გამოიყე-
ნებს რეალური გარემოს სიტუაციებს. სიმულატორით ხორცი-
ელდება ფინანსების, მარკეტინგის, სამეწარმეო საქმიანობის, 
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ოპერაციათა მართვის, საქმიანი მოლაპარაკებების, სტრატეგი-
ების שემუשავების პროცესების მოდელირება [12].  

Hotel Business Management Training Simulation სიმულატო-
რით ხორციელდება საბაზრო ეკონომიკის პირობებשი სასტუმ-
როს მუשაობის იმიტაცია. სიმულაციისას იქმნება ვირტუალუ-
რი ბაზარი, სადაც გარკვეული რაოდენობის სასტუმროები ერ-
თმანეთის კონკურენტები არიან. სიმულატორის მიზანია გა-
მომუשავებულ იქნეს გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევები, 
გამოვლინდეს მიზეზשედეგობრივი კავשირები მწარმოებლურო-
ბის მაჩვენებლებსა და მის გამომწვევ მიზეზებს שორის. სიმუ-
ლაციის პროცესשი მონაწილეებს უყალიბდებათ ჯგუფשი მუשა-
ობის უნარ-ჩვევები. ჯგუფის თითოეული მონაწილე სასტუმ-
როს კონკრეტული სეგმენტის მენეჯერის როლשი გამოდის. გა-
დაწყვეტილების მიღებისას მხედველობაשი მიიღება სისტემაზე 
მოქმედი ენდოგენური და ეგზოგენური ფაქტორები. [13]  

HTi (Hospitality and Tourism Interactive) სიმულატორიც მას-
პინძლობის ამოცანებს ემსახურება. [12]  

Industry Masters კომპანია გვთავაზობს ღრუბლოვან ტექ-
ნოლოგიაზე დაფუძნებულ სიმულატორებს, კერძოდ: აერო-
პორტის მართვა, ტელეკომუნიკაცია, ინფორმაციული ტექნო-
ლოგიები, მოდური ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობა, სასტუმრო 
მეურნეობა, ავტოდილერების მიერ გაყიდვის მოდელირება, 
მანქანათმשენებლობა. [14] 

 Markstrat სტრატეგიული მარკეტინგის სიმულატორია. სი-
მულატორით სტუდენტები და სპეციალისტები ამოწმებენ მი-
ღებული გადაწყვეტილების სისწორეს [15].  

Mt. Nebo Pumpkins მოიცავს სასოფლო სამეურნეო პრო-
დუქტების წარმოების, რეალიზაციის ოპერაციებს. მოდელირე-
ბის ობიექტია: 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის არენდა გოგრის მო-
საყვანად;  שემდეგ გოგრის მოყვანა და რეალიზაცია. ამ שემ-
თხვევაשი გამოიყენება ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხ-
ვის მთავარი წიგნი; ჯერდება საბანკო ანგარიשები, ფორმირდე-
ბა კრებსითი ბალანსი, მზადდება რაპორტები שემოსავლების, 
გასავლების שესახებ და სხვ. [16]  

Music2Go Marketing-ით სტუდენტები მართავენ MP3 პლე-
იერის განყოფილებას. სტუდენტებს שეუძლიათ שეიმუשავონ წი-
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ნადადებები გაყიდვების მარკეტინგისა და გასაღების სტრატე-
გიის שესახებ [17].  

Prendo-ით, ძირითადად, კონტროლდება პროექტების ხელ-
მძღვანელობა და שესრულება, ხორციელდება ანტიკრიზისული 
სიტუაციის მართვა [18].  

RealityWorks მომხმარებლებს სთავაზობს სამ ON LINE ბიზ-
ნესსიმულატორს. სიმულაციის მიზანია სტუდენტების მიერ 
ბიზნესგადაწყვეტილებების მიღების უნარ-ჩვევების გამომუשა-
ვება. ნებისმიერი სიმულატორი საשუალებას იძლევა სტუდენ-
ტმა שექმნას თავისი ვირტუალური გარემო. "RealCareer Business 
Management"-ით שესაძლებელია სტუდენტის მიერ   ფორმუ-
ლირებული ბიზნესსცენარის გამოცდა. "RealCareer Entrepre-
neurship" ბიზნესის არსის, მარკეტინგისა და ფინანსური 
ცნებების სიღრმისეულად გაგების שესაძლებლობას იძლევა, 
ხოლო "RealCareer Business Finance"-ით ხორციელდება ფინანსუ-
რად არამდგრადი ბიზნესის გარემოשი სტუდენტის მიერ ისეთი 
გადაწყვეტილების ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს სა-
წარმოს ფინანსურ მდგრადობას[19].  

Simulate AirlineOnline ავიაკომპანიის שექმნის, დაგეგმვისა 
და ფუნქციონირების სიმულატორია. სიმულირების ობიექტე-
ბია: ფინანსების მართვა, მარკეტინგი, რეკლამა, ბიზნესანალი-
ზი, שესყიდვები, მომსახურების დონე, ქსელური დაგეგმვა და 
სატრანსპორტო ოპერაციები. Simulate AirlineOnline რელიზებუ-
ლია Web ტექნოლოგიით. მოდელირების ინფორმაციული ბაზა 
დროשი განახლებადი კონკრეტული ავიაკომპანიის რეალური 
მონაცემებია. სიმულატორთან მუשაობის სტრატეგია სტუდენ-
ტის მიერ שედგენილი სცენარით განისაზღვრება. სცენარებשი 
წარმოდგენილია שემდეგი საკითხები:  
 მარკეტინგი; 
 რეკლამა; 
 კლიენტების მომსახურება; 
 ბაზრის გამოკვლევა; 
 ფასწარმოქმნა, שემოსავლებისა და გასავლების მართვა; 
 დაგეგმვა; 
 პერსონალის მართვა. 
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ავიაკომპანიის მოდელირების שედეგების שეფასების კრი-
ტერიუმებია: მოგება, მგზავრების გადაზიდვების კოეფიციენ-
ტი, მარשრუტის რენტაბელობა, კლიენტების שეფასების რეი-
ტინგი[20].  

В The Business Strategy Game საשუალებას იძლევა 5 კაცამდე 
-ემდგარმა სტუდენტთა ჯგუფმა მართოს სპორტული ფეხსაცש
მლის მწარმოებელი კომპანია, რომელიც ფეხსაცმელს ბრენდის 
სახით ან საკუთარი მარკით უשვებს. მოდელირების שედეგები 
დარდება სხვა ჯგუფის მიერ გახორციელებულ მოდელირების 
  იשი კონკურენტის როლשედეგებთან. მოდელირების პროცესש
 ეიძლება ჩართული იყოს სულ 12 კომპანია. [21]ש

Traction-ით სტუდენტები ამუשავებენ სტრატეგიულ გეგმებს  
და ახერხებენ მათ რეალიზაციას მაשინ, როდესაც საწარმო მომ-
გებიანი ან წამგებიანია. ყურადღება კონცენტრირდება ფინანსი-
რების, პროდუქტის שემუשავების, ბიზნესმოდელის ამოცანებზე. 
[22]  

საინტერესოა IndustryMasters კომპანიის მიერ שემუשავებუ-
ლი მოდური ტანსაცმელის მაღაზიის საცალო მომსახურებისა 
და ბანკის მომსახურების სიმულატორები.  

მოდური ტანსაცმელის საცალო ვაჭრობის ბიზნესსიმულა-
ტორით სტუდენტი გაითავისებს ცვალებადი ბაზრის პირობებ-
-ი მარაგების, ფულადი სახსრების, საბრუნავი კაპიტალის მარש
თვის, კრედიტის, კაპიტალისა და აქციების არსს; მოთხოვნა-
მიწოდების, שემოსავლების, ბუღალტრული ბალანსის, ფულადი 
სახსრების მოძრაობის ანგარიשგების, שრომის ნაყოფიერების 
არსს, სტრატეგიული მარკეტინგის ადგილსა და მნიשვნელობას 
მოდური ტანსაცმლით ვაჭრობისას. [23]  

ბანკის მომსახურების სიმულატორებით სიმულაციის პრო-
ცესשი שეისწავლება: 
 ბანკის მოქმედების სტრატეგია და ტაქტიკა კლიენტების,

კონკურენტების, რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბან-
კის მუდმივი ზეწოლის პირობებשი;

 რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის მიერ დაწესე-
ბული განაკვეთების მოქმედება ბანკის ბიზნესსტრატეგია-
ზე;
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 ძირითადი კაპიტალის არსი და მართვა; 
 ფინანსების მართვა და მისი მნიשვნელობა საბანკო ოპერა-

ციებשი; 
 საბანკო ბაზრის სეგმენტაცია; 
 ბანკის მართვის ეფექტურობის მაჩვენებლები; 
 რისკების მართვა; 
 რეფინანსირება და დანახარჯების განაწილება; 
 აღრიცხვის წარმოება [24] 

აქ განხილული თითქმის ყველა სიმულატორი გარკვეულ 
პრობლემურ უბანზეა ორიენტირებული, ისეთებზე, როგო-
რებიცაა: სასტუმროები და რესტორნები, აეროპორტი, მოდუ-
რი ტანსაცმლის მაღაზია, საბანკო მომსახურება, ტურისტული 
გიდი, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება და სხვა. 
ნებისმიერ პრობლემურ უბანზე პროცესების მართვა მოიცავს 
ბიზნესის სტრატეგიის שემუשავების, წარმოების, მარკეტინგის, 
ფულადი რესურსების მართვის, ფასწარმოქმნის, ლოგისტიკის, 
სარეკლამო კამპანიის წარმოების და სხვა საკითხებს; ყურადღ-
ება გამახვილებულია კონკურენტუნარიან ვირტუალურ გარე-
მოשი მოქმედების უნარ-ჩვევების გამომუשავების ამოაცანაზე; 
განსაკუთრებული როლი აქვს სიმულაციის პროცესשი მონაწი-
ლე სტუდენტთა ჯგუფების שექმნას და მათი ურთიერთქმედე-
ბის მექანიზმის დახვეწას. 

ჩვენი აზრით, საინტერესოა Traction და RealCareer Business 
Finance სიმულატორები, სადაც განხილულია ფინანსურად 
არამდგრადი საწარმოს მართვა და მოქმედების ისეთი სტრატე-
გიის שემუשავება, რომლის დროსაც საწარმო ფინანსურად 
მდგრადი გახდება. 

ჩენთვის ხელმისაწვდომ ინფორმაციულ წყაროებשი ვერ 
მოიძებნა ინფორმაცია ფინანსურ ანალიზשი სიმულატორე-
ბის არსებობისა და გამოყენების שესახებ. ამ სიმულატორე-
ბის שემუשავება და გამოყენება პრაქტიკულ საქმიანობაשი, სას-
წავლო და კვლევით პროცესשი საשუალებას იძლევა, რომ 
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 ეფასებისש ავდეს საწარმოს ფინანსური მდგრადობისשემუש .1
და გაკოტრების პროგნოზირების კონკრეტული ეკონომი-
კურ-მათემატიკური მოდელი, ორიენტირებული კონკრე-
ტულ საწარმოსა და ქვეყნაზე; 

2. საწარმოს საქმიანობის ამსახველი ფაქტობრივი მონაცემე-
ბით მოხდეს მოდელის პარამეტრების – მოდელשი שემავალი 
კოეფიციენტების – მნიשვნელობების კორექტირება; 

3. საგნების שესაბამისი თემების שესწავლისას მოდელირებით 
მიღებული שედეგებით ნაჩვენები იქნეს მოდელשი שემავალი 
ნებისმიერი პარამეტრის ცვლილების ზეგავლენა שედეგზე 
და, שესაბამისად, ექსპერიმენტით ნაჩვენები იქნეს მიღებუ-
ლი გადაწყვეტილების ეფექტურობა; 

4. მოდელირებით გამოვლინდეს საწარმოს გამოუყენებელი 
რეზერვები, שრომის ნაყოფიერების ზრდის, მოცდენების 
 ემცირების, საწარმოო სიმძლავრეების რაციონალურადש
გამოყენების გზები და სხვა. 
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თავი  2.   საწარმოს ფინანსური ანალიზის 

სიმულატორების მუშაობის მათემატიკური 

უზრუნველყოფა 

 

 

2.1. საწარმოს ფინანსური საქმიანობის שეფასების 
მეთოდები და ალგორითმები 

ფინანსური ანალიზის ჩატარების ამოსავალ საინფორმა-
ციო ბაზას ორგანიზაციის ბალანსი წარმოადგენს. ბალანსשი 
დაფიქსირებული მონაცემების ანალიტიკური დამუשავება სა-
-უალებას გვაძლევს, ვიმსჯელოთ საწარმოს ფინანსურ მდგრაש
დობაზე, მივიღოთ გადაწყვეტილება არსებული ფინანსური 
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და ა. ש. ნებისმიერი ეკო-
ნომიკური პროცესის, და მათ שორის, ფინანსური ანალიზის ჩა-
ტარების მთავარი მიზანია: პირველი – გამოვლინდეს ორგანი-
ზაციის ფინანსური მდგრადობის ხელისשემשლელი მიზეზები 
და დაისახოს ღონიძიებები მათ აღმოსაფხვრელად; მეორე – 
საწარმოს განვითარების არსებული ტენდენციების שენარჩუნე-
ბის שემთხვევაשი განხორციელდეს პროგნოზი მოსალოდნელი 
-ესახებ; მესამე – მოდელირების საფუძველზე გაש ედეგებისש
მოინახოს ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის გზები 
და საשუალებები. 

სპეციალურ ეკონომიკურ ლიტერატურაשი ამ პრობლემას 
მრავალი პუბლიკაცია ეძღვნებაა. აზრთა სხვაობის მიუხედა-
ვად, თითქმის ყველა მკვლევარი [25-34] გვთავაზობს ორგანი-
ზაციის ფინანსური ანალიზისთვის გამოყენებულ იქნეს ბალან-
სის მაჩვენებლების საფუძველზე გაანგარიשებული კოეფიციენ-
ტების გარკვეული სიმრავლე. კოეფიციენტების გამოანგარიשე-
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ბა ხორციელდება საწარმოს საქმიანობის ცალკეული ასპექტე-
ბის – ფუნქციონალური ბლოკების – მიხედვით. ფინანსური 
ანალიზის მაჩვენებლები დაჯგუფებულია 11 ბლოკשი, სულ კი 
გამოიანგარიשება 85 მაჩვენებელი /სურ. 2.1/. 

სურ. 2.1. საწარმოს ფინანსური ანალიზის  
ფუნქციონალური სტრუქტურა 

საბაზრო მდგრადობის 
ანალიზი 

საწარმოს ფინანსური ანალიზის 
ფუნქციონალური სტრუქტურა 

გადახდაუნარიანობის 
ანალიზი 

ბალანსის ლიკვიდობის ანალიზი

აქტივების ანალიზი 

მარაგების და დანახარჯების 
თანაფარდობის ანალიზი 

ფინანსური მდგრადობის
ანალიზი მოგება-ზარალის 

ანალიზი 

საქმიანი აქტივობის 
ანალიზი 

საბრუნავი საשუალებების 
(ზედმეტობა/ნაკლებობა) 

ანალიზი 

რენტაბელობის 
ანალიზი ფულადი სახსრების 

მოძრაობის ანალიზი 
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კოეფიციენტების გამოიანგარიשება ფუნქციონალური 
ბლოკების მიხედვით. ნებისმიერი კოეფიციენტის გაანგარიשე-
ბის მეთოდოლოგიური საფუძველია საანგარიשგებო პერიოდის 
ცვლილების שეფასება წინა წლებთან. ცხრილი 2.1-დან ჩანს, 
რომ აქტივები გააანალიზებულია 20 კოეფიციენტით, გადახდა-
უნარიანობა – 9-ით, ბალანსის ლიკვიდობა – 8-ით და ა.ש. 

ცხრილ 2.1-שი მოტანილი 85 მაჩვენებელი სრულად ასახავს 
საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობას მოცემულ მომენტשი. მაჩ-
ვენებლებს שორის საყურადღებოა აგრეგირებული მაჩვენებლე-
ბი, როგორებიცაა: ბალანსის ლიკვიდობის კოეფიციენტი, 
ფონდრენტაბელობა, ეკონომიკური ზრდის მდგრადობა და სხვ. 
ისინი იძლევა საשუალებას ზოგადად שეფასდეს საწარმოს ფი-
ნანსური მდგომარეობა. არსებული ტენდეციების שენარჩუნე-
ბის שემთხვევაשი მომავალשი საწარმოს ფინანსური მდგომარე-
ობის განსასაზღვრავად საჭიროა დამატებითი ანალიზის ჩატა-
რება სხვადასხვა სირთულის ევრისტიკების გამოყენებით.  

 
ცხრილი 2.1. საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ამსახველი მაჩვენებლების სია 
აქტივების ანალიზი 

აქტივების ცვლილება 
აბსოლუტური მნიשვნელობით 

აქტივების ცვლილებაზე მოქმედი 
ფაქტორები %-שი 

აქტივების ცვლილება %-שი კერძო ფაქტორების მოქმედება 
აქტივების ცვლილებაზე 

რეალიზაციით მიღებული 
 ემოსავლების ცვლილებაש

საწესდებო კაპიტალის ცვლი-ლება 

დაუფარავი ზარალის 
ცვლილება 

დამატებითი და სარეზერვო 
კაპიტალის ცვლილება 

არამატერიალური აქტივების 
ცვლილება 

სპეცფონდების, მიზნობრივი 
დაფინანსების და שემოსავლების 
ცვლილება 
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აქტივებשი ძირითადი 
საשუალებების ხვედრითი 
წილის ცვლილება 

გასანაწილებელი მოგების 
ცვლილება 

ძნელადლიკვიდური აქტივების 
ცვლილება 

კაპიტალის და რეზერვების 
საერთო მოცულობის ცვლილება 

სწრაფადლიკვიდური 
აქტივების ცვლილება 

მოზიდული სახსრების ცვლი-ლება 

ფულადი სახსრების 
ცვლილება 

პასივის ცვლილებაზე მოქმედი 
ფაქტორები %-שი 

საკუთარი სახსრების 
ცვლილება 

კერძო ფაქტორების ზემოქმე-დება 
პასივების ცვლილებაზე %-שი 

ბალანსის ლიკვიდობის ანალიზი 

ლიკვიდური აქტივები სწრაფად ასანაზღაურებელი 
ვალდებულებები 

სწრაფადლიკვიდური 
აქტივები 

მოკლევადიანი პასივები 

ძნელადლიკვიდური აქტივები გრძლვადიანი პასივები 

ნელადლიკვიდური აქტივები მუდმივი ან მდგრადი პასივები 

გადახდაუნარიანობის ანალიზი 

ბალანსის ლიკვიდობის 
კოეფიციენტი 

სააქციო კაპიტალი განრიდების K 

ბალანსის აბსოლუტური 
ლიკვიდობის K 

საბრუნავი საשუალებების წილი 
აქტივებשი 

კრიტიკული שეფასების K  

საკუთარი საბრუნავი საשუ-
ალებებით უზრუნველყოფის K  

საბაზრო მდგრადობის ანალიზი 

მოზიდული და საკუთარი 
სახრების თანაფარდობის  

საკუთრი სახსრებით 
მანევრირების  

დაფინანსების საკუთარი 
წყაროებით უზრუნველყო-ფის 

ხანგრძლივად მოზიდული 
სახსრებით უზრუნველყოფის  
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ფინანსური დამოუკიდებლობის დაფინანსების მდგრადობის  

დაფინანსების   

მარაგების და დანახარჯების თანაფარდობის ანალიზი 

გასაყიდი მზა პროდუქცია 
(საქონელი) 

გასაყიდი მზა პროდუქციის და 
საქონლის წილი მარაგებשი 

მზა პროდუქცის და საქონლის 
მარაგი 

 

საბრუნავი საשუალებების დანაკლისი ან მეტობა 

საკუთარი საბრუნავი საשუ-
ალებების არსებობა 

მარაგებისა და დანახარჯების 
ფორმირებისთვის ძირითადი 
წყაროების საერთო სიდიდე  

მარაგებისა და დანახარჯე-
ბისთვის საკუთარი საბრუ-
ნავი საשუალებების მეტობა ან 
ნაკლებობა  

მარაგებისა და დანახარჯების 
ფორმირებისთვის ძირითადი 
წყაროების საერთო სიდიდის 
მეტობა ან ნაკლებობა; 

საკუთარი და ხანგრძლივად 
მოზიდული სახსრების 
არსებობა მარაგებისა და 
დანახარჯების ფორმირე-
ბისთვის 

მიმდინარე ვალდებულებების 
დასაფრად ორგანიზაციას დარ-
ჩენილი საბრუნავი საשუალებები 

საკუთარი და ხანგრძლივად 
მოზიდული სახსრების არსე-
ბობა მარაგებისა და დანა-
ხარჯების ფორმირე-ბისთვის 
(მეტობა ან ნაკლებობა) 

მიმდინარე ვალდებულებების 
დასაფარად ორგანიზაციაשი 
დარჩენილი საბრუნავი საשუ-
ალებების მეტობა ან ნაკლებობა 

საქმიანი აქტივობის ანალიზი 

აქტივების რესურსების ბრუნვის არამატერიალური აქტივების 
ბრუნვის  

მობილური საשუალებების 
ბრუნვის  

ძირითადი საשუალებების  

მატერიალური აქტივების 
ბრუნვის  

საკრედიტო დავალიანების 
ბრუნვის  

ფულადი რესურსების 
ბრუნვის  

საკუთარი კაპიტალის ბრუნვის  
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დებიტორულ დავალიანებაשი 
რესურსების ბრუნვის  

საკრედიტო დავალიანების 
ბრუნვის ვადის 

მოგება/ზარალის ანალიზი 

საანგარიשგებო პერიოდשი 
მოგება / ზარალზე (სავალდე-
ბულო გადასახადების გარეשე) 
მოქმედი ფაქტორები 

რეალიზებული პროდუქციის 
ფასების ცვლილება 

საანგარიשგებო პერიოდის 
წინა პერიოდשი მოგება/ 
ზარალზე (სავალდებულო 
გადახადების გარეשე) მოქმე-
დი ფაქტორები 

რეალიზებული პროდუქციის 
თვითღირებულება 

რენტაბელობის ანალიზი 

გაყიდვების რენტაბელობა ფონდრენტაბელობა 

გაყიდვების საერთო 
რენტაბელობა 

დანახარჯების რენტაბელობა 

საკუთარი კაპიტალის 
რენტაბელობა 

პერმანენტული კაპიტალის 
რენტაბელობა 

ეკონომიკური რენტაბელობა ეკონომიკური ზრდის მდგრა-დობა 

საკუთარი კაპიტალის 
გამოსყიდვის პერიოდი 

ფულადი სახსრების მოძრა-
ობის ანალიზი 

ფინანსური მდგრადობის 
 ეფასებაש

მკვლევართა ნაწილი გვთავაზობს, რომ საწარმოს ფინან-
სური ანალიზის განსახორციელებელად გამოყენებულ იქნეს 
მაჩვენებელთა שეზღუდული რაოდენობა, ე.წ. მთავარი მაჩვე-
ნებლები [26], ნაწილი კი – საჭიროდ მიიჩნევს მაჩვენებელთა 
სრულ სპექტრს [25]. ნათქვამის დადასტურებაა ცხრილი 2.2, 
რომელשიც მოცემულია საწარმოს გადახდაუნარიანობის שეფა-
სებისთვის გამოყენებული მთავარი მაჩვენებლები [25] და მაჩ-
ვენებელთა სრული სპექტრი [26]-ის მიხედვით.  
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ცხრილი 2.2. საწარმოს გადახდაუნარიანობის שეფასებისთვის 
გამოყენებული მთავარი მაჩვენებლების სია 

ლიტერა-
ტურის № დასახელება 
27 28 

ბალანსის ლიკვიდობის K +  
ბალანსის აბსოლუტური ლიკვიდობის K +  
„კრიტიკული שეფასების” K +  
მიმდინარე ლიკვიდობის K +  
დავალიანების დაფარვის საერთო K + + 
საბრუნავი საשუალებების წილი აქტივებשი +  
საკუთარი საბრუნავი საשუალებებით 
უზრუნველყოფის K 

+  

გადახდაუნარიანობის აღდგენის K +  
საერთო ლიკვიდობის K + + 
აბსოლუტური ლიკვიდობის K + + 
დავალიანების დაფარვის საერთო K + + 
ფულადი ნაკადის მიხედვით რენტაბელობა = 
ფულადი ნაკადი/რეალიზაციიდან მიღებული 
 ემოსავალიש

+ + 

კაპიტალის ფასი = მოგება გადასახადებისა და 
პროცენტების გადახდის გარეשე/კაპიტალის 
საשუალო שეწონილი ფასი 

+ + 

მზა პროდუქციის ბრუნვადობა + + 
მარაგების და დანახარჯების უზრუნველყოფა + + 
საკუთარი კაპიტალის კონცენტრაციის K + + 
კაპიტალის ბრუნვადობა + + 
კაპიტალის რენტაბელობა + + 

 

[35,36]-ის ავტორი გვთავაზობს საწარმოს გადახდაუნარია-
ნობის განსაზღვრისას აქტივები שეფასდეს საბაზრო ფასებით. 
უფრო ზუსტად, სალიკვიდაციო ფასებით, ანუ იმ ფასებით, რა 
ფასადაც გაიყიდებოდა საწარმოს აქტივები საწარმოს ლიკვი-
დაციის დროს. მისი აზრით, მიზანשეწონილია საწარმოს გადახ-
დაუნარიანობა שეფასდეს სამი კოეფიციენტით: 
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 მიმდინარე ლიკვიდობის კოეფიციენტით 
K
AL 1  

სადაც  A  – საწარმოს საბრუნავი აქტივებია;  
K  – მოკლევადიანი საკრედიტო დავალიანება.  

 სწრაფი ლიკვიდობის კოეფიციენტით 
K

FdL i 
2  

სადაც  id  – დებიტორული დავალიანებაა;  

F  – ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტების (მოკლევა-
დიანი ფინანსური დაბანდებები, ფასიანი ქაღალდები) ჯამია.  

 აბსოლუტური ლიკვიდობის კოეფიციენტით  
K
FL 3 . 

ჩვენი აზრით, სამართლიანია ეკონომიკის მეცნიერებათა 
დოქტორ მ. პიატკოვის მოსაზრება [35], რომ საწარმოს გადახ-
დაუნარიანობა უნდა שეფასდეს აქტივების სალიკვიდაციო ფა-
სებისა და დებიტორული დავალიანებების დროשი დაფარვის 
მხედველობაשი მიღებით. სამართლიანია ამავე ავტორის მო-
საზრებაც [31], რომ ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის 
ანალიზის ჩატარებამდე ყურადღება უნდა გამახვილდეს საწარ-
მოשი მიღებულ სააღრიცხვო პოლიტიკაზე იმიტომ, რომ სწო-
რედ მასზეა დამოკიდებული ფინანსური მაჩვენებლების მნიשვ-
ნელობები (მაგ., აღრიცხვის მეთოდები LIFO, FIFO, NIFO, MIDL 
განსხვავებულ שედეგებს იძლევა). 

ფინანსური ანალიზის ყველა მეთოდის საფუძველი კოეფი-
ციენტთა მეთოდია. მსოფლიო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ სა-
წარმოს კრედიტუნარიანობის שეფასებისთვის საკმარისია100 
ფინანსური კოეფიციენტის ნაცვლად გამოყენებულ იქნეს 9 ძი-
რითადი ფინანსური კოეფიციენტი.  

ამოცანა მდგომარეობს კოეფიციენტთა სიმრავლიდან שე-
ირჩეს שეზღუდული რაოდენობის ისეთი კოეფიციენტები, რო-
მელთა საשუალებით ცალსახად იქნება שესაძლებელი საწარმოს 
ფინანსური მდგომარეობის שეფასება – იდეალურ ვარიანტשი 
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საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა שეფასდება ერთი ინტეგ-
რირებული კოეფიციენტით. ამ მიმართულებით რამდენიმე 
მიდგომაა ცნობილი. 

პირველი – שინაარსობრივად დაკავשირებული კოეფიცი-
ენტების საფუძველზე ერთი ან რამდენიმე მაჩვენებლის שემუ-
 ,ავება. ამ მიდგომის მაგალითია დიუპონის ფორმულა [37, 38ש
39]: ყველა მოდელის ეკონომიკური არსის שედეგი საწინააღ-
მდეგოა – საשედეგო მაჩვენებლის ფაქტორული ანალიზი, ანუ 
ფინანსური ანალიზის ჩასატარებლად მაჩვენებლთა მნიשვნე-
ლობების სიმრავლის აუცილებლობა. 

მეორე – არსებული ფინანსური კოეფიციენტების სიმრავ-
ლიდან მცირე რაოდენობის ისეთი კოეფიციენტების שერჩევა, 
რომლებიც ადეკვატურად ახასიათებენ საწარმოს ფინანსურ 
მდგომარეობას. ეს მიდგომა ხორციელდება ექსპერტული და 
სტატისტიკური მეთოდებით [40].  

ლ. ლისიცინა გვთავაზობს, რომ საწარმოს ფინანსური მდგო-
მარეობის שეფასებისთვის ე.წ. „მთავარი მაჩვენებლები“ שეირჩეს 
სტატისტიკური მეთოდით [40]. მეთოდის არსი שემდეგია: 
 განისაზღვრება ფინანსურ კოეფიციენტებს שორის კორე-

ლაციული დამოკიდებულება; 
 ჩედოკის שკალის გამოყენებით ჯგუფდება ფინანსური კოე-

ფიციენტები. კორელაციიის კოეფიციენტი 7.0korK  გვიჩ-

ვენებს კოეფიციენტებს שორის ინფორმაციის დუბლირებას 
და, ცხადია, ფინანსური ანალიზის დროს ისინი שეიძლება 
უგულებელყოფილ იქნეს. 7.05.0  K  გვიჩვენებს კოე-
ფიციენტებს שორის ინფორმაციის ნაკლებ დუბლირებას, 
ხოლო განსაკუთრებით 3.0K  გვიჩვენებს კოეფიციენ-
ტებს שორის ინფორმაციის დუბლირების მინიმალურ მნიש-
ვნელობას; მათი საשუალებით שეიძლება განხორციელდეს 
საწარმოს ფინანსური ანალიზი. 
ლ. ლისიცინამ გააანალიზა რუსეთის 1998 წლის 500 000 

საწარმოს კრებსითი ბალანსის საფუძველზე გამონგარიשებუ-
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ლი კოეფიცინტებს שორის კორელაციული დამოკიდებულება. 
ანალიზის საფუძველზე שემოთავაზებულია, რომ ფინანსური 
ანალიზისთვის გამოყენებულ იქნეს 9 კოეფიციენტი /ცხრ. 2.3/. 

ცხრილი 2.3. ფინანსური ანალიზისთვის გამოყენებული 
კოეფიციენტები 

1 ფულადი ნაკადების რენტაბელობა 
2 კაპიტალის ფასი 

3 აბსოლუტური ლიკვიდურობის K 
4 მზა პროდუქციის ბრუნვა 
5 დაფარვის K 
6 საერთო წყაროებით მარაგებისა და დანახარჯების 

უზრუნველყოფის K 
7 საკუთარი კაპიტალის კონცენტრაციის K 
8 კაპიტალის ბრუნვა 
9 კაპიტალის რენტაბელობა 

ამ კოეფიციენტებიდან ორი – ფულადი ნაკადის რენტაბე-
ლობა და კაპიტალის ფასი – שემოტანილია ე. ლისიცინას [40] 
მიერ. კაპიტალის ფასი გვიჩვენებს: პირველი – ძირითადი საשუ-
ალებების ჯამურ ფასს, რომელიც გადახდილ უნდა იქნეს ფი-
ნანსური რესურსების მფლობელებისთვის ამ რესურსების გა-
მოყენების საფასურად და, მეორე – ინვესტირებული კაპიტა-
ლის მოგების ნორმას, ე.ი. ახალი დაბანდებების მინიმალურად 
მისაღებ რენტაბელობას. ფულადი ნაკადის მიხედვით რენტა-
ბელობა გვიჩვენებს ფულადი სახსრების წილს გაყიდვებიდან 
მიღებულ שემოსავალשი.  

ანალოგიური სიტუაციაა ფინანსური ანალიზის სხვა გან-
ყოფილებების მიმართ. ჩვენი კვლევის მიზანი არაა დავასაბუ-
თოთ მთავარ მაჩვენებელთა სტრუქტურა და שინაარსი (ეს სპე-
ციალური კვლევის ობიექტია). ჩვენი მიზანია გავაანალიზოთ 
საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასებაשი გამოყენებული 
მათემატიკური მეთოდები და ალგორითმები, ვაჩვენოთ მათი 
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დადებითი მხარეები და პრაქტიკული გამოყენების სიძნელები. 
ტექნიკასა და ეკონომიკის სხვა სფეროებשი (ფასიანი ქაღალდე-
ბის ბაზარი და ა.ש.) გამოყენებული მათემატიკური მოდელები-
დან שევარჩიოთ ისეთი, რომლის გამოყენება საწარმოს ფინან-
სური მდგრადობის שეფასების საשუალებას მოგვცემს. სტატის-
ტიკური მონაცემების გარეשე მოდელირების საფუძველზე שე-
მოწმდეს ჰიპოთეზები საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 
 ეფასების ინტეგრირებული მაჩვენებლის სტრუქტურისა დაש
 ერჩეული ეკონომიკურიש ესახებ. ე.ი. დასაბუთდესש ინაარსისש
მაჩვენებლებით საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასე-
ბის שესაძლებლობა; 
 ორის არსებულიש ერჩეულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებსש .1

მხოლოდ ლოგიკური კავשირების საფუძველზე და საწარ-
მოს שესაძლო ფინანსური მდგომარეობების გათვალისწინე-
ბით გაანგარიשებული იქნეს თითოეული მაჩვენებლის და 
მაჩვენებლთა ერთობლიობის საიმედოობა/არასაიმედოო-
ბის ალბათობა; 

2. გამოანგარიשებულ იქნეს თითოეული მაჩვენებლის და მაჩ-
ვენებლთა ერთობლიობის ხვედრითი წილი საწარმოს ფი-
ნანსურ მდგომარეობაשი; 

3. განხორციელდეს თითოეული მაჩვენებლის და მაჩვენებ-
ლთა ერთობლიობის ხვედრითი წილის ზემოქმედების მო-
დელირება საწარმოს მოსალოდნელ ფინანსურ მდგომარეო-
ბაზე; 

4. მოდელირების საფუძველზე ნაჩვენები იქნეს საწარმოს ფი-
ნანსური განვითარების სტრატეგიები; 

5. გაანგარიשებულ იქნეს საწარმოს ფინანსური არამდგარო-
ბის რისკი და שემუשავდეს მისი თავიდან აცილების გზები; 

6. მოდელირების საფუძველზე שეირჩეს საწარმოს განვითარე-
ბის ოპტიმალური ვარიანტი და ეს ვარიანტი გამოყენებულ 
იქნეს საწარმოს ფინანსური მდგრადობის მონიტორინგის 
ჩასატარებლად; 
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7. ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე שეფასდეს საწარ-
მოს ფინანსური მდგრადობა და განხორციელდეს საწარმოს 
გაკოტრების שეფასების პროგნოზი. 
ჩვენი მიდგომის მოთხოვნაა, აქ ჩამოთვლილი მიზნების 

მიღწევა განხორციელდეს მხოლოდ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს 
-იשკავ (ინაარსისש ეკონომიკური) ორის არსებული ლოგიკურიש
რების გათვალისწინებით სტატისტიკური მონაცემების გარეשე.  

ჩვენი მიზანია, რომ აქ ჩამოთვლილი ამოცანების მისაღწე-
ვად საწარმოს ფინანსური მდგრადობის ეკონომიკურ მათემა-
ტიკური მოდელის საფუძველი არ იყოს მრავალწლიანი სტა-
ტისტიკა საწარმოთა გაკოტრების שესახებ, რაც ჩვენ მიერ ქვე-
მოთ განხილული მოდელების საფუძველია.  

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასებისა და გა-
კოტრების პროგნოზირების არსებულ ნებისმიერ მოდელשი, 
ეკონომიკური არსიდან გამომდინარე, שერჩეული მაჩვენებლე-
ბის გარდა, მნიשვნელოვანია ამ მოდელის bi კოეფიციენტების 
მნიשვნელობების განსაზღვრა, რაც ამჟამად სტატისტიკური 
მონაცემების დამუשავებით ხორციელდება.  

როგორც ჩვენმა გამოკვლევებმა გვიჩვენა, bi კოეფიციენ-
ტების მნიשვნელობები שეიძლება სიმულაციის მეთოდით გა-
ნისაზღვროს.  

აღსანიשნავია, რომ მოდელის ავტორებისა და მკვლევართა 
გარკვეული ნაწილის განცხადებით, ნებისმიერი მათემატიკური 
მოდელი მოცემული ტიპის საწარმოებისა და ქვეყნისთვის უნი-
ვერსალურია და მისი გამოყენება שეიძლება ნებისმიერ ქვეყა-
ნაשი. ეს თეზისი საფუძველს მოკლებულია და იგი მტკიცდება 
ექსპერიმენტებით. მაგალითად, ალტმანის მოდელების გამოყე-
ნებამ რუსეთის პირობებשი שედეგები არ მოგვცა.  

რუსმა მეცნიერებმა ალტმანის მოდელის გამოსაყენებლად 
ჩაატარეს სერიოზული კვლევები და მოდელის שინაარსობრივი 
სტრუქტურის (მოდელשი გამოყენებული მაჩვენებლების) שეუც-
ვლელად მიიღეს და გამოიყენეს ახალი მოდელი, რომელიც ალ-
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ტმანის მოდელისგან კოეფიციენტების მნიשვნელობებით გან-
სხვავდება. კოეფიციენტების განსხვავებული მნიשვნელობების 
მისაღებად მათ ჩაატარეს ალტმანის მიერ שესრულებული სამუ-
 აოები. გასაგები მიზეზების გამო, ამשაოს იდენტური სამუש
გზით მეცნიერული კვლევების განხორციელება სასურველ שე-
დეგამდე ვერ მიგვიყვანს ისეთ ქვეყნებשი, სადაც მრავალწლიანი 
ინფორმაცია საწარმოთა გაკოტრების שესახებ არ არსებობს. 
ასეთებია განვითარებადი და პოსტსაბჭოური სივრცის ქვეყნე-
ბი. ჩვენი აზრით, საჭიროა სრულიად განსხვავებული მიდგომა.  

განვითარებად და პოსტსაბჭოურ ქვეყნებשი (როგორიც სა-
ქართველოა) არ არსებობს მრავალწლიანი სტატისტიკა საწარმო-
თა გაკოტრების שესახებ. ამდენად, დღის წესრიგשია ისეთი მიდ-
გომის שემუשავება, რომელიც საשუალებას მოგვცემს საწარმოს 
ფინანსური მდგრადობის ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელის 
საფუძველი არ იყოს გაკოტრების שესახებ სტატისტიკური მონა-
ცემები. 

დასმული მიზნებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, 
მათემატიკური მეთოდის שერჩევის და საწარმოს ფინანსური 
ანალიზის მათემატიკური მოდელის שესამუשავებლად שემდეგ 
პარაგრაფשი განვიხილავთ საწარმოს ფინანსური მდგრადობის 
 ,ეფასებისთვის გამოყენებულ მათემატიკურ მეთოდებსש
ვაჩვენებთ მათი გამოყენების שესაძლებლობებსა და სიძნელეებს. 

 
2.2. საწარმოს ფინანსური ანალიზის მათემატიკური 
მოდელები 

საწარმოს ფინანსური ანალიზის ერთ-ერთი ფართოდ გავ-
რცელებული მეთოდი კოეფიციენტების მეთოდია. მისი საფუძ-
ველია კოეფიციენტების გამოანგარიשება და ფაქტობრივ მნიש-
ვნელობის שედარება ნორმატიულთან. ეს საשუალებას გვაძ-
ლევს, ვიმსჯელოთ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ცალ-
კეულ ასპექტებზე. 
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კოეფიციენტების მეთოდით საწარმოს ფინანსური მდგო-
მარეობის שესაფასებლად 100-მდე კოეფიციენტი გამოიანგარი-
 ვნელობებიשება. რიგი კოეფიციენტების ნორმატიული მნიש
ცნობილია. უმრავლესობის კოეფიციენტების ნორმატიული 
მნიשვნელობის ცალსახად განსაზღვრა კი שეუძლებელია. ეს 
განპირობებულია დარგების სპეციფიკით, საწარმოს თავისებუ-
რებით და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობით [27].  

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობით დაინტერესებული 
ნებისმიერი პირისთვის – ბანკის, ინვესტორისა თუ საწარმოს 
მფლობელისთვის – მიუღებელია საწარმოს ფინანსური მდგო-
მარეობის שეფასება მოცემული მომენტისთვის. მათ აინტერე-
სებთ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა მომავალი მინიმუმ 
2-3 წლის განმალობაשი. გადაწყვეტილების მიმღები პირისთვის 
მნიשვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რამდენად რეალურია და მი-
საღებია ფინანსური მდგრადობის שეფასებისთვის გამოყენებუ-
ლი კოეფიციენტების მნიשვნელობა. ამიტომ საჭიროა დამყარ-
დეს ლოგიკური კავשირი კოეფიციენტების მნიשვნელობებს שო-
რის და שეფასდეს საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა ერთი 
ინტეგრირებული მაჩვენებლით ან თუნდაც – მაჩვენებელთა 
მცირე რაოდენობით. 

ამჟამად, საწარმოს ფინანსური ანალიზის მდგომარეობის 
-ეფასებისთვის კოეფიციენტთა საფუძველზე სხვადასხვა მეש
თოდი გამოიყენება, რომელთა שორის שეიძლება აღვნიשნოთ: 
ალტმანის მოდელი [47], დიუპონის მეთოდი [37], „სკორინგის“ 
სახელით ცნობილი სტატისტიკური მეთოდები [38], ოლსონის 
მოდელი [41], მრავალფაქტორული მოდელირების, ლოგისტი-
კის მეთოდები [42,43].  

ფინანსური კოეფიციენტების მეთოდი, როგორც საწარმოს 
გაკოტრების პროგნოზის საשუალება, პირველად გამოიყენა აשש-
-ი ვ. ბივერმა [Beaver, 1966,44]. იგი ფინანსურად მდგრადი მომუש
-ავე საწარმოების გადახდაუნარიანობის მაჩვენებლებს ადარებש
და გაკოტრებული საწარმოების ანალოგიურ მაჩვენებლებს. 
მან აღმოაჩინა, რომ საწარმოს გაკოტრებამდე საკმაოდ ადრე 
სტაბილურად მომუשავე საწარმოს მაჩვენებელს שორის გან-
სხვავება საკმაოდ დიდი იყო.  

განვიხილოთ ამჟამად გავრცელებული საწარმოს ფინან-
სური მდგრადობის שეფასების მოდელები, ვაჩვენოთ მათი გა-
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მოყენების שესაძლებლობანი ქვეყნის საწარმოთა ფინასური 
მდგრადობის שესაფასებლად. ჩვენი კვლევის ობიექტებია: 
1. დიუპონის სამფაქტორიანი მოდელი [45]; 
2. დიუპონის ხუთფაქტორიანი მოდელი [46]; 
3. დეპლაინის მოდელი [47]; 
4. ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელი იმ კომპანიებისათვის, 

რომელთა აქციების ბირჟაზე კოტირება ხორციელდება – 
პირობითი სახელით Altman1 [47]; 

5. ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელი იმ კომპანიებისათვის, 
რომელთა აქციების ბირჟაზე კოტირება არ ხორციელდება 
– პირობითი სახელით Altman2 [47]; 

6. ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელი არასაწარმოო სფე-
როს საწარმოებისათვის – პირობითი სახელით: Altman3 
[47]; 

7. ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელი განვითარებადი ბაზ-
რებისათვის – პირობითი სახელით: Altman4 [47]; 

8. ალტმან-საბატოს მოდელი [47]; 
9. კონანისა და გოლდენის მოდელი [48]; 
10. ფულმერის მოდელი [49]; 
11. სპრინგეიტის მოდელი [49,50,51]; 
12. ოლსონის მოდელი [52,53]; 
13. რიჩარდ ტაფლერის ოთხფაქტორიანი მოდელი [54]; 
14. ჟან ლეგოს მოდელი [55]; 
15. ლისის ოთხფაქტორიანი მოდელი [56]; 
16. ირკუტსკის სახელმწიფო ეკონომიკური აკადემიის მოდელი 

[57]; 
17. ა.ბ. პერფილეევის მოდელი [58]; 
18. ა.დ. שერმეტის მოდელი [59]; 
19. ჩესერის მოდელი [60]; 
20. ძმიჟევსკის მოდელი [61]. 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების მოდელე-
ბის კლასიფიკაციის საფუძველს წარმოადგენს დასმული მიზ-
ნები და გადასაწყვეტი ამოცანები.  

გამოყენებული მათემატიკური მეთოდების ანალიზის 
თვალსაზრისით, მოდელების კლასიფიკაცია გამოყენებული მა-
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თემატიკური მეთოდის საფუძველზე, საשუალებას გვაძლევს 
ვიმსჯელოთ მოცემულ პრობლებურ ამოცანაשი გამოყენებული 
მათემატიკური მეთოდის დადებითი და უარყოფითი მხარეების 
  .ესახებש

მოდელების კლასიფიკაცია, დანიשნულებისა და გამოყენე-
ბის არეალის მიხედვით, საשუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ 
ამ მოდელებით გადასაწყვეტი ამოცანები, მიზნის მიღწევის 
გზები და საשუალებები. დაპროგრამების კუთხით სასურველია 
მოდელების კლასიფიკაცია განვახორციელოთ მოდელשი გამო-
ყენებული ფაქტორების რაოდენობის მიხედვით /სურ. 2.2/. 

სურ. 2.2. საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების კლასიფიკაცია 

დიუპონის მეთოდის საფუძველია სააქციო კაპიტალის 
 ი მონაწილეשებაשემოსავლიანობის კოეფიციენტის გაანგარიש
მაჩვენებელთა ანალიზი. 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების 
მოდელების კლასიფიკაცია 

გამოყენებული 
მათემატიკური მეთოდებით

სტატისტიკური

არამკაფიო სიმრავ-
ლეების 

ლოგიკურ ალბათური
მოდელირების 

დანიשნულებით 

გაკოტრების პროგნოზი-
რების 

ბიზნესის ეფექტიანობის 
 ეფასებისש

გადახდაუნარიანობის 
 ეფასებისש
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GF
NIROE  , 

სადაც ROE სააქციო კაპიტალის שემოსავლიანობის კოეფიციენ-
ტია; 
NI – წმინდა მოგებაა;  
GF – საწარმოს სააქციო კაპიტალია.  
დეტალიზაციის ხარისხის მიხედვით, დიუპონის მეთოდის რამ-
დენიმე ვერსია გამოიყენება: 
1. დიუპონის მეთოდის ორწევრიანი ვარიანტი:  

       CE
TA

TA
NI

CE
NIROE                  2.1 

სადაც TA საწარმოს აქტივების საერთო ჯამია. 
1.1.-დან שეიძლება დავწეროთ 

LRROAROE *     2.2 
სადაც ROA  – აქტივების שემოსავლიანობაა; 
LR – ფინანსური ბერკეტის კოეფიციენტია. 
2. დიუპონის მეთოდის სამწევრიანი ვარიანტი: 

      CE
TA

TA
NS

NS
NI

CE
NIROE 

      
        2.3 

სადაც NS  რეალიზაციის წმინდა მოცულობაა (დღგ-ს და სხვა 
გადასახადების გარეשე). 
 :ემდეგნაირად დავწეროთש ეიძლებაש .1.3

        LRATNPMROE **                2.4 
სადაც NPM კაპიტალის რენტაბელობაა, ხოლო TA – აქტი-
ვების ბრუნვადობა.  
3. დიუპონის მეთოდის ხუთწევრიანი ვარიანტი: 

       CE
TA

TA
NS

NS
EBIT

EBIT
EBT

EBT
NI

CE
NIROE               2.5 

სადაც: 
ERT მოგებაა გადასახადების გადახდამდე;  
EBIT – მოგებაა პროცენტებისა და გადასახადების გადახდამდე. 
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 :ემდეგნაირად დავწეროთש ეიძლებაש .1.5
LRATOMIBTBROE **** 2.6 

სადაც TB გადასახადების გადახდის კოეფიციენტია (Tax Burden); 
IB პროცენტების გადახდის კოეფიციენტია (Interest Burden); 
OM ოპერაციული რენტაბელობაა. 

დიუპონის მეთოდით ფაქტორული ანალიზის ჩატარება 
გვიჩვენებს მოცემულ მაჩვენებლზე სხვა მაჩვენებლების მოქ-
მედების ხარისხს, მაგ., გაყიდვების რენტაბელობის და კაპიტა-
ლის ბრუნვადობის გავლენას კაპიტალის რენტაბელობაზე, ანუ 
იმას, თუ რის ხარჯზე שეიცვალა კაპიტალის რენტაბელობა.  

„სკორინგის“ (to score) სახელით ცნობილი სტატისტიკური 
მეთოდებით ფართოდ სარგებლობენ აש-ששი. ისინი გამოიყენება 
ბანკის თანამשრომლის მიერ კლიენტის ფინანსური მდგომარე-
ობის שესაფასებლად. საწარმოს სამეურნეო საქმიანობის שეფა-
სება ორი ემპირიული მეთოდისგან שედგება: დისკრიმინანტუ-
ლი მაჩვენებლების მეთოდისა და credit-men-ის მეთოდისგან.  

ჟ. დეპალიანის მოდელი – credit-men-ის მეთოდი 

Credit-men-ის მეთოდი שემუשავდა საფრანგეთשი ჟ. დეპა-
ლიანის მიერ, რომლის თანახმად, საწარმოს ფინანსური მდგო-
მარეობა, კერძოდ გადახდაუნარიანობა, שეიძლება დახასიათდეს 
5 მაჩვენებელით: 
1. სწრაფი ლიკვიდობის K = (დებიტორული დავალიანება +

ნაღდი ფული - მოკლევადაინი დაბანდებები) / კაპიტალი და 
რეზერვები 

2. გადახდაუნარიანობის K = კაპიტალი და რეზერვები / ვალ-
დებულებები სულ 

3. სწრაფი ლიკვიდობის K = კაპიტალი და რეზერვები / არა-
ბრუნვადი აქტივების ნარჩენი ღირებულება 

4. მარაგების ბრუნვის K = რეალიზებული საქონლის თვით-
ღირებულება / მარაგების საשუალო ღირებულება 

5. დებიტორული დავალიანების ბრუნვის K = ამონაგები რეა-
ლიზაციიდან / დებიტორული დავალიანება 
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51 iKi -თვის განისაზღვრება მისი ნორმატიული 

მნიשვნელობა, რომელიც დარდება საწარმოს ფაქტიური მონა-
ცემების საფუძველზე გაანგარიשებულ iK -ურ მნიשვნელობას. 

-ესაფასებლად გაש ემდეგ ამ საწარმოს გადახდაუნარიანობისש
მოიყენება განტოლება:  

54321 2020102525 RRRRRN     2.7 

სადაც iR  იანგარიשება ფორმულით:  

norma

faqtobrivi

,

,

i

i
i K

K
R  . 

განტოლებაשი კოეფიციენტები 25, 25, 10, 20, 20 გვიჩვენე-

ბენ iR -ის ზემოქმედების ხვედრით წონას. N -ის მნიשვნელობის 

მიხედვით ფასდება საწარმოს გადახდაუნარიანობა, კერძოდ: 
N<=100 საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა      

დამაკმაყოფილებელია 
N>100 საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა      

არადამაკმაყოფილებელია 
მეთოდის საფუძველია iK -ური კოეფიციენტების ნორმა-

ტიული მნიשვნელობების არსებობა, რომელიც გამოიანგარი-
-ება (ზუსტდება) პერიოდულად, დარგების მიხედვით, საწარש
მოების ანგარიשგებების მონაცემების დამუשავების გზით. 

ამერიკელი სპეციალისტები ეყრდნობიან ძირითადად ორი 
ორგანიზაციის – “Robert Morris Associates”-ისა და “Dum and 
Bradstreet”-ის მონაცემებს. ეს ორგანიზაციები საწარმოთა ფი-
ნანსური ანგარიשგებების მონაცემების დამუשავების საფუძ-
ველზე ყოველწლიურად აქვეყნებენ iK -ური კოეფიციენტების 

საשუალო დარგობრივ მნიשვნელობებს. აგრეთვე საწარმოს 
კრედიტუნარიანობის რეიტინგული שეფასების მეთოდის გამო-
ყენებით დგინდება საწარმოს კრედიტუნარიანობის რეიტინგი. 
მსესხებელი საწარმოს კრედიტუნარიანობის რეიტინგი 
განისაზღვრება ექსპერტული მეთოდით. პირველ ეტაპზე שეის-
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წავლება საწარმოს ფინანსური ანგარიשგება. მეორე ეტაპზე 
საწარმოს ფინანსური მდგრადობა განისაზღვრება რომელიმე 
ცნობილი მათემატიკური მოდელით, როგორიცაა, მაგალითად: 
ალტმანის მოდელი, სპრინგეიტის მოდელი და სხვა. მსოფლიოს 
ცნობილ რეიტინგის განსაზღვრის საგენტოებს თავიანთი שე-
ფასების კრიტერიუმები აქვს: Standard&Poor's, Moody's Investors 
Service, Fitch IBCA, Thomson BankWatch და სხვა. კრედიტის გაცე-
მის שესახებ გადაწყვეტილების მიღებაשი ამ მაჩვენებლის ხვედ-
რითი წილი დაახლოებით 40%-ია. კრედიტის გაცემისას, საწარ-
მოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების გარდა, მხედველო-
ბაשი მიიღება საწარმოს ხელმძღვანელის პირადი თვისებები, 
პერსონალის კვალიფიკაცია, ქვეყნაשი, დარგשი არსებული ეკო-
ნომიკური სიტუაცია და სხვა. 

ჟ. დეპალიანი თვლის, რომ ამ მაჩვენებლების გამოყენება  
-ეიძლება საწარმოს ფინანსური ანალიზისთვის. ჩვენ ვიზიაש
რებთ მ. პიატკოვის [39] აზრს, რომ საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობის שესაფასებლად ამ მაჩვენებლების გამოსაყე-
ნებლად საჭიროა მოცემული კონკრეტული საწარმოს ფინანსუ-
რი მაჩვენებლების სტატისტიკური ანალიზი და მაჩვენებლების 
სისტემისა და მათი ნორმატიული მნიשვნელობების დადგენა. 

ალტმანის მოდელები 
გადახდაუნარიანობის დისკრიმინანტული მაჩვენებლების 

მეთოდი საწარმოთა გაკოტრების პროგნოზისთვის 1960 წლი-
დან გამოიყენება აש-ששი. მეთოდის ავტორად ე. ალტმანი ით-
ვლება. credit-men მეთოდისგან განსხვავებით, კოეფიციენტე-
ბის მნიשვნელობების გამოიანგარიשება დისკრიმინანტული ანა-
ლიზის გამოყენებით. მეთოდის არსი שემდეგია: 
 წინასწარ שერჩეული გარკვეული მაჩვენებლებით ერთმა-

ნეთს უდარებენ საწარმოთა ორ ჯგუფს. პირველ ჯგუფשი
გაერთიანებული არიან საწარმოები, რომელებსაც გადახ-
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დის პრობლემები არა აქვთ, ხოლო მეორე ჯგუფის საწარ-
მოებისთვის გადახდები პრობლემატურია; 

 სხვადასხვა სტატისტიკური ტესტით שეირჩევა კოეფიციენ-
ტები, რომელთა საשუალებით აირჩევა გადახდაუნარიანო-
ბის თვალსაზრისით მდგრადი საწარმოები; 

 დისკრიმინანტული ანალიზის მეთოდებით მუשავდება სა-
წარმოს გადახდაუნარიანობის שეფასების שერჩეული კოე-
ფიცინტების წრფივი კომბინაცია  

nn XaXaXaZ  ....2211 ; 

ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელის საფუძველია სა-
წარმოს ფინანსური მდგრადობის მაჩვენებლების שეფასება. 
იგი გამოისახება ფორმულით: 

       54321 2,14.16.03.3 KKKKKZ     2.8 

სადაც: 

K1 = მოგება გადასახადებისა და პროცენტების გადახდამდე / 
აქტივები 
K2 = რეალიზაციიდან ამონაგები/აქტივები 
K3 = საკუთარი კაპიტალი (საბაზრო ფასებით) / მოზიდული 
კაპიტალის საბალანსო ღირებულება 
K4  = გაუნაწილებელი მოგება/აქტივები 
K5  = საბრუნავი საשუალებები/აქტივები  

მოდელი שეიცავს ლიკვიდობის, ფინანსური მდგრადობის, 
რენტაბელობისა და საბაზრო აქტივობის მაჩვენებლებს. Z -ის 
მნიשვნელობა განსაზღვრავს საწარმოს ფინანსურ მდგრა-
დობას, კერძოდ: 

<1.81 - საწარმოს გაკოტრების ალბათობა მაღალია 
>1.81 And <2.75 - საწარმოს გაკოტრების ალბათობა 
საשუალოა 
>2.765 And <2.99 - საწარმოს გაკოტრების ალბათობა არ 
არის დიდი 

 
 

Z 
 

>2.99 - საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა სტაბილურია 
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ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელის საფუძველზე რუსე-
თის ფედერაციაשი שემუשავებულია და პრაქტიკაשი გამოიყენე-
ბა საწარმოთა გაკოტრების პროგნოზის კომპიუტერული 
პროგრამა. პროგრამის ავტორები აღნიשნავენ ალტმანის მოდე-
ლით საწარმოს გაკოტრების პროგნოზირებისას დაשვებულ שე-
საძლო שეცდომებს: 
 მოდელით საპროგნოზო პერიოდשი საწარმო ინარჩუნებს

გადახდაუნარიანობას, სიმნამდვილეשი კი კოტრდება;
 მოდელით გაკოტრება მოსალოდნელია, მაგრამ სინამდვი-

ლეשი საწარმო გადახდაუნარიანობას ინარჩუნებს.
ალტმანის აზრით, ერთი წლის პროგნოზი שეიძლება გაკეთ-

დეს 95%-იანი ალბათობით. ამ დროს პირველი ტიპის שეცდომა 
 ეიძლება 6% იყოს, მეორე კი – 3%. 1977 წელს ალტმანმა თავისש
კოლეგებთან ერთად שეიმუשავა שედარებით ზუსტი 7-ფაქტორი-
ანი მოდელი, რომელიც საשუალებას იძლევა 70%-იანი ალბათო-
ბით გაკეთდეს საწარმოს გაკოტრების 5-წლიანი პროგნოზი. 

საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოება დამოკიდებულია 
გარე და שინაგან ფაქტორებზე. გარე ფაქტორებს მიეკუთვნე-
ბა: სამართლებრივი ბაზა, რომელიც არეგულირებს ქვეყნის 
ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას. განსაკუთრებით 
რთულია საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველ-
ყოფა სტრატეგიულ დონეზე. აქ, ძირითადად, ორი პირობა უნ-
და שესრულდეს: პირველი – სტრატეგიული განვითარების 
დროის ინტერვალის განსაზღვრა და მეორე – წარმოების პრო-
ცესს თან უნდა ერთვოდეს საწარმოო სიმძლავრეების, שრომი-
თი, მატერიალური და ენერგეტიკული რესურსების განახლება, 
ინოვაციის პროცესი. 

ალტმანმა სხვადასხვა ტიპის საწარმოებისათვის שეიმუ-
 ავა საწარმოს ფინანსური მდგრადობისა და პროგნოზირებისש
მოდელები, კერძოდ: 
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1. ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელი იმ კომპანიებისათვის, რო-
მელთა აქციების კოტირება ბირჟაზე ხორციელდება (ALTMAN1) 

  Z =1,2Х1 +1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5    2.9 
სადაც, 
X1 – საბრუნავი კაპიტალი/აქტივები 
X2 – გაუნაწილებელი მოგება/აქტივები 
X3 – მოგება დაბეგვრამდე/აქტივები 
X4 – საკუთარი კაპიტალის საბაზრო ღირებულება /ყველა ვალ-
დებულების საბალანსო ღირებულება 
X5 – გაყიდვები/ქტივები 
Z კოეფიციენტის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინან-
სური მდგომარეობა ხასიათდება שემდეგნაირად: 

- თუ Z<1,81 – გაკოტრების ალბათობა 80%–100% -ია; 
- თუ 2,77<= Z<1,81 – გაკოტრების ალბათობა 35% –50%-ია; 
- თუ 2,99< Z<2,77 – გაკოტრების ალბათობა15%–20%-ია; 
- თუ Z<=2,99 – ფინანსური მდგომარეობა სტაბილურია, 
უახლოესი ორი წლის განმავლობაשი გადახდისუნარანობის 
რისკი მინიმალურია. 
 
2. ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელი იმ კომპანიებისათვის, რო-
მელთა აქციების კოტირება ბირჟაზე არ ხორციელდება, (ALTMAN2) 

        Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,998Х5     2.10 
სადაც: 
Х4 – საკუთარი კაპიტალის საბალანსო ღირებულება/მოზიდუ-
ლი კაპიტალი 
Z კოეფიციენტის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინან-
სური მდგომარეობა ხასიათდება שემდეგნაირად: 

თუ Z<1,23 საწარმო გაკოტრებულად ითვლება; 
თუ1,23< Z<2,89 საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა განუსაზ-
ღვრელია; 
თუ Z >2,9 საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა მდგრადია. 
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3. ალტმანის მოდელი არასაწარმოო სფეროს საწარმოებისათვის 
(ALTMAN3) 

  Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 +1,05Х4   2.11 
სადაც, 
Х1 – სამუשაო(საბრუნავი) კაპიტალი/აქტივები; 
Х2 – გაუნაწილებელი მოგება/აქტივები; 
Х3 – მოგება დაბეგვრამდე/აქტივები ან EBIT/აქტივები;  
Х4 – საკუთარი კაპიტალი/ყველა ვალდებულება 
Z კოეფიციენტის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინან-
სური მდგომარეობა ხასიათდება שემდეგნაირად: 
თუ Z<=1,1 – საწარმო დიდი ალბათობით გაკოტრებულია. 
თუ Z>=2,6 ფინანსური მდგომარეობა არასტაბილურია. საწარ-
მოს გაკოტრების ალბათობა დიდი არ არის, მაგრამ გაკოტრება 
გამორიცხული არ არის; 
თუ1,1>Z<2,6 საწარმო ფინანსურად მდგრადია. გაკოტრების 
ალბათობა არ არსებობს 

4. ალტმანის მოდელი განვითარებადი ბაზრებისათვის, (ALTMAN 4) 

   EM Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 +1,05X4 + 3,25    2.12 

ალტმანის მოდელשი კოეფიციენტი 3,25 დაამატეს რუსმა 
მეცნიერებმა რუსეთის პირობებשი ამ მოდელის გამოყენების 
მიზნით 

EMZ კოეფიციენტის მნიשვნელობის მიხედვით, საწარმოს 
ფინანსური მდგომარეობა ხასიათდება שემდეგნაირად: 

თუ EMZ > 2,60 – საწარმო ფინანსურად მდგრადია. მისი გაკოტ-
რების ალბათობა მინიმალურია; 
თუ1,1< EMZ< 2,6 – განუსაზღვრელი სიტუაციაა; 
თუ EMZ <1,1 – სიტუაცია კრიტიკულია. დიდი ალბათობით უახ-
ლოეს ხანებשი საწარმოს გაკოტრება მოსალოდნელი 

5. ალტმან-საბატოს მოდელი 

2007 წელს ე. ალტმანისა და დ. საბატოს წარმოდგენილ 
იქნა logit მოდელი. იგი שემუשავდა აשש-ის 120 გაკოტრებული და 
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2010 გაუკოტრებელი საწარმოს მონაცემების დამუשავების სა-
ფუძველზე. მოდელი שემდეგია: 
     Y = 4,28 + 0,18X1 – 0,01X2 + 0,08X3 + 0,02X4 + 0,19X5    2.13 

)1/(1 yeP   
სადაც: 
X1 – EBITDA /აქტივები(EBITDA/Total Assets); 
X2 – მოკლევადიანი ვალდებულებები/საკუთარი კაპიტალი (Short  
Term Debt /Equity Book Value); 
Х3 – წმინდა მოგება/აქტივები (Retained Earnings / Total Assets); 
Х4 – ფულადი სახსრები და მოკლევადიანი ვალდებუ-ლებები 
/აქტივები (Cash /Total Assets); 
Х5 – EBITDA/გადასახდელი პროცენტები (EBITDA / Interest Expe-
nses). 
е = 2,71828 ნატურალური ლოგარითმის ფუძეა 
P მნიשვნელობის მიხედვით. საწარმოს ფინანსური მდგომარე-
ობა ხასიათდება שემდეგნაირად: 
P>0,5 – საწარმო გაკოტრებულია; 
P<0,5 – საწარმო ფინანსურად სტაბილურია 

 
6. კონანისა და გოლდენის მოდელი 

პარიზ-დაფინის უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამשრომელე-
ბის, კონანისა და გოლდენის მიერ მრეწველობის მცირე და სა-
-უალო საწარმოებისთვის გამოყვანილ იქნა საწარმოს გადახש
დაუნრიანობის שემდეგი დისკრიმინანტული მაჩვენებლი: 

54322 24,01,087,022,016,0 XXXXXZ         2.14 
სადაც, 
X1  = (დებიტორული დავალიანება + ფულადი სახსრები + 
მოკლევადაიანი დაბანდებანი) / აქტივები სულ 
X2  = მუდმივი კაპიტალი / აქტივები სულ 
X3  = გადასახდელი პროცენტები / ამონაგები რეალიზაციიდან 
X4  = დანახარჯები პერსონალზე / დამატებითი ღირებულება 
გადასახადების გადახდის שემდეგ 
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X5  = მოგება რეალიზაციიდან / მოზიდული კაპიტალი 
აქ დამატებითი ღირებულება = პროდუქციის ღირებულება – 
ნედლეულის, ენერგიის და გარე ორგანიზაციების                    
მომსახურება 
Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინანსური მდგომა-
რეობის שეფასება שემდეგია: 
 Z=0,21 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 100%; 
 Z=0,048 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 90%; 
 Z= 0,002 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 80%; 
 Z=- 0,02 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 70%; 
 Z -0,068 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 50%; 
 Z -0,087 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 40%; 
 Z -0,107 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 30%; 
 Z -0,131 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 20%; 
 Z -0,164 გადახდების დაყოვნების ალბათობა 10%; 

[29]-ის ავტორები აღნიשნავენ, რომ ფინანსური ანალიტი-
კოსების მიერ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שესაფა-
სებლად გამოიყენება 2.14. ფორმულა. საგულისხმოა [35] ავტო-
რების კვლევის שედეგი. მათ უცვლელად გამოიყენეს 2.14. 
ფორმულა და რუსეთის საწარმოებისთვის გამოიანგარიשეს გა-
დახდების დაგვიანების ალბათობები Z-ის სხვადასხვა მნიשვნე-
ლობისთვის /ცხრ. 2.4/. რუსეთის საწარმოების שემოწმების שე-
დეგად დარწმუნდნენ, რომ Z მაჩვენებლით שეიძლება გაკეთ-
დეს მაქსიმუმ სამწლიანი პროგნოზი საწარმოს მოსალოდნელი 
სიძნელეების שესახებ. 

ცხრილი 2.4. გადახდების დაგვიანების ალბათობები Z-ის 
სხვადასხვა მნიשვნელობებისთვის  

Z- ის მნიשვნელობა 
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საწარმოს გადახდაუნარობის პროგნოზის მრავლცვლადი-
ან სტატისტიკურ მეთოდებს שორის პოპულარულია დისკრიმი-
ნაციული ანალიზის მეთოდი. XX საუკუნის 80-იანი წლებიდან 
გამოიყენება ლოგიკური რეგრესიის მეთოდები. ამ მეთოდების 
გამოყენება საשუალებას იძლევა პასუხი გაეცეს კითხვებზე: 

 საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასებისთვის რა 
კოეფიციენტებია მნიשვნელოვანი? 

 რა თანაფარდობით უნდა იქნეს გამოყენებული ახალი კოე-
ფიციენტები? 

 რა მეთოდით שეიძლება ამ კოეფიცინტების და მათ שორის 
კავשირების გამოვლენა? 
საინტერესოა საწარმოთა გადახდაუნარიანობის שეფასე-

ბის ფულმერისა და სპრინგეიტის მოდელები. პრაქტიკული გა-
მოყენებისას ამ მოდელებმა მცირე და საשუალო საწარმოების-
თვის კარგი שედეგები მოგვცა. მოდელשი გამოყენებული მონა-
ცემები ოფიციალური ფინანსური ანგარიשგების დოკუმენტები-
დან აიღება. 

 
7. ფულმერის მოდელი  

ის שემუשავდა 60 მცირე და საשუალო საწარმოების მონაცე-
მების დამუשავებით, რომელთაგან 30 გაკოტრებული საწარმო 
იყო, ხოლო 30 კი – ნორმალურად მომუשავე წლიური საשუალო 
ბალანსით, 455 ათასი აשש დოლარით. დასაწყისשი მოდელი 40 
კოეფიციენტს שეიცავდა, ბოლოს კი – 9-ს [54]. 

 54321 120,0270,1073,0212,0528,5 XXXXXH  

075,3894,0083,1757,0335,2 9876  XXXX            2.15 

სადაც: 
X1 = გაუნაწილებელი მოგება / აქტივები სულ 
X2 = რეალიზაციიდან ამონაგები / აქტივები სულ 
X3 = მოგება გადასახდების გადახდამდე / საკუთარი კაპიტალი 
X4 = ფულადი ნაკადები / (მოკლევადიანი + გრძელვადიანი ვალ-
დებულებები) 
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 X5 = გრძელვადიანი ვალდებულებები / აქტივები სულ 
 X6 = მოკლევადიანი ვალდებულებები / აქტივები სულ 
 X7 = Log (მატერიალური აქტივები) 
 X8 = საბრუნავი კაპიტალი / საკრედიტო დავალაინება 
X9 = Log ((მოგება გადასახადების გადახდამდე + გადასახდელი 
პროცენტები) / გადსახდელი პროცენტები) 

H-ის მნიשვნელობის მიხედვით, საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობას שემდეგნაირად ფასდება: 

თუ 0H , მაשინ საწარმოს გაკოტრება 100%-იანია. ერთი 
წლის პროგნოზის שემთხვევაשი გაკოტრების ალბათობა 0.98%-
ის, ორი წლის კი – 81%-ის სიზუსტით მიიღწევა [54]. 

8. სპრინგეიტის მოდელი 

ეს მოდელი1978 წელს שეიქმნა 1968 წელს ი. ალტმანის მიერ 
-ავებული ბიჯური დისკრიმინანტული ანალიზის მეთოשემუש
დის გამოყენებით ს. ფრეიზერის უნივერსიტეტשი ლ. სპრინგეი-
ტის მიერ. მოდელის שემუשავების დასაწყისשი ფინანსური ანა-
ლიზის ჩასატარებლად שერჩეული 19 მაჩვენებლიდან საბოლოო 
ვარიანტשი მხოლოდ 4 მაჩვენებელი დარჩა. მოდელის ზოგადი 
სახე שემდეგია: 

 Z =1.03 *K1 + 3.07 *K2 + 0.4 *K3 + 0.66 *K4   2.16 
აქ 

K1=X2/X1; K2= X3/X1 ; K3= X4 / X1 ; K4=X5 / X6  
ანუ 

Z =1.03 * X2/X1 + 3.07 * X3/X1 + 0.4 * X4 / X1 + 0.66 * X5 / X6 
გარდაქმნების שემდეგ ფორმულა שემდეგია: 

Z = (1.03 * X2 + 3.07 * X3 + 0.4 * X6) / X1 + 0.66 * X4 / X5 
სადაც 
X1 – აქტივებია(სულ); 
X2 – სამუשაო (საბრუნავი) კაპიტალია; 
X3 – მოგებაა პროცენტებისა და გადასახადების გადახდამდე 
(EBIT);  
X4 – ამონაგებია (שემოსავალი) რეალიზაციიდან 
X5 – მოგებაა გადასახადებით დაბეგვრამდე (EBT);  
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X6 – მოკლევადიანი ვალდებულებებია. 
Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით, საწარმოს ფინანსური მდგომა-
რეობის שეფასება שემდეგია: 
 თუ 862.0Z , მაשინ საწარმოს გაკოტრების თავიდან აცი-

ლება שეუძლებელია. 
მოდელის שემუשავებისას სპრინგეიტმა დაამუשავა 40 სა-

წარმოს მონაცემები და მიიღო საწარმოს გაკოტრების საპროგ-
ნოზო მნიשვნელობა 92,5% სიზუსტით. 

ბ. კოლასი [39] აღნიשნავს, რომ ეს და ანალოგიური მოდე-
ლები პრაქტიკულ საქმიანობაשი გამოყენებული უნდა იქნას 
როგორც საწარმოს ანალიზის დამხმარე საשუალება. ავტორის 
აზრით, ეს მოდელები שეიძლება გამოყენებულ იქნეს שემდეგ 
 :იשემთხვევებש
 მონაცემების დამუשავება პოტენციური კრედიტორის გა-

დახდაუნარიანობის რისკის გამოანგარიשებისას; 
 კრედიტის აღების პირობების განსაზღვრისას; 
 საწარმოს გაყიდვის ან ყიდვის დროს; 

ფაქტორული ანალიზის მეთოდი ფართოდ გამოიყენება 
ფინანსურ ანალიზשი. მრავალფაქტორული მოდელირების სა-
კითხები ფართოდაა განხილული სპეციალურ ლიტერატურაשი. 
ფინანსურ ანალიზשი გამოიყენება დეტერმინირებული ფაქტო-
რული ანალიზი. მისი მიზანია გამოვლინდეს თითოეული ფაქ-
ტორის ზემოქმედების ხარისხი საשედეგო მაჩვენებლის მნიש-
ვნელობაზე. დეტერმინირებული ფაქტორული ანალიზשი שეიძ-
ლება ოთხი ტიპის ამოცანები გამოვყოთ: 
 ფაქტორების שეფარდებითი მნიשვნელობის ზემოქმედება 

საשედეგო მაჩვენებლის ფარდობით მნიשვნელობაზე; 
 ფაქტორების აბსოლუტური მნიשვნელობის ზემოქმედება 

საשედეგო მაჩვენებლის აბსოლუტურ მნიשვნელობაზე; 
 i-ური ფაქტორის שეფარდებითი მნიשვნელობის ზემოქმედე-

ბა საשედეგო მაჩვენებლის ფარდობით მნიשვნელობაზე; 
 i-ური ფაქტორის აბსოლუტური მნიשვნელობის ზემოქმედე-

ბა საשედეგო მაჩვენებლის აბსოლუტურ მნიשვნელობაზე; 
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ძირითადად გამოიყენება ფაქტორული ანალიზის ორი ვა-
რიანტი: ფაქტორის იზოლირებულად ზემოქმედების და ჯაჭვუ-
რი ჩასმის. 

ix  ფაქტორის იზოლირებულად ზემოქმედების არსი שემ-

დეგია: 

  ),......,,,,....,( 00
1

10
1

0
1 niiii xxxxxfyx

   ),.......,,,......,( 00
1

00
1

0
1 niii xxxxxf      2.17 

ჯაჭვური ჩასმის ხერხი ზოგადად שემდეგნაირად აღიწერება: 
  ),......,,,,....,( 00

1
11

1
1
1 niiii xxxxxfyx

  ),.......,,,......,( 00
1

01
1

1
1 niii xxxxxf  .    2.18 

ორივე ვარიანტის საფუძველი ელიმინირების მეთოდია, 
რომლის თანახმად, ნებისმიერი ფაქტორის მოქმედება ფუნქ-
ციის მნიשვნელობაზე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ხორ-
ციელდება, ე.ი. ერთი, რიგით პირველი, ფაქტორის მნიשვნელო-
ბის ცვლილების დროს დანარჩენი ფაქტორების მნიשვნელობე-
ბი არ იცვლება. שემდეგ აიღება რიგით პირველი ორი ფაქტორი 
და ა.2.17 .ש. ფორმულის გამოყენების שემთხვევაשი საשედეგო 

მაჩვენებელზე ix  ფაქტორების ზემოქმედებათა ჯამი საשედე-

გო მაჩვენებლის ცვლილების ტოლი არ არის. ჯაჭვური ჩასმის 
ხერხის გამოყენებისას ფაქტორების ალგებრული ჯამი საשედე-
გო მაჩვენებლის ცვლილების ტოლია. გამოიყენება საשედეგო 

მაჩვენებლის მნიשვნელობის ცვლილებაზე ix  ფაქტორის ზე-

მოქმედების გაანგარიשება პროცენტებשი: 

%100*0y
yxa i

i


 .    2.19 

2.19. გვიჩვენებს ix  ფაქტორის ზემოქმედებას პროცენტებשი

საשედეგო მაჩვენებლის სიდიდეზე.  
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9. ედვარდ-ბელლ-ოლსონის მოდელი (EBO) 

EBO საწარმოს ღირებულების שეფასების მოდელია: 

       



 



1

0 )1(
)(

t
t

t

r
xEBV ,                  2.20 

სადაც: B  – t დროის მომენტשი საწარმოს საკუთარი კაპიტა-
ლია (წმინდა აქტივები); 
E  – მათემატიკური მოლოდინის აღმნიשვნელი სიმბოლოა; 
t – კაპიტალის მომსახურების მოსალოდნელი დისკონტის განა-
კვეთია; 

tx  – t დროის მომენტისთვის ნორმიდან (ზემოგებიდან) წმინ-

და მოგების გადახრაა. 

თუ 0 tx , მაשინ საწარმო ფინანსურად არ არის ეფექტიანი. 

ნორმა განისაზღვრება როგორც სააქციო კაპიტალის მომსახუ-
რების მომავალი ღირებულება. 

1 ttt rBxx , 

სადაც txt   _  დროის მომენტשი მიღებული მოგებაა. 

მოდელი ე.წ. „ნარჩენი“ שემოსავლების მოდელებს მიეკუთვნება. 
მოდელის საფუძველია წმინდა ნაზრდის აღრიცხვის პრინციპი, 
რომლის თანახმად, წმინდა აქტივების დინამიკა გამოისახება 
ფორმულით: 

ttt dxBB  1 , 

სადაც tB  – წმინდა აქტივებია t პერიოდის ბოლოს; 

tx  – მოგებაა t პერიოდის განმავლობაשი; 

td  – არის სხვაობა წმინდა მოგებიდან გამოყოფილ დივიდენ-
დებს, სხვა გადახდებსა და საწარმოს გარეთ დაბანდებულ ინ-
ვესტიციებს שორის. 
EBO მოდელის უპირატესობანი שემდეგია: 
 თუ საწარმოს ეფექტიანობის კრიტერიუმად ავიღებთ ბიზ-

ნესის ღირებულების მაქსიმიზაციას, მაשინ EBO მოდელი 
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წარმოადგენს რეალური საბალანსო მონაცემების გამოყენე-
ბით საწარმოს ეფექტიანობის გაანგარიשების საשუალებას; 

 ნარჩენი שემოსავლის პრინციპი, რომელსაც EBO მოდელი
ეკუთვნის, დასავლეთשი ფართოდ გამოიყენება საწარმოს
ბიზნესის שესაფასებლად.
ნებისმიერი ისეთი მოდელის გამოსაყენებლად, რომლის 

ამოსავალი პუნქტი მომავალשი שემოსავლების დისკონტირებაა, 
მათ שორის ოლსონის მოდელის გამოსაყენებლად, საჭიროა שე-
მოსავლების პროგნოზის განხორციელება. დისკონტირების მო-
დელებשი שემოსავლების პროგნოზის გაკეთებისას პროგნოზი-
რების პერიოდს ორ ნაწილად ყოფენ. პირველი – ხანმოკლე პე-
რიოდი, რომლის დროსაც ყოველი საბაზო პერიოდისთვის ხორ-
ციელდება שემოსავლების პირდაპირი პროგნოზი და მეორე – 
როცა პროგნოზირების პერიოდი שემოსაზღვრული არ არის და 
პროგნოზი ხორციელდება საשუალო სიდიდეების გამოყენებით. 
ამ שემთხვევაשი EBO მოდელი שემდეგი სახისაა: 

r
ri

r

i
i

ii

rr
BrROE

r
BrROEBV
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)1(
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1
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   2.21 

გერასიმოვი [53] აღნიשნავს, რომ მოდელის პრაქტიკაשი გა-
მოყენების პრობლემა ბუღალტრული აღრიცხვის კონსერვა-
ტიზმשია. როგორც ცნობილია, ერთი და იგივე სამეურნეო ოპე-
რაცია კანონის დაცვით სხვადასხვანაირად שეიძლება იქნეს აღ-
რიცხული და მივიღოთ განსხვავებული שედეგები.  

აქტივების გადიდებული ან שემცირებული ღირებულების 
ჩვენების გათვალისწინების მიზნით, 1995-1996 წლებשი ოლსო-
ნისა და ფელტხამომის მიერ שემოთავაზებულია პირველი მო-
დელის שემდეგი მოდიფიცირებული ვარიანტი. 

ღირებულების, როგორც დივიდენდების, ნაკადის გაანგა-
რიשების ფორმულაა: 




 


1
0 )1(
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t
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t

r
dEV .    2.22 
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1. წმინდა ნაზრდის აღრიცხვა:  

ttttt cdifafa  1 . 
2. აქტივების წმინდა שემოსავლიანობა: 

1*  tt fari . 
3. წრფივი ინფორმაციული დინამიკა: 

11112111   ttttt voawoxwox  , 

122221   tttt voawoa  , 

131111   ttt vyv  , 

142212   ttt vyv  , 

სადაც: toa  – წმინდა საოპერაციო აქტივებია (ე.ი. ოპერაციუ-
ლი აქტივების გამოკლებით);  

tox  – ოპერაციული მოგებაა; 

tfa  – „წმინდა“ ფინანსური აქტივებია (ე.ი. ფინანსური ვალდე-
ბულებების გამოკლებით); 

ti  – ფინანსური აქტივებიდან მიღებული שემოსავლებია; 

jatfatbt   – წმინდა აქტივებია; 

oxtitxt   – წმინდა მოგებაა; 

td  – „წმინდა“ დივიდენდებია; 

tc  – (თავისუფალი) ფულადი ნაკადებია; 
r  – დისკონტირების განაკვეთია; 

1 ttt rbxx  – „ნარჩენი“ წმინდა მოგებაა; 

1*  ttt oaroxox  – „ნარჩენი“ ოპერაციული მოგებაა; 
v  – პროგნოზირებისას ინფორმაციულად მნიשვნელოვანი სხვა 
„ზედმეტი“ שემოსავლებია; 

მოდელის პარამეტრები ),,,,( 21221211 yywww  უნდა აკმაყო-

ფილებდნენ שემდეგ პირობებს: 

2,1],1.0[,0],1,0[],1,0[ 221211  kywrww k     . 

ამ שემთხვევაשი მიიღება שემდეგი ფორმულა: 
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tttttt vvoaaoxabV 221121   , 

სადაც:      0
11

11
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012 w  გულისხმობს აღრიცხვის ერთგვაროვან სისტემას, 

რომელიც שემდეგნაირად განისაზღვრება:  

0][   etette
bVELim .

თუ 022   , მაשინ მოდელი მარტივდება წრფივ დინამიკურ 

ინფორმაციულ მოდელამდე. 012 w  ნიשნავს აღრიცხვის კონ-

სერვატიულ სისტემას, რომლის დროსაც 

0][   etette
bVELim . 

10. რიჩარდ ტაფლერის (R. J. TAFLER) მოდელი 

ეს ოთხფაქტორიანი მოდელი 1977 წელს שეიმუשავა რ. ტაფ-
ლერმა: 

 Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4     2.23 
სადაც: 
K1 – ამონაგები(שემოსავალი) რეალიზაციიდან/მოკლევადიანი 

ვალდებულებები; 
K2 – საბრუნავი (მიმდინარე) აქტივები/(მოკლევადიანი ვალდე-

ბულებები+გრძელვადიანი ვალდებულებები); 
K3 – გრძელვადიანი ვალდებულებები/აქტივები სულ; 
K4 – აქტივები სულ/მოგება რეალიზაციიდან 
X1 – აქტივები სულ;  
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X2 – მოკლევადიანი ვალდებულებები; 
X3 – ამონაგები (שემოსავალი) რეალიზაციიდან 
X4 – მოგება რეალიზაციიდან 
X5 – საბრუნავი (მიმდინარე) აქტივები 
X6 – გრძელვადიანი ვალდებულებები 

ანუ 

Z= 0.53*X4/X2 + 0.13*X5/(X2+X6) + 0.18*X6/X1 + 0.16*X1/X3 
Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით, საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის שეფასება שემდეგია: 
 თუ Z < 0,2 – გაკოტრების ალბათობა მაღალია, 
 თუ Z > 0,3 – საწარმოს ხანგრძლივ პერიოდשი გაკოტრება 

არ ემუქრება. 
 

11. ჟან ლეგოს (JEAN LEGOUT) მოდელი  
 ჟან ლეგოს მოდელი რეკომენდებულია ბუღალტერთა ასო-

ციაციის მიერ: 
                   CA-Scale=4.5913X1 +4.508 X12 + 3.393 X3                  2.24 

 სადაც 
X1 = სააქციო კაპიტალი / აქტივები სულ 
X2 = (მოგება დაბეგვრამდე + დანახარჯები) / აქტივები სულ 
X3 = ორი პერიოდის ბრუნვა / ორი პერიოდის აქტივები სულ 

CA-Scale-ის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობის שეფასება שემდეგია: 

 
12. რომან ლისის  მოდელი 

დიდი ბრიტანეთის საწარმოებისათვის 1972 წელს რომან 
ლისის მიერ  שემუשავდა ოთხფაქტორიანი მოდელი:  

                  Z=0.063X1 +0.092 X12 + 0.057 X3+0.001 X4                  2.25 

სადაც 
X1 = საბრუნავი კაპიტალი / აქტივები სულ 
X2 = მოგება რეალიზაციიდან / აქტივები სულ 
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X3 = გაუნაწილებელი მოგება / აქტივები სულ
 
 

X4 = საკუთარი კაპიტალი / მოზიდული კაპიტალი
 Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინანსური მდგო-

მარეობის שეფასება שემდეგია: 
 თუ Z<0,037 – საწარმოს გაკოტრების ალბათობა მაღალია,
 თუ Z>0,037 – საწარმოს გაკოტრება ნაკლებად ალბათურია.

13. ირკუტსკის სახელმწიფო ეკონომიკური აკადემიის მოდელი 

Z=8,38X1 + X12 + 0.54 X3+0.63 X4  2.26 
სადაც 
X1 = საბრუნავი კაპიტალი / აქტივები სულ 
X2 = წმინდა მოგება / საკუთარი კაპიტალი 
X3 = ამონაგები რეალიზაციიდან / აქტივები სულ 
X4 = წმინდა მოგება / წარმოებული პროდუქციის თვითღირებუ-
ლება 

Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინანსური მდგო-
მარეობის שეფასება שემდეგია: 
 Z<0 გაკოტრების ალბათობა 90%-100%;
 Z=0 – 0,18 გაკოტრების ალბათობა 60%-80%;
 Z= 0,18-0,32 გაკოტრების ალბათობა 35%-50%;
 Z= 0,32-0,42 გაკოტრების ალბათობა15%-20%;
 Z >0,42 გაკოტრების ალბათობა10%-მდეა;

14. ა.ბ. პერფილეევის მოდელი 

AF=9,281X1 +5.0228 X2 + 2.5224 X3+0.5174 X4 +0.0775 X5 + 6.1928 
  X6+4.2966 X7+10.633 X8   2.27 

სადაც 
X1  – აბსოლუტური ლიკვიდობის კოეფიციენტია; 
X2  – საשუალედო დაფარვის კოეფიციენტია; 
X3  – მიმდინარე ლიკვიდობის კოეფიციენტია; 
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X4  – მანევრირების კოეფიციენტია; 
X5  – საკუთარი წყაროებით მარაგების უზრუნველყოფის 
კოეფიციენტია; 
X6  – ფინანსური მდგრადობის კოეფიციენტია; 
X7  – საწარმოს ქონების რეალური ღირებულებაა; 
X9 – გაუნაწილებელი მოგებისა და აქტივების ჯამის კოეფი-
ციენტია; 

AF=Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობის שეფასება שემდეგია: 
 Z<9,7 გაკოტრების ალბათობა მაღალია; 
 Z=9,7 16,5 საწარმო განუსაზღვრელობის ზონაשია ე. ი. იგი 

 ;აობასשეიძლება გაკოტრდეს ან აგრძელებდეს მუש
 Z=16,5 საწარმო ფინანსურად მდგრადია. მას გაკოტრება არ 

ემუქრება; 
 
15. ა. დ. შერმეტის მოდელი 

                    K=(ДЗК+ФВК+ДС-ЗСК-КЗК)/ВБ                      2.28 
სადაც 
ДЗК – მოკლევადიანი დებიტორულო დავალიანებაა; 
ФВК – მოკლევადიანი ფინანსური დაბანდებანია;  
ДС – ფულადი სახსრებია; 
ЗСК – მოკლევადიანი მოზიდული სახსრებია; 
КЗК – მოკლევადიანი დავალაინებაა; 
ВБ – აქტივები სულ (ბალანსი). 
 
15. დ. ჩესერის მოდელი 

დ. ჩესერის მოდელი საשუალებას იძლევა שეფასდეს სა-
წარმო-მსესხებელის გაკოტრების ალბათობა. 

Y = -2,0434 – 5,24X1 + 0,0053X2 – 6,6507X3 + 4,4009X4 – 0,079                 
                                   1X5 – 0,1220X6                             2.29 

სადაც: 
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X1 = (ნაღდი ფული + ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდები) / 
აქტივები სულ 
X2 = ამონაგები რეალიზაციიდან / (ნაღდი ფული + ლიკვიდური 
ფასიანი ქაღალდები) 
X3 = ბრუტო שემოსავალი / აქტივები სულ  
X4 = (მოკლევადიანი ვალსებულებები + გრძელვადიანი 
ვალდებულებები) / აქტივები სულ 
X5 = ძირითადი კაპიტალი / წმინდა კაპიტალი 
X6 = საბრუნავი კაპიტალი / ამონაგები რეალიზაციიდან 

)1/(1 yeP   
სადაც е – 2,71828 ნატურალური ლოგარითმის ფუძეა. 

P-ის მნიשვნელობის მიხედვით საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობის שეფასება שემდეგია: 
 თუ P≥0,5, მაשინ კლიენტი სესხს დააბრუნებს.

 ჩესერის მოდელით ერთი წლის განმავლობაשი ოთხი שემ-
თხვევიდან სამ שემთხვევაשი კრედიტი დროულად იქნა დაბრუ-
ნებული. უნდა აღვნიשნოთ, რომ ჩესერის და სხვა ანალოგიურ 
მოდელשი არ გაითვალისწინება ადამიანური ფაქტორი, რასაც 
დიდი მნიשვნელობა აქვს [29].  

16. ძმიჟევსკის მოდელი

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שესაფასებლად 1984 
წელს ძმიჟევსკის მიერ שემოთავაზებულ იქნა ერთერთი პირვე-
ლი probit  მოდელი 

მოდელი აგებულ იქნა სამი კოფიციენტის საფუძველზე. 
მოდელის ასაგებად probit რეგრესიის ინსტრუმენტარიის გამო-
ყენებით დამუשავებულ იქნა 1972-1978 წწ. 40 გაკოტრებული და 
800 ფინანსურად სტაბილური საწარმოთა მონაცემები. 

მოდელი שემდეგია: 
Z = -(4.336 + (4.513 * X2 + 5.679 * X3) / X1 + 0.004 * X4 / X5) 2.30 

სადაც: 
X1 – აქტივებია; 
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X2 – წმინდა მოგებაა; 
X3 – ვალი (სულ); 
X4 – მიმდინარე აქტივებია; 
X5 – მიმდინარე ვალდებულებებია 

მოდელი წარმოადგენს პრობიტ რეგრესიის שეფასებას, 
ამიტომ Z კოეფიციენტის ალბათურ მნიשვნელობაשი გადასაყ-
ვანად გამოიყენება სტანდარტული ნორმალური განაწილების 
ცხრილი. გამოიანგარიשება გაკოტრების ალბათობა P = f(Z). აქ 
f(Z) სტანდარტული ნორმალური განაწილების ფუნქციაა. P 
იღებს ორ მნიשვნელობას ნულს (საწარმო არ არის გაკოტრე-
ბული) და ერთს (საწარმო გაკოტრებულია).  
 
არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით საწარმოს ფინანსური 
მდგრადობის შეფასება 

არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით საწარმოს ფინან-
სური მდგრადობის שეფასების კომპლექსური მაჩვენებლის שე-
მუשავების მიმართულებით საინტერესოა რუსეთის ფედერაცი-
აשი, პროფ. ა. ნედოსედკინის განხორციელებული კვლევები და 
მის მიერ არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით საწარმოს 
ფინანსური მდგრადობის שეფასების კომპლექსური მაჩვენებ-
ლის שემუשავება და პრაქტიკაשი გამოყენება.  

დაახლოებით 1998 წლიდან რუსეთის ფედერაციაשი პროფ. 
ა. ნედოსედკინის მიერ ინტესიურად მიმდინარეობს თეორიული 
კვლევა და პროგრამულ პროდუქტებשი კვლევის שედეგების 
პრაქტიკული გამოყენების მცდელობა საწარმოთა ფინანსურ 
ანალიზשი არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენების שესახებ [27]. 
არამკაფიო სიმრავლეების ფინანსურ ანალიზשი გამოყენების 
თეორიული და პრაქტიკული საკითხები სრულადაა განხილუ-
ლი ა. ნედოსედკინის სადოქტორო დისერტაციაשი [62]. მეთო-
დის თანახმად, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა שეიძლება 
აღიწეროს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლებით 
(არგუმენტებით). ავტორის აზრით, მაჩვენებლების მნიשვნე-
ლობების ანალიზისას მათი დახასიათება ცალსახად მხოლოდ 
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ორი პარამეტრით – „კარგი“ ან „მიუღებელი“ – ადეკვატური არ 
არის. მეთოდის თანახმად, საწარმოს ფინანსური სისტემის 
მდგომარეობა უმჯობესია აღწერილ იქნეს არამკაფიოდ – שუა-
ლედური მდგომარეობების გათვალისწინებით. ექსპერტი აგებს 
ლინგვისტიკურ ცვლადს მისი ტერმ-სიმრავლის მნიשვნელო-
ბით.  

 ლინგვისტური ცვლადის ყველა მნიשვნელობას, რომელიც 
წარმოდგენილია არამკაფიო სიმრავლის ინტერვალზე, მიესა-
დაგება კუთვნილების ფუნქცია. კუთვნილების ფუნქცია წარ-
მოადგენს ტრაპეციულ ან სამკუთხედურ კუთვნილების ფუნ-
ქციას. ტრაპეციის ზედა ფუძე שესაბამება ექსპერტის სწორ გა-
დაწყვეტილებას, ხოლო ქვედა – იმ სიტუაციას, როდესაც ექ-
სპერტი არ არის დარწმუნებული მის მიერ მიღებული გადაწყ-
ვეტილების სისწორეשი.  ექსპერტის ეს שეფასებები არ მიეკუთ-
ვნება 0,1 ინტერვალს და არ წარმოდგენს არამკაფიო სიმრავ-
ლის ელემენტებს. 

ტრაპეციული კუთვნილების ფუნქცია (х) აღიწერება რი-

ცხვებით ),,,( 4321   და ტრაპეციის კვანძების წერტი-

ლებით, რომლებიც აბსცისების მაქსიმუმებია. ეს 5-დონიან 
კლასიფიკატორს שეესაბამება {0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9}. 

გამოსახულებაשი ),,,( 4321   1  და 4  – ქვედა ფუძის,

ხოლო 2  და 3  კი – ზედა ფუძის აბსცისები.  

არამკაფიო ქვესიმრავლეებשი გამოიყენება ლინგვისტური 
ცვლადები, რომელთა שინაარსობრივი დატვირთვა שემდეგია: 
а. ლინგვისტიკური ცვლადი Е „საწარმოს ფინანსური მდგო-
მარეობა": 
E1 – არამკაფიო ქვესიმრავლე „ზღვრულად არასიმედო”; 
E2 – არამკაფიო ქვესიმრავლე „არასაიმედო”; 
E3 – არამკაფიო ქვესიმრავლე „საשუალო მდგომრეობა”; 
E4 – არამკაფიო ქვესიმრავლე „საიმედო”; 
E5 – არამკაფიო ქვესიმრავლე „ზღვრულად საიმედო”; 
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ასევე ხდება საწარმოს გაკოტრების რისკის მნიשვნელობის 
5 მდგომარეობის დაשვება.  

დავუשვათ, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა ხასიათდება 

nixi 1  ,  ეკონომიკური მაჩვენებლით. ix - ურ მაჩვენებელს 

ვნელობის რანგი irשევუსაბამოთ მისი მნიש , N21 r...rr  . თუ 

მაჩვენებლების რანჟირება მათი მნიשვნელობების שემცირების 
მიხედვით განხორციელდება, მაשინ:  

1)N(N
1)i2(Nri 


 . 

თუ ყველა მაჩვენებელს ტოლი რანგის მნიשვნელობა აქვს, 
მაשინ Nri /1 . მაჩვენებლების მნიשვნელობების კლასიფიკაცია 

ნაჩვენებია 1999 წელს კომპანია «Воронов и Максимов» მიერ 
 .ი 2.5. და 2.6שავებულ ცხრილებשემუש

 
ცხრილი 2.5. მაჩვენებლების მნიשვნელობების კლასიფიკაცია 

g მნიשვნელობათა 
ინტერვალი 

G პარამეტრის 
ხარისხის 

კლასიფიკაცია 
კუთვნილების ფუნქცია 

0  g  0.15 G5 1 

G5 5 =10  (0.25 – g)  0 .15 < g < 0.25 

G4 1- 5 = 4 

0.25  g  0.35 G4 1 

G4 4 =10  (0.45 – g)  0.35 < g < 0.45 

G3 1- 4 = 3 

0.45  g  0.55 G3 1 

G3 3 =10  (0.65 – g) 0.55< g < 0.65 

G2 1- 3 = 2 

0.65  g  0.75 G2 1 

G2 2 =10  (0.85 – g) 0.75 < g < 0.85 

G1 1- 2 = 1 

0.85  g 1.0 G1 1 
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ცხრილი 2.6.მაჩვენებლების მნიשვნელობების კლასიფიკაცია 
ლიგვისტიკური ცვალდის მნიשვნელობის მიხედვით 

ТT-რიცხვები {} ლინგვისტიკური ცვლადის მნიשვნელობის მიხედვით 

მა
ჩვ

ე-
ნე

ბე
ლ

ი 

ძალიან 
მცირე 

მცირე საשუალო მაღალი 
ძალიან 
მაღალი 

Х1 (0,0,0.1,0.2) (0.1,0.2,0.25,0.3) (0.25,0.3,0.45, 0.5) (0.45,0.5,0.6,0.7) (0.6,0.7,1,1) 

Х2 (-1,-1,-0.005,0) (-0.005,0,0.09,0.11) (0.09,0.11,0.3, 0.35) (0.3,0.35,0.45, 0.5) (0.45,0.5,1,1) 

Х3 (0,0,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) (0.9,1,1.3,1.5) (1.3,1.5,, ) 

Х4 (0,0,0.02,0.03) (0.02,0.03,0.08,0.1) (0.08,0.1,0.3,0.35) (0.3,0.35,0.5,0.6) (0.5,0.6,, ) 

Х5 (0,0,0.12,0.14) (0.12,0.14,0.18,0.2) (0.18,0.2,0.3,0.4) (0.3,0.4,0.5,0.8) (0.5,0.8,, ) 

Х6 (-, -,0,0) (0,0,0.006,0.01) (0.006,0.01,0.06,0.1) (0.06,0.1,0.225, 0.4) (0.225,0.4,, ) 

მაჩვენებლის წონის განსაზღვრა კლასიფიკატორების გზით 
-ეირჩევა.  საწარმოს გაკოტრების რისკის ხარისხი g გამოიანש
გარიשება ფორმულით:  

 
 


5

1j

N

1i
ijij λrgg , 

სადაც 1)-(j*0.29.0g j  .

დავუשვათ, რომ ყველა მაჩვენებელის რანგი ერთნაირია (ri 

=1/6), მაשინ მაჩვენებლების მნიשვნელობების კლასიფიკაცია 
იქნება /ცხრ. 2.7., 2.8./: 

ცხრილი 2.7. რანგის ტოლობისას მაჩვენებელთა 
კლასიფიკაცია  

მაჩვენე-

ბელი iX
iX - ის მნიשვნელობა

პირველ პერიოდשი ix ,1

Хi – ის მნიשვნელობა 

მეორე პერიოდשი ix ,2

Х1 0.619 0.566 
Х2 0.294 0.262 
Х3 0.670 0.622 
Х4 0.112 0.048 
Х5 2. 876 3.460 
Х6 0.113 0.008 
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ცხრილი 2.8. რანგის ტოლობისას მაჩვენებელთა 
კლასიფიკაცია  

{} მნიשვნელობა პირველ 
პერიოდשი 

{} მნიשვნელობა მეორე 
პერიოდשი 

მა
ჩვ

ენ
ე-

ბე
ლ

ი 

 1
(x

I,i
) 

 2
(x

I,i
) 

 3
(x

I,i
) 

 4
(x

I,i
) 

 5
(x

I,i
) 

 1
(x

I,i
) 

 2
(x

I,i
) 

 3
(x

I,i
) 

 4
(x

I,i
) 

 5
(x

I,i
) 

Х1 0 0 0 0.81 0.19 0 0 0 1 0 
Х2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Х3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Х4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Х5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Х6 0 0 0 1 0 0 0.5 0.5 0 0 

ცხრილიდან ჩანს, რომ 1X -ის მნიשვნელობა שემცირდება 

მეორე პერიოდשი, שესაბამისად, გაკოტრების რისკის שეფა-

სების ხარისხი 420.0  ,389.0 2  ggi . ეს მონაცემები გვიჩვე-

ნებს, რომ გაუარესდა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა მე-
ორე პერიოდשი. 

ყველა ზემოთ განხილულ მოდელשი მთავარია ცვლადების 
(ფაქტორების) კოეფიციენტების მნიשვნელობების დადგენა. მა-
თი მნიשვნელობების გამოანგარიשება ხორციელდება სტატის-
ტიკური მონაცემების დამუשავების საფუძველზე. როგორც 
აღვნიשნეთ საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ ქვეყნებשი, 
ისეთשი, როგორიც საქართველოა, სტატისტიკური მონაცემები 
საწარმოთა გაკოტრების שესახებ არ არსებობს. ამიტომ ამ სა-
ხის მოდელების უცვლელად გამოყენება სასურველ שედეგს არ 
იძლევა. გარდა ამისა, ალტმანის და სხვათა მოდელები, ძირი-
თადად, სამრეწველო საწამოებისთვის არის ორიენტირებული. 
საქართველოს საწარმოების ფინანსური მდგრადობის שესაფა-
სებლად მათი გამოყენება გაუმართლებელი და მიუღებელია.  

ზემოთ განხილული საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שე-
ფასებაשი გამოყენებული მათემატიკური მოდელებიდან მხო-
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ლოდ ერთი მოდელი – არამკაფიო სიმრავლეებზე დაფუძნებული 
V&M მაჩვენებელი – იძლევა საשუალებას ფაქტობრივი მონაცე-
მების საფუძველზე שეფასდეს საწარმოს ფინანსური მდგომარე-
ობა სტატისტიკური მონაცემების გამოყენების გარეשე.  

V&M მაჩვენებლით שეუძლებელია საწარმოს ფინანსური 
საქმიანობის სხვადასხვა ვარიანტის שემთხვევაשი განხორცი-
ელდეს საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის მოდელირება და 
მრავალვარიანტული გაანგარიשებები, שედგეს ოპტიმალური 
გეგმა, გამოვლინდეს ინტეგრირებულ მაჩვენებლשი שემავალი 
თითოეულ მაჩვენებლის და მაჩვენებელთა ერთობლიობების 
საიმედოობის/არასაიმედობის ყოფნის და საწარმოს ფინანსურ 
მდგომარეობაზე მათი ზემოქმედების ალბათობა. 

ბუნებრივია დღის წესრიგשი დგას სიმულაციური და ლო-
გიკურ ალბათური მოდელირების მეთოდების გამოყენებით: 
სიმულაციის რეჟიმשი: 
1. მოიძებნოს שერჩეულ მოდელשი (שემდგომשი – ეტალონურ 

მოდელשი) არსებული კოეფიციენტების მნიשვნელობების 
ისეთი მნიשვნელობები, რის שედეგადაც მოდელის მოძებნი-
ლი ცხადი სახე მოცემული საწარმოს ფინანსური მდგომა-
რეობის რელევანტური იქნება;  

2. ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე שეფასდეს საწარ-
მოს ფინანსური მდგრადობა და განხორციელდეს საწარმოს 
გაკოტრების שეფასების პროგნოზი. 

ლოგიკურ-ალბათური მოდელირების მეთოდით: 
-ორის არსებული მხოש ერჩეულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებსש .1

ლოდ ლოგიკური კავשირების საფუძველზე და საწარმოს שე-
საძლო ფინანსური მდგომარეობების გათვალისწინებით გა-
ანგარიשდეს თითოეული მაჩვენებლის და მაჩვენებლთა ერ-
თობლიობის საიმედოობა/არასაიმედოობის ალბათობა; 

2. გაანგარიשდეს თითოეული მაჩვენებლის და მაჩვენებლთა 
ერთობლიობის ხვედრითი წილი საწარმოს ფინანსურ 
მდგომარეობაשი; 



 

 65 

3. განხორციელდეს თითოეული მაჩვენებლის და მაჩვენებლ-
თა ერთობლიობის ხვედრითი წილის ზემოქმედების მოდე-
ლირება საწარმოს მოსალოდნელ ფინანსურ მდგომარეო-
ბაზე; 

4. მოდელირების საფუძველზე ნაჩვენები იქნეს საწარმოს 
ფინანსური განვითარების სტრატეგიები; 

5. გაანგარიשდეს საწარმოს ფინანსური არამდგარობის რისკი 
და שემუשავდეს მისი თავიდან აცილების გზები; 

6. მოდელირების საფუძველზე שეირჩეს საწარმოს განვითა-
რების ოპტიმალური ვარიანტი და ეს ვარიანტი გამოყენე-
ბული იქნეს საწარმოს ფინანსური მდგრადობის მონიტო-
რინგის ჩასატარებლად; 
 ი განხილულია ლოგიკურ-ალბათურიשემდეგ პარაგრაფש

მეთოდის არსი, ალგორითმები, დასაბუთებულია ლოგიკურ-
ალბათური მეთოდების გამოყენების שესაძლებლობა საწარმოს 
ფინანსური მდგრადობის שესაფასებლად, שერჩეული იქნება 
მაჩვენებლთა სტრუქტურა, რომელთა საשუალებით ლოგიკურ-
ალბათური მოდელის გამოყენებით განვახორციელებთ საწარ-
მოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასებას. 

 
 

2.3. ლოგიკურ-ალბათური მოდელირების არსი და მისი 
გამოყენების שესაძლებლობები ეკონომიკაשი 

მე-20 საუკუნის 60-იან წლებשი საბჭოთა მეცნიერების მი-
ერ שემუשავდა ლოგიკურ-ალბათური მოდელირების მეთოდი, 
რომელიც ორმნიשვნელოვან ლოგიკაשი დაשვებების გამოთვლი-
სა და ოპერირების წესებს שეიცავს [63]. იგი שეიქმნა, როგორც 
რთული სისტემების მდგრადი მუשაობის שეფასების ინსტრუ-
მენტი [64]. მეთოდის שემუשავება პრაქტიკულმა აუცილებლო-
ბამ განაპირობა. ამ დროს დღის წესრიგשი დადგა მანამადე 
არნახული, მრავალკომპონენტიანი, წინასწარ პრაქტიკულად 
გაუთვალისწინებელ სიტუაციაשი მომუשავე ტექნიკური სისტე-
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მების שემუשავება, როგორიცაა: კოსმოსური ხომალდის აგება 
და გაשვება დედამიწის ირგვლივ ორბიტაზე, მზის სისტემის 
პლანეტების კვლევა ავტომატურად მართვადი აპარატებით, 
ატომურ ენერგიაზე მომუשავე ხომალდების שექმნა, ატომური 
ელექტროსადგურების აგება და ექსპლუატაცია და სხვა. ანა-
ლოგიური ტექნიკური სისტემა მრავალი, ურთიერთდაკავשირე-
ბული ტექნიკური ელემენტისგან שედგება, რომელთა საიმედო 
მუשაობაზეა დამოკიდებული მთელი სისტემის მდგრადობა, 
ანუ ელემენტი გარკვეული ალბათობითაა საიმედო. დამატე-
ბით, ამოცანას ართულებს სისტემის გაუთვალისწინებელ გა-
რემოשი მოხვედრის ალბათობა და ამ გარემოს ზემოქმედების 
პროგნოზის აუცილებლობა, რაც აბსოლუტური სიზუსტით 
პრაქტიკულად שეუძლებელია. ჩვენ שეგვიძლია ვიმსჯელოთ 
მხოლოდ ასეთ გარემოשი მოხვედრის გარკვეულ ალბათობაზე.  

ორიგინალური ტექნიკური სისტემების დაპროექტებისას 
დამპროექტებლებს არ שეუძლიათ იმსჯელონ სისტემის ვარგი-
სინაობაზე ანალოგიური სისტემების დაპროექტებისა და ექ-
სპლუატაციის დროს მოპოვებული სტატისტიკური მონაცემე-
ბის დამუשავების საფუძველზე. აქ მკლევრის განკარგულებაשი 
მხოლოდ ორი საשუალებაა: პირველი – დასაპროექტებელი 
სისტემის ელემენტების სიმრავლე და ამ ელემენტებს שორის 
არსებული ლოგიკური კავשირები და მეორე – გარკვეული ჰი-
პოთეზების שემუשავება, მათ საფუძველზე სისტემის ნებისმიე-
რი ელემენტის მდგრადად მუשაობის დაשვების ალბათობა. ამ 
ორი ძირითადი მომენტის – სისტემის ელემენტებს שორის არ-
სებული კავשირებითა და ელემენტების მუשაობის ალაბათობე-
ბის გათვალისწინებით, שესაძლებელია שევისწავლოთ მთლია-
ნად სისტემის მდგრადად მუשაობის პირობები, გამოვავლინოთ 
მდგრადად მუשაობის ხელისשემשლელი ფაქტორები და გავით-
ვალისწინოთ ისინი ტექნიკური სისტემის დაპროექტებისას.  

სისტემის მოდელირების დროს ნებისმიერი ჰიპოთეზა 
კონკრეტულად ასახავს სისტემის ელემენტების שორის კავשი-



 

 67 

რებსა და ამ ელემენტების მუשაობის ალბათობებს პოულობს. 
ამრიგად, ხორციელდება სისტემის ფუნქციონირების მოდელი-
რება სხვადასხვა წინასწარ დადგმული სცენარით და მოწმდება 
მთლიანად სისტემის მუשაობა მოცემული სცენარით მოვლენე-
ბის განვითარების שემთხვევაשი.  

XX საუკუნის მეორე ნახევარשი ეკონომისტთა ყურადღება 
მიექცა ეკონომიკურ პროცესებשი ლოგიკურ-ალბათური მეთო-
დების გამოყენების שესაძლებლობებს [65-67]. კვლევის და გა-
მოყენების პირველი ობიექტი საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქა-
ღალდების კოტირება იყო [65,66]. ფასიანი ქაღალდების კოტი-
რების ამოცანის გარდა, მკვლევართა ყურადღების ცენტრשი 
კრედიტორის გადახდაუნარიანობის שეფასების ამოცანა მოექ-
ცა. ამ ტიპის ამოცანის ლოგიკურ-ალბათური მეთოდებით გა-
დაწყვეტის თეორიული საკითხისადმია მიძღვნილი ნაשრომი 
[68]. აქ მოდელური ამოცანის მაგალითზე ნაჩვენებია ლოგი-
კურ-ალბათური მეთოდის გამოყენებით კრედიტორის გადახ-
დაუნარიანობის שეფასების שესაძლებლობა. ნაשრომი არ שეი-
ცავს კრედიტორის გადახდაუნარიანობის שეფასების კონკრე-
ტულ ეკონომიკურ მაჩვენებლების ჩამონათვალს და, ცხადია, 
გაანგარიשებები არ არის שესრულებული რეალური მონაცემე-
ბით. აღნიשნული ნაკლის მიუხედავად, ნაשრომი საინტერესო 
და საგულისხმოა იმით, რომ მასשი, ჩვენთვის ხელმისაწვდომ 
ინფორმაციულ წყაროებשი პირველად არის მცდელობა ნაჩვე-
ნები იქნეს კრედიტორის გადახდაურიანობის שეფასებაשი ლო-
გიკურ-ალბათური მეთოდების გამოყენების שესაძლებლობა. 

ეკონომიკური პროცესები, ზოგადად, ალბათური ბუნები-
საა, მათ שორის არსებული კავשირები კი ლოგიკური კავשირე-
ბია. მათი აღწერა שეიძლება გარკვეული ლოგიკური ფუნქციე-
ბით.  

საწარმო ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი שემადგენელი 
რგოლია და მისი ფინანსური მდგრადობა გარკვეულწილად 
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მოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკაზე. ამიტომ საწარმოს ფინანსუ-
რი მდგრადობის პროგნოზი ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია.  

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის პროგნოზირების მი-
მართულებით მრავალი სერიოზული მეცნიერული კვლევაა ჩა-
ტარებული, שემუשავებულია და პრაქტიკულ საქმიანობაשი გა-
მოიყენება საწარმოს გაკოტრების, კრედიტორის გადახდაუნა-
რიანობის שეფასებისა და პროგნოზირების მათემატიკური მო-
დელები. უკლებლივ ყველა მეთოდის, თუ მხედველობაשი არ 
მივიღებთ არამკაფიო სიმრავლეებზე დაფუძნებულ მეთოდს, 
ამოსავალი პუნქტია სტატისტიკური მონაცემების დამუשავე-
ბის საფუძველზე მოდელשი მონაწილე ფაქტორების (ეკონომი-
კური მაჩვენებლების) ხვედრითი წილის განსაზღვრა. მოდელე-
ბი ძირითადად წრფივი დეტერმინირებული მოდელებია და სა-
წარმოשი მიმდინარე პროცესები აღიწერება, როგორც დეტერ-
მინირებული პროცესი. იგულისხმება, რომ მოდელשი ასახულია 
საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე მოქმედი ენდოგენური 
და ეგზოგენური ფაქტორები.  

ამ მოდელების გამოყენებით, გარდამავალი ეკონომიკის 
ქვეყნებისთვის, როგორიც საქართველოა, საწარმოების ფინან-
სური მდგრადობის שეფასება, საწარმოთა გაკოტრების სტა-
ტისტიკური მონაცემების უქონლობის გამო, שეუძლებელია. ეს 
ფაქტი ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი მიზეზია, რომ ცნობი-
ლი მოდელების გამოყენება, როგორებიცაა: ალტმანის, ფულ-
მერის, ოლსონის და სხვა მოდელები სასურველ שედეგს არ იძ-
ლევა. აღნიשნულის გარდა, ამ მოდელებשი ცხადად არ არის 
ასახული საწარმოשი მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების 
ალბათური ბუნება. ჩვენი აზრით, საწარმოს ფინანსური 
მდგრადობის שესაფასებლად ლოგიკურ-ალბათური მოდელირე-
ბის მეთოდების გამოყენება საשუალებას იძლევა: 
 ადეკვატურად იქნეს აღწერილი საწარმოს ფინანსური მახა-

სიათებლებს שორის არსებული ლოგიკური კავשირები;
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 გათვალისწინებულ იქნეს მიმდინარე ეკონომიკური პროცე-
სების ალბათური ბუნება; 

 ექსპერტის (ექსპერტთა) მიერ დაשვებული ჰიპოთეზების 
მიხედვით: პირველი – שემოწმდეს ექსპერტის გამოცდილე-
ბის საფუძველზე שერჩეული ეკონომიკური მაჩვენებლებით 
რამდენად ადეკვატურად აღიწერება საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობა და მეორე – განხორციელდეს საწარმოს ფი-
ნანსური მდგრადობის პროგნოზი. 

 საწარმოს გაკოტრების שეფასების მოდელის שემუשავება და 
-ავებული მოდელით საწარმოს ფინანსური მდგრადოשემუש
ბის პროგნოზის שესასრულებლად აუცილებელი არ არის 
მრავალწლიანი სტატისტიკური მონაცემების არსებობა.  
ჩვენ მიერ ხელმისაწვდომ ინფორმაციულ წყაროებשი ვერ 

მოვიძიეთ პუბლიკაციები, რომელიც ეხება საწარმოს გაკოტრე-
ბის שეფასებაשი ლოგიკურ-ალბათური მეთოდების გამოყენე-
ბას. ამიტომ საწარმოს ფინანსურ ანალიზשი ლოგიკურ-ალაბა-
თური მოდელირების მეთოდების გამოყენების საკითხის სიახ-
ლის გამო დანართשი მოკლედ დახასიათებულია ლოგიკურ-ალ-
ბათური მოდელირების არსი, მეთოდი და ალგორითმები. 

 
 

2.4. საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების 
ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება  

ფინანსური ანალიზის მაჩვენებელთა სტრუქტურის שერჩე-
ვის ამოსავალი პუნქტია ფინანსური ანალიტიკოსის წინაשე 
დასმული მიზნები, რომლებიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ პირველ 
თავשი. დასმული მიზნებიდან გამომდინარე, მიზანשეწონილია 
 ავდეს სამსაფეხურიანი ლოგიკურ-ალბათური მოდელიשემუש
/სურ. 2.3./. 

პირველი ორი ეტაპი ცხადია და განმარტებას არ მოითხ-
ოვს, რაც שეეხება მესამე ეტაპს – ლოგიკურ-ალბათური მოდე-
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ლირებით მიღებული שედეგების კორექტირებას, საწყისი მაჩვე-
ნებლების უზუსტობის გათვალისწინებით, მისი שესრულება ნე-
ბისმიერი პრობლემური უბნის მოდელირების, და მათ שორის 
საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის მოდელირებისას, ლოგი-
კურ-ალბათური მეთოდით მოდელირების გზით ხორციელდება. 
ამ ამოცანის გადაწყვეტის გზები და ალგორითმები ვრცლად 
არის განხილული [75-81]-שი. 

განვიხილოთ საწარმოს გაკოტრების שესაძლო ალბათობის 
  .ეფასებაש

მოცემულია  ],1[/ niKZ i  , რომელიც שედგება n  
კომპონენტისგან. ჩვენს שემთხვევაשი საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობა აღიწერება n  რაოდენობის მაჩვენებლებით.  

 

 
სურ. 2.3. ლოგიკურ-ალბათური მოდელირების ეტაპები 

ლოგიკურ-ალბათური მოდელირების 
ეტაპები 

საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობათა მრავალვა-
რიანტული პროექტის ფორმირება და ოპტიმალური 

ვარიანტის ამორჩევა 

ლოგიკურ-ალბათური მოდელირებით 
მიღებული שედეგების კორექტირება საწყისი 

მაჩვენებლების უზუსტობის გათვალისწინებით

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის მონიტორინგი 
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iX -ური მაჩვენებლი שეიძლება დავახასიათოთ ორი 
პარამეტრით, სკალარული მნიשვნელობით და ხარისხობრივით 

),,( 2,1, iii aaX   სადაც ,1,ia  iX  მაჩვენებლის კონკრეტული რაო-

დენობრივი მნიשვნელობაა. ,2,ia  გვიჩვენებს iX -ის როლს 

საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაשი, რაც აისახება שერჩეული 
მოდელის Z-ის მნიשვნელობაשი.  

    
1,  იმ მნიשვნელობებისთვის, როდესაც Z 
საწარმოს სტაბილურ სიტუაციას გვიჩვენებს 

 

ai,1 

 0,   იმ მნიשვნელობებისთვის, როდესაც Z 
საწარმოს არამდგრად სიტუაციას აღწერს 

 
2.31 

               
1, Xi >0 And Xi, min     

ai,2 

    
0, Xi >=0 

2.32 

 

საწარმო ფინანსურად T  დროის განმავლობაשი שეიძლება 
აღმოჩნდეს სხვადასხვა დისკრეტულ მდგომარეობაשი. ნებისმი-
ერმა n  კომპონენტმა, ანუ ნებისმიერმა n  ფინანსურმა მაჩვე-
ნებელმა, שეიძლება მიიღოს ორი საწინააღმდეგო მნიשვნელობა: 
„ერთი“, როცა იგი ნაკლებია ან ტოლი ლოგიკურად დასაשვებ 
გარკვეულ მნიשვნელობაზე, მაგ. 0.5-ზე და „ნული, როცა მისი 
მნიשვნელობა მეტია გარკვეულ მნიשვნელობაზე. თუ n  კომპო-
ნენტის მნიשვნელობა ნაკლებია ან ტოლია ამ კომპონენტის და-
საשვებ მნიשვნელობაზე, მაשინ იგი საიმედოა (მისაღებია) და 
აღინიשნება R -ით. წინააღმდეგ שემთხვევაשი n -ის მნიשვნელო-
ბა არასაიმედოა (მიუღებელია) და აღინიשნება Q  ასოთი. საი-

მედო მდგომარეობაשი iK  ელემენტების ყოფნის ალაბათობა t 
დროის განმავლობაשი აღვნიשნოთ )( it RP , არასაიმედო שემთხვე-

ვებשი, კი – 

                 niRPRP itit  1  ),(1)( .                         2.33 
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t დროის განმავლობაשი ეკონომიკური მაჩვენებელი იღებს 
ორივე მნიשვნელობას. სისტემის მდგომარეობათა რაოდენობა 

საიმედო שემთხვევაשი im -ია, ხოლო არასაიმედოשი, კი –

   ii mnk  , nikmnC ii
m
n  1),!!/!  .     2.34 

t დროის განმავლობაשი საწარმოს ფინანსური მდგომა-
რეობის שეფასების სისტემის ყველა მაჩვენებლის საიმედობათა 
ალბათობა იქნება 

nit RRRP ,....,( 2 
n

1=i
it )(Rp     2.35 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების კომ-
პლექსური მაჩვენებელის გამოანგარიשებაשი שემავალი რომე-
ლიმე ერთი მაჩვენებლის მნიשვნელობის არასაიმედოობის ალ-
ბათობა: 

 nnit QRRRP ,12 ,....,( 
1

1=i
it )(Rp

n
 ))(1 nt Rp 

1

1=i
it )(Rp

n )ntQp .  2.36  

ანალოგიურად გამოითვლება ალბათობები ორი, სამი და 
ა.1 .שn  არასაიმედო მაჩვენებლების שემთხვევაשი (აქაც გა-
მოყენება იგივე ფორმულა): 

 
 nnit QRRRP ,12 ,....,( 

1

1=i
it )(Rp

n
 ))(1 nt Rp 

1

1=i
it )(Rp

n
)ntQp .   2.37  

თუ t დროის განმავლობაשი სისტემის ყველა n  ელემენტი 
არასაიმედოა, მაשინ: 

),....,( 21 nt QQQP 
n

1=i
it )(Qp ,  2.38 

სადაც )( it RP  არის ალბათობა i- ის მიხედვით, როცა სისტემა 

საიმედოა და მდგრადია t დროის განმავლობაשი; )( it QP  – ალ-
ბათობა i-ის მიხედვით, როცა სისტემა არასაიმედოა და არ 
არის მდგრადი t დროის განმავლობაשი. 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების სისტემის 
-ესაძლო მდგომარეობათა ალბათობების ჯამი1-ის ტოლი იქש
ნება. ალბათობა იმის, რომ სისტემა t დროის განმავლობაשი 
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 ,ეიცავდეს თუნდაც ერთ არასაიმედო ელემენტსש ეიძლებაש
ანუ რომელიმე ფინანსური მაჩვენებელი დასაשვებ მნიשვნე-
ლობას აღემატება, დგინდება ფორმულით:  

                   1)}({ QAPt 
n

1=i
it )(RP ,             2.39 

სადაც )}({ QAPt  – საწარმოს გაკოტრების რისკის ალაბთობაა. 

თუ pppp n  ......21 ,  

მაשინ  

                    )}({ QAPt  
n

=1
)](1[()(

j

jnj
n QpQpC

j
,                2.40 

სადაც – j
nC j n  ელემენტების საერთო რიცხვიდან არასაიმედო 

ფაქტორების שესაძლო ვარიანტების რაოდენობაა; )(QP –

არასაიმედო שემთხვევების ალბათობაა.  
სისტემის שესაძლო მდგომარეობათა რაოდენობა 

1205  nN , სადაც სისტემა שეიცავს მინიმუმ ერთ 
1191 N  არასაიმედო კომპონენტს. 

)5()4()3()2()1()}0,5({ RpRpRpRpRpkmAPt  , 

)5()4()3()2()1()}1,4({ RpRpRpRpQpkmAPt  ,

)5()4()3()2()1()}1,4({ RpRpRpQpRpkmAPt    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.41  

)5()4()3()2()1()}1,4({ QpRpRpRpRpkmAPt  , 

)5()4()3()2()1()}1,4({ RpRpRpQpQpkmAPt  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

)5()4()3()2()1()}2,3({ QpQpRpRpRpkmAPt  , 

)5()4()3()2()1()}3,3({ RpRpQqQqQqkmAPt  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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)5()4()3()2()1()}3,2({ QpQpQpRpRpkmAPt  , 

)5()4()3()2()1()}4,1({ RpQpQpQpQpkmAPt  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

)5()4()3()2()1()}4,1({ QpQpQpQpRpkmAPt   

)5()4()3()2()1()}5,0({ QpQpQpQpQpkmAPt   

როგორც მოცემული ნაשრომის პირველ თავשი იყო აღნიש-
ნული, მოცემულ ეტაპზე ჩვენი კვლევის მიზანს არ წარმოად-
გენს საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასების ეკონომი-
კური მაჩვენებლების שერჩევა და დასაბუთება. ჩვენი მიზანია 
აპრობირებული და პრაქტიკაשი გამოცდილი ეკონომიკური მაჩ-
ვენებლების მიხედვით ლოგიკურ-ალბათური მეთოდის გამოყე-
ნებით ავაგოთ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასე-
ბის მათემატიკური მოდელი და მის მიხედვით განვახორციე-
ლოთ שესაბამისი საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის მოდე-
ლირება სხვადასხვა ჰიპოთეზების שემთხვევაשი.  

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასებაשი ლოგი-
კურ-ალაბათური მეთოდის გამოყენების שესაძლებლობისა და 
მიზაשეწონილების დასასაბუთებლად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვე-
ტილება ცნობილი მოდელებიდან שეგვერჩია პრაქტიკაשი აპრო-
ბირებული მოდელები. ამ მოდელებით სხვა ავტორების მიღე-
ბული שედეგები שეგვედარებინა ამავე მოდელשი არსებული 
მაჩვენებლების მნიשვნელობების მიხედვით ჩვენი გაანგარიשე-
ბების שედეგებთან.  

დასმული ამოცანის გადასაწყვეტად שესადარებელ, საკონ-
ტროლო მოდელებად שერჩეული იქნა სამი მოდელი: ალტმანის-
არასამრეწველო საწარმოებისათვის (პირობითი სახელით 
Altman3), სპრინგეიტის და ტაფლერის. მოდელების שერჩევის 
კრიტერიუმად აღებულ იქნა არგუმენტების (ელემენტების) 
რაოდენობა, კერძოდ: Altman3 שვიდი არგუმენტისგან שედგება, 
ტაფლერისა სპრინგეიტის მოდელები – ექვსისგან. ამიტომ 
ლოგიკურ-ალბათური მოდელის აგებას განვიხილავთ ორი მო-
დელის ტაფლერის და Altman3 მოდელების მაგალითზე. 
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ტაფლერის მოდელשი საწარმოს გაკოტრების ალბათობა 
 ./ემდეგი ცხრილით განისაზღვრება/ცხრ. 2.9ש
Z<0.2 მაשინ საწარმოს გაკოტრების ალბათობა არსებობს. თუ 
Z>0.3 საწარმო ფინანსურად მდგრადია. 0.2< Z<0.3 ფინანსური 
მდგომარეობა განუსაზღვრელია  

 ცხრილი 2.9.  
Z gakotrebis albaToba 

Z>0,3 საწარმო ფინანსურად მდგრადია 

0,2<Z<0,3 ფინანსური მდგომარეობა განუსაზღვრელია  

Z<0,2 საწარმოს გაკოტრების ალბათობა არსებობს 

 
ლოგიკურ-ალბათური მოდელის აგება ოთხი ეტაპისგან שე-

დგება [69]: 
1. ამოცანის დასმა, სისტემის სტრუქტურული სქემის აგება; 
2. ლოგიკური ფუნქციის განსაზღვრა;  
3. ალბათური ფუნქციის მრავალწევრის განსაზღვრა;  
4. სისტემის მაჩვენებლების ალბათობების გამოანგარიשება. 

 
 

ტაფლერის მოდელში გამოყენებული ეკონომიკური მაჩვენებლების 
მიხედვით ლოგიკურ-ალბათური მოდელის აგება. 

ტაფლერის მოდელი שემდეგია: 

Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4, 
სადაც: 
K1 – ამონაგები(שემოსავალი) რეალიზაციიდან/მოკლევადიანი 
ვალდებულებები; 
K2 – საბრუნავი(მიმდინარე) აქტივები/(მოკლევადიანი ვალდე-
ბულებები+გრძელვადიანი ვალდებულებები); 
K3 – გრძელვადიანი ვალდებულებები/აქტივები სულ; 
K4 – აქტივები სულ/მოგება რეალიზაციიდან.  
სადაც: 
X1 – აქტივები სულ;  
X2 – მოკლევადიანი ვალდებულებები; 
X3 – ამონაგები(שემოსავალი) რეალიზაციიდან 
X4 – მოგება რეალიზაციიდან 
X5 – საბრუნავი(მიმდინარე) აქტივები 
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X6 – გრძელვადიანი ვალდებულებები 
 ანუ 

Z= 0.53*X4/X2 + 0.13*X5/(X2+X6) + 0.18*X6/X1 + 0.16*X1/X3 

1. ამოცანის დასმა, სტრუქტურული სქემის აგება

ტაფლერის მოდელשი საწარმოს გაკოტრების ალბათობის 
 ეგება 6ש ეფასება წარმოდგენილია სისტემის სახით, რომელიცש
მაჩვენებლისგან. მათ שორის არსებული שინაარსობრივი კავשი-
რები სქემატურად שემდეგნაირად שეიძლება წარმოვიდგინოთ-
/სურ. 2.4/. 

სურ. 2.4. ტაფლერის მოდელשი გამოყენებულ მაჩვენებლებს שორის 
არსებული კავשირები 

2. ლოგიკური ფუნქციის განსაზღვრა

X2 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q2 

X 1 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q1 

X3 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q3 

X4 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q4 

X2 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R2 

X3 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე -R3 

X 1 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R 1 

X4 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R4 

X5 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q5 

X5 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R5 

X6 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q6 

X6 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R6 
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ტაფლერის მოდელით საწარმოს ფინანსური მდგრადობის 
 ეფასებისას საწარმოს ფინანსურად სხვადასხვა დისკრეტულש
მდგომარეობაשი שეიძლება აღმოჩნდეს. ტაფლერის მოდელის 

გაანგარიשებაשი მონაწილე ix -ური პარამეტრების მნიשვნე-

ლობა שეიძლება იყოს `მისაღები” R და `მიუღებელი” – Q.  
მოდელით საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა 6 არგუ-

მენტით აღიწერება, ამიტომ საწარმოს სხვადასხვა ფინანსურ 
მდგომარეობაשი ყოფნის שესაძლო მნიשვნელობათა რაოდენობა 
64-ია, რაც ნიשნავს, რომ ალტმანის მოდელით დახასიათებისას 
საწარმო ფინანსურად 64 სხვადასხვა მდგომარეობაשი שეიძ-
ლება აღმოჩნდეს. ფინანსური მაჩვენებელის k -ს დადებითი 
მდგომარეობებისა და im  უარყოფით მდგომარეობათა საერთო 

რაოდენობა და nikmnC ii
m
n ,1,!!/!   ე.ი.. 720m

nC -ის ტოლი 
იქნება.  
 
3. ალბათური ფუნქციის მრავალწევრის განსაზღვრა;  

ყველა კომპონენტის საიმედო მდგომარეობაשი ყოფნის 
ალბათობა გამოიანგარიשება ფორმულით: 

                            ),....,( 21 nRRRP 
n

1=i
it )(RP .                        2.42 

ერთის გარდა, ყველა კომპონენტის საიმედობის ალბათობა  

Pt(R1,R2,...,Rn-1,Qn)=
1

1=i
it )(RP

n

(1-pt(Rn))=
1

1=i
it )(RP

n
Pt(Qn).   2.43 

ანალოგიურად გამოიანგარიשება სისტემაשი ორი, სამი და 
ა.1 .שn  არასაიმედო კომპონენტების არსებობა: 

Pt(R1,R2,...,Rn-1,Qn)=
1

1=i
it )(RP

n

(1-Pt(Rn))=
1

1=i
it )(Rp

n

Pt(Qn)  2.44  

ყველა n კომპონენტის არსაიმედო მდგომარეობაשი ყოფ-
ნის ალბათობა 

                                 Pt(Q1,Q2,...,Qn)=
n

1=i
it )(Qp .                  2.45 
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სადაც Pt(Ri)  დროის t მომენტשი i- ური კომპონენტის საიმედო 

მდგომარეობის ალბათობაა; 
Pt(Qi) – დროის t მომენტשი i-ური კომპონენტის არასაიმედო 
მდგომარეობის ალბათობაა. 

სისტემაשი ერთი კომპონენტის არსაიმედო მდგომარე-
ობაשი ყოფნის ალბათობა:  

                              Pt{A(Q)}=1-
n

1=i
it )(R(P ,                             2.46 

სადაც Pt{A(Q)} – საწარმოს გაკოტრების ალბათობაა და გამო-
იანგარიשება ფორმულით:  

                Pt{A(Q)}= 
n

1=
)](1[()(

j

jnj
n QPQPC

j

                                

 2.47 

სადაც Cn
j   არსაიმედო კომპონენტების რაოდენობაა; 

P(Q)  არსაიმედო ხდომილებათა ალბათობაა. 
 
4.სისტემის მაჩვენებლების ალბათობების გაანგარიשება; 

ჩვენ მიერ განხილული სისტემა 7 მაჩვენებლისგან שედგება, 
ამიტომ სისტემის მდგომარეობათა რაოდენობა 720-ია, საი-
დანაც 719 ვარიანტი שეიცავს ერთ არასაიმედი კომპონენტს.  

 )6p(R)5p(R )4p(R )3p(Q )2p(Q )1p(R  =2)}=k 4,=P{Y(m

   )6p(R)5p(R )4p(R )3p(R )2p(Q )1p(Q  =2)}=k 4,=P{Y(m

                                          )6p(Q)5p(R )4p(R )3p(R )2p(R )1p(R  =1)}=k 5,=P{Y(m

    )6p(R)5p(Q )4p(R )3p(R )2p(R )1p(R  =1)}=k 5,={Y(mP

  )6p(R)5p(R )4p(Q )3p(R )2p(R )1p(R  =1)}=k 5,=P{Y(m

 )6p(R)5p(R )4p(R )3p(Q )2p(R )1p(R  =1)}=k 5,=P{Y(m 

    )6p(R)5p(R )4p(R )3p(R )2p(Q )1p(R  =1)}=k 5,=P{Y(m

)6p(R)5p(R)4p(R )3p(R )2p(R )1p(Q=1)}=k 5,={Y(mP

)6p(R)5p(R )4p(R )3p(R )2p(R )1p(R=0)}=k 6,={Y(mP
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.   )6p(Q)5p(Q )4p(Q )3p(Q )2p(Q )1p(Q  =6)}=k 0,=P{Y(m

     )6p(Q)5p(Q )4p(Q )3p(Q )2p(Q )1p(R  =5)}=k 1,=P{Y(m

 )6p(R)5p(Q )4p(Q )3p(Q )2p(Q )1p(Q  =5)}=k 1,={Y(mP

   )6p(Q)5p(Q )4p(Q )3p(Q )2p(R )1p(R  =4)}=k 2,=P{Y(m

    )6p(R)5p(Q )4p(Q )3p(Q )2p(Q )1p(R  =4)}=k 2,=P{Y(m

    )6p(R)5p(R )4p(Q )3p(Q )2p(Q )1p(Q  =4)}=k 2,=P{Y(m

 )6p(Q)5p(Q )4p(Q )3p(R )2p(R )1p(R  =3)}=k 3,=P{Y(m

   )6p(R)5p(Q )4p(Q )3p(Q )2p(R )1p(R  =3)}=k 3,={Y(mP

    )6p(R)5p(R )4p(Q )3p(Q )2p(Q )1p(R  =3)}=k 3,={Y(mP

  )6p(R)5p(R )4p(R )3p(Q )2p(Q )1p(Q  =3)}=k 3,=P{Y(m

       )6p(Q)5p(Q )4p(R )3p(R )2p(R )1p(R  =2)}=k 4,=P{Y(m

)6p(R)5p(Q )4p(Q )3p(R )2p(R )1p(R  =2)}=k 4,=P{Y(m

   )6p(R)5p(R )4p(Q )3p(Q )2p(R )1p(R  =2)}=k 4,=P{Y(m

  )6p(R)5p(R )4p(R )3p(Q )2p(Q )1p(R  =2)}=k 4,=P{Y(m





























 

ცხრ. 2.5-שი ნაჩვენები საწარმოს გაკოტრების რისკის 
ზღვრული ალბათობების მიხედვით, ეკონომიკურ მაჩვენებ-
ლებს שორის არსებული ლოგიკური კავשირების გათვალის-
წინებით /სურ. 2.4./, გამოვიანგარიשოთ )(QP  და )(RP  სხვა-

დასხვა მნიשვნელობისთვის საწარმოს שესაძლო გაკოტრების 
რისკის ალბათობები /ცხრ.2.9/.  

განხიხილოთ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის სამი 
სხვადასხვა ვარიანტი (სცენარი): 
1. 850150 .=)(,  .=)( RPQP tt  ; 

2. 750250 .=)(,  .=)( RPQP tt  ; 

3. 920080 .=)(,  .=)( RPQP tt   
ნებისმიერ ვარიანტשი დავუשვათ, რომ სისტემაשი שემავა-

ლი ყველა მაჩვენებლის საიმედოობის ალბათობები ერთნაირი-

2.48  
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ა, ე.ი ალაბთობა იმის, რომ მაჩვენებელი უახლოვდება თავის 
ზღვრულ მნიשვნელობას ყველა მაჩვენებლისთვის ერთნაირია. 
ამ დაשვებებით გამოვიანგარიשოთ თითოეული სცენარის שემ-
თხვევაשი საწარმოს שესაძლო გაკოტრების რისკის ალბათობე-
ბი. გაანგარიשების שედეგები მოცემულია ცხრილ 2.10-שი. 

ცხრილი 2.10. שესაძლო გაკოტრების რისკის ალბათობები 

ცხრილ 2.9-שი საწარმოს გაკოტრების მაჩვენებელი Z წარ-
მოდგენილია სისტემის სახით, სადაც ფინანსური მაჩვენებლე-
ბი იღებენ ორ მნიשვნელობას: ნორმირებულ დასაשვებ მნიשვნე-
ლობებს ან პირიქით.  

დაუשვათ, რომ ალბათობა იმისა, რომ სისტემის ნებისმიე-
რი ფინანსური მაჩვენებელი იღებს ნორმირებულ დასაשვებ 
მნიשვნელობებს 85.0)( Rp  და, პირიქით, 15.0)( Qp . ამ 
-ი სისტემაზე რისკფაქტორების (მაჩვენებლთა დაשემთხვევაש
საשვებ მნიשვნელობაზე ნაკლებობის ალბათობა) მოქმედების 
ხარისხის ალბათობა იქნება P(Y). P(Y)-ის მნიשვნელობა დამოკი-
დებულია სისტემაשი שემავალი არასაიმედო მდგომარეობაשი 
მყოფი ფინანსური მაჩვენებელის რაოდენობაზე. שეიძლება გა-
კეთდეს დასკვნა, თუ როგორ მოქმედებს სისტემის მდგრადო-
ბაზე თუნდაც ერთი კომპონენტის არასაიმედობა. 
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მაგალითიდან ჩანს, რომ არასაიმედო მაჩვენებლების არ-
სებობის რისკის ალბათობა: 

 566576698.0)}60 ,60(  kmYPt ,  

როდესაც 85.0)( Rp  და 15.0)( Qp ; 

  386516909.0)}60 ,60( kmYPt ,  

როდესაც 75.0)( Rp  და 25.0)( Qp ; 

  065739718.0)}60 ,60( kmYPt ,  

როდესაც 92.0)( Rp  და 08.0)( Qp . 
როგორც ჩანს, მაשინ, როდესაც ყველა ელემენტის დასაש-

ვებ მნიשვნელობის ალბათობა 92.0)( Rp -ია, არასაიმედო 
მაჩვენებლების არსებობის რისკის ალბათობა უმცირესია და 
ტოლია 0.065739718-ის. 

სურ. 2.5-ზე ნაჩვენებია საწარმოს გაკოტრების ალბათობე-
ბის დამოკიდებულება ფინანსური მაჩვენებლების მდგომარეო-
ბების ალბათობებზე.  

 
სურ. 2.5. საწარმოს გაკოტრების ალბათობების დამოკიდებულება 

ფინანსური მაჩვენებლების მდგომარეობების ალბათობებზე 
 

ფინანსური მაჩვენებლების დასაשვებ მნიשვნელობათა ალ-
ბათობის გაზრდა იწვევს საწარმოს ფინანსური სისტემის 
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მდგრადობის გაზრდას, და პირიქით. ეს ბუნებრივიცაა და ამი-
ტომ ერთი שეხედვით აქ მოტანილი რთული გაანგარიשებების 
ჩატარება ზედმეტია. ზოგადად მსჯელობისას ეს მოსაზრება 
სამართლიანია, მაგრამ გაანგარიשებებით ჩვენ: პირველი, რაო-
დენობრივ שეფასებას ვახორციელებთ და მეორე – ვუჩვენებთ, 
რომ საწარმოს ფინანსური მდგრადობის განზოგადოებული 
მნიשვნელობები დამოკიდებულია საწარმოს ფინანსური მდგო-
მარეობის שეფასების მაჩვენელების რაოდენობასა და ამ მაჩვე-
ნებლებს שორის არსებულ ლოგიკურ კავשირებზე. 

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის გამოკვლევისას მნიש-
ვნელოვანია שესაწავლილი იქნეს ცალკეული שერჩეული მაჩვე-
ნებლის ან მაჩვენებლების ხვედრითი წილი სისტემის მდგრა-
დობაשი. კერძოდ, როგორი იქნება სისტემის ფინანსური 

მდგრადობა მაשინ, როდესაც 6,1,  iX i  ეკონომიკური მაჩვე-

ნებლის ან მათი ერთობლიობის მნიשვნელობა გარკვეული ალ-
ბათობით დასაשვებ მნიשვნელობის ტოლი იქნება, ან პირიქით.  

ამ שემთხვევაשი საინტერესოა, გამოვიკვლიოთ ის სიტუა-
ცია, როდესაც ix  ფინანსური მაჩვენებლის არასაიმედოობის 

ალბათობები განსხვავებულია და ვაჩვენოთ მათი ზემოქმედე-
ბის ხარისხი სისტემის საიმედოობაზე, ე.ი. მივიღოთ პასუხი 
კითხვაზე: როგორ იმოქმედებს თითოეული ფინანსური მაჩვე-
ნებლის საიმედოობის ალბათობა მთლიანად საწარმოს ფინან-
სურ მდგომარეობაზე (שემცირდება/გაიზრდება სისტემის 
მდგრადობა)? რეალურ პირობებשი, ძირითადად, ეს სიტუაციაა 
და არა აბსტრაქტული რეალობიდან მოწყვეტილი დაשვება – 
თითქოს საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ყველა ასპექტი 
ერთნაირი ალბათობით იყოს საიმედო ან არასაიმედო. ამ სა-
კითხზე პასუხის გაცემა საინტერესო და აქტუალურია.  

დავუשვათ: 

11.0)(   ;89.0)(   111  QPRPX  

13.0)(   ;87.0)(   222  QPRPX  
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15.0)(   ;85.0)(   333  QPRPX  

09.0)(   ;91.0)(   444  QPRPX  

08.0)(   ;92.0)(   555  QPRPX  

19.0)(   ;81.0)(   666  QPRPX , 

მაשინ   0433640471.0)}60 ,60( kmYPt , ანუ სის-

ტემის საიმედობაზე მოქმედი რისკ-ფაქტორების ალბათობის 
 ემცირდება მხოლოდש ედეგად მთელი სისტემის საიმედობაש
0.04-ით ანუ 4%-ით. 

ცხრილשი  2.1.1. პირველი, გამოთვლილია სისტემის საიმე-

დოობის ალბათობების მნიשვნელობები თითოეული iX  მაჩვე-

ნებლის საიმედოობის გათვალისწინებით, მაשინ, როდესაც iX -

ების საიმედოობის/არასაიმედოობის მნიשვნელობები გასხვავე-
ბულია; მეორე – მოცემულია თითოეული მაჩვენებლის „ცუდი” 
და „კარგი“ ალბათობების დაשვებების მიხედვით სისტემის საი-
მედოობის ალბათობის გამოანგარიשება, ანუ ცალკეული მაჩვე-
ნებლების და მათი კომბინაციების ზემოქმედება სისტემის საი-
მედოობაზე.  

ცხრილი 2.11-დან שეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ალბათობა 
იმისა, რომ სისტემაשი ერთდროულად ყველა მაჩვენებელი იქ-
ნება თავის მნიשვნელობაზე ნაკლები, მცირეა. ექვსივე კომპო-
ნენტი როცა ნაკლებია დასაשვებ მნიשვნელობაზე, ე.ი ალაბა-
თობა, რომ ექვსივე კომპონენტი სისტემაשი არასაიმედოა  

Pt{A(m=0, k=6}=0.000002934. 
ალბათობა იმის, რომ სისტემაשი שემავალი ყველა მაჩვენე-

ბელი საიმედოა Pt{A(m=6, k=0}=0.446315966. ხოლო ალბათობა 
იმის, რომ სიტემაשი ერთი მაჩვენებელიც, კი არასიმედოა, ე.ი 
მისი მნიשვნელობა ნაკლებია დასაשვებ მნიשვნელობაზე  

Pt{A(m=5, k=1}=0.055162648 და ა.ש. 
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ცხრილი 2.11. ალბათობების გამოანგარიשება  

სისტემის საიმედობის ალბათობის 
გამოანგარიשების ალგორითმები 

თითოეული ელემენტის 
მდგომარეობის ალბათობის 

გათვალისწინებით Pt(Yi) 

 Pt(Yi)  

Cn
k ვარიან-

ტების რაოდე-
ნობა k 

არასაიმედო 
კომპ-ბის მი-
ხედვით საერ-
თო n რაო-დან 

Cn
k×Pt(Y) 

Pt{A(m=6,k=0)}=p(R1)p(R2)p(R3)p(R4)
p(R5)p(R6) 0.446315966 0.446315966 

Pt{A(m=5, k=1)}=p(Q1)p(R2)p(R3) 
p(R4)p(R5)p(R6) 0.055162648 0.330975885 

Pt{A(m=5,k=1)}=p(R1)p(Q2)p(R3)p(R4)
p(R5)  p(R6)  0.066690892 0.400145349 

Pt{A(m=5,k=1)}=p(R1)p(R2)p(Q3)p(R4)
p(R5) p(R6)  0.078761641 0.472569847 

Pt{A(m=5,k=1)}=p(R1)p(R2)p(R3)p(Q4)
p(R5) p(R6)  0.044141140 0.264846837 

Pt{A(m=5,k=1)}=p(R1)p(R2)p(R3)p(R4)
p(Q5) p(R6)  0.038810084 0.232860504 

Pt{A(m=5,k=1)}=p(R1)p(R2)p(R3)p(R4)
p(R5)p(Q6)  0.104691400 0.628148397 

Pt{A(m=4,k=2)}=p(Q1)p(Q2)p(R3)p(R4 0.008242694 0.098912334 

Pt{A(m=4,k=2)}=p(R1)p(Q2)p(Q3)p(R4
)p(R5) p(R6) 0.011768981 0.141227770 

Pt{A(m=4,k=2)}=p(R1)p(R2)p(Q3)p(Q4
)p(R5) p(R6) 0.007789613 0.093475354 

Pt{A(m=4,k=2)}=p(R1)p(R2)p(R3)p(Q4)
p(Q5) p(R6) 0.003838360 0.046060320 

Pt{A(m=4,k=2)}=p(R1)p(R2)p(R3)p(R4)
p(Q5)×P(Q6) 0.009103600 0.109243200 

Pt{A(m=3,k=3)}=p(Q1)p(Q2)p(Q3)p(R4
)p(R5)p(R6) 0.001454593 0.026182677 

Pt{A(m=3,k=3)}=p(R1)p(Q2)p(Q3)p(Q4 0.001163965 0.020951373 
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)p(R5)p(R6) 
Pt{A(m=3,k=3)}=p(R1)p(R2)p(Q3)p(Q4
)p(Q5)p(R6) 0.000677358 0.012192438 

Pt{A(m=3,k=3)}=p(R1)p(R2)p(R3)p(Q4)
p(Q5)p(Q6) 0.000900356 0.016206409 

Pt{A(m=2,k=4)}=p(Q1)p(Q2)p(Q3)p(Q4
)p(R5)p(R6) 0.000143861 0.001726330 

Pt{A(m=2,k=4)}=p(R1)p(Q2)p(Q3)p(Q4
)p(Q5)p(R6) 0.000101214 0.001214572 

Pt{A(m=2,k=4)}=p(R1)p(R2)p(Q3)p(Q4
)p(R5)p( Q6) 0.000158886 0.001906636 

Pt{A(m=1,k=5)}=p(Q1)p(Q2)p(Q3)p(Q4
)p(Q5)p(R6) 0.000012510 0.000075058 

Pt{A(m=1,k=5)}=p(R1)p(Q2)p(Q3)p(Q4
)p(Q5)p(Q6) 0.000023742  0.000142450 

Pt{A(m=0,k=6)}=p(Q1)p(Q2)p(Q3)p(Q4
)p(Q5)p(Q6) 

0.000002934 0.000002934 

 
სურ. 2.6-ზე გრაფიკულად ნაჩვენებია ცხრილשი ასახული

სიტუაცია 
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სურ. 2.6. ცხრილი 2.4-שი ასახული სიტუაცია წარმოდგენილი 

გრაფიკულად 
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ჩვენი გაანგარიשებებიდან გამომდინარეობს, რომ 4X ,- ის

მნიשვნელობას დანარჩენ მაჩვენებლებთან שედარებით, დიდ 
როლი აქვს საწარმოს გაკოტრების ალბათობის რისკის שეფასე-
ბაשი.  

 ანალოგიურად აიგება Altman3-שი გამოყენებული ეკონო-
მიკური მაჩვენებლების გათვალისწინებით ლოგიკურ ალბა-
თური მოდელი.  

როგორც აღვნიשნეთ Altman3 שემდეგია: 
Z=6.56K1+3.26K2+6.72K3 +1.05K4 

ანუ 
Z=6.56*X2/X1 + 3.26*X3/X1 + 6.72*X4/X1 + X5/(X6+X7) 

გარდაქმნების שემდეგ 
Z =1.05 * X5 / (X6+X7) + (6.56 * X2 + 3.26 * X3 + 6.72 * X4) / X1 
სადაც 
X1 – აქტივები სულ(ბალანსის ვალუტა);  
X2 – სამუשაო(საბრუნავი) კაპიტალი; 
X3 – გაუნაწილებელი მოგება; 
X4 – მოგებაა პროცენტებისა და გადასახადების გადახდამდე 
(EBIT); 
X5 – სააქციო(საკუთარი) კაპიტალი; 
X6 – მოკლევადიანი ვალდებულებები; 
X7 – გრძელვადიანი ვალდებულებები. 

 სტრუქტურული სქემის აგება 

ალტმანის მოდელשი მაჩვენებლის გაანგარიשებაשი გამო-
ყენებულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს שორის არსებული ლოგი-
კური კავשირები שეიძლება שემდეგნაირად წარმოვადგინოთ 
/სურ. 2.7/. 

ალტმანის მოდელשი საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 
-ორის არש ი მონაწილე ეკონომიკურ პარამეტრებსשეფასებაש
სებული ლოგიკური კავשირების მხედველობაשი მიღებით გამო-
ვიანგარიשოთ საწარმოს გაკოტრების ალბათობები ცალკეული 
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პარამეტრების ან მათი ერთობლიობების שესაძლო ე. წ. „კარგი“ 
და „ცუდი“ მნიשვნელობების დროს. 

ჩვენი გაანგარიשებებიდან გამომდინარეობს, რომ X ,3  

2X ,-ის მნიשვნელობას დანარჩენ მაჩვენებლებთან שედარებით, 

დიდ როლი აქვს საწარმოს გაკოტრების ალბათობის რისკის 
  .იשეფასებაש

 
სურ. 2.7. Altman3-ის გაანგარიשებაשი გამოყენებულ ეკონომიკურ 

მაჩვენებლებს שორის არსებული ლოგიკური კავשირები 

X2 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q2 

X 1 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q1 

X3 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q3 

X4 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q4 

X2 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R2 

X3 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე -R3 

X 1 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R 1 

X4 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R4 

X5 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q5 

X5 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R5 

X6 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q6 

X6 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R6 

X7 ნაკლებია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - Q7 

X7 მეტია მის დასაשვებ 
მნიשვნელობაზე - R7 
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თავი 3.  საწარმოს ფინანსური ანალიზის 

სიმულატორების შემუშავება 

 
3.1. სიმულაციის ობიექტი – საწარმოს ფინანსური 
მდგრადობის שეფასება და გაკოტრების 
პროგნოზირება 

 

ამოცანის დასმა 

ფინანსური ანალიტიკოსის წინაשე სამი ძირითადი ამოცა-
ნაა: 
 שეაფასოს საწარმოს ფინანსური მდგომარეობი ფაქტობრი-

ვი მონაცემების საფუძველზე; 
 წარმოადგინოს ფინანსური მდგრადობის  პროგნოზი ფაქ-

ტობრივი მონაცემების მიხედვით; 
 არასასურველი პროგნოზული שედეგის მიღებისას שეიმუשა-

ოს გეგმის ის ვარიანტი, რომლის დროსაც მომავალשიუზ-
რუნველყოფილ იქნება  ფინანსური მდგრადობა; 

 პროგნოზის שედეგების საფუძველზე שეიმუשაოს ორგანიზა-
ციულ-ტექნიკური ღონისძიებები და გააკონტროლოს მისი 
 .ესრულებაש
ანალოგიური ამოცანები დაისმება ფინანსური ანალიზის 

სპეციალისტთა მომზადებისას, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ 
მან უნდა აითვისოს ფინანსურ ანალიზשი გამოყენებული მათე-
მატიკური მეთოდები და მოდელები, שეძლოს მათემატიკური 
მოდელის გამოყენებით მოდელირება-სიმულაცია, გამოავლი-
ნოს მოდელשი שემავალი რომელი მაჩვენებლების რა მნიשვნე-
ლობებისთვის שეიძლება სასურველი, ფინანსურად სტაბილური 
სიტუაციის მიღწევა. 

 კვლევის მიზანი იყო ტექნიკასა და ეკონომიკის სხვა სფე-
როებשი (ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და სხვა) გამოყენებული 
მათემატიკური მოდელებიდან שეგვერჩია ისეთი, რომლის გა-
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მოყენება საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასების საשუ-
ალებას მოგვცემს სტატისტიკური მონაცემების გარეשე:  

1. მოდელირების საფუძველზე  უნდა שემოწმდეს ჰიპოთე-
ზები საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების ინტეგ-
რირებული მაჩვენებლის სტრუქტურის და שინაარსის שესახებ. 
ე.ი. დასაბუთდეს שერჩეული ეკონომიკური მაჩვენებლებით სა-
წარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების שესაძლებლობა; 

2. საწარმოს שესაძლო ფინანსური მდგომარეობების გათ-
ვალისწინებით უნდა გაანგარიשდეს თითოეული მაჩვენებლის 
და მაჩვენებლთა ერთობლიობის საიმედოობა/არასაიმედოობის 
ალბათობა; 

3. გამოანგარიשებულ იქნეს თითოეული მაჩვენებლის და 
მაჩვენებლთა ერთობლიობის ხვედრითი წილი საწარმოს ფინან-
სურ მდგომარეობაשი; 

4. განხორციელდეს თითოეული მაჩვენებლის და მაჩვე-
ნებლთა ერთობლიობის ხვედრითი წილის ზემოქმედების მოდე-
ლირება საწარმოს მოსალოდნელ ფინანსურ მდგომარეობაზე; 

5. მოდელირების საფუძველზე  უნდა იქნეს ნაჩვენები სა-
წარმოს ფინანსური განვითარების სტრატეგიები; 

6. უნდა გაანგარიשდეს საწარმოს ფინანსურად არამდგა-
რობის რისკი და שემუשავდეს მისი თავიდან აცილების გზები; 

7. მოდელირების საფუძველზე שეირჩეს საწარმოს განვი-
თარების ოპტიმალური ვარიანტი, რომელიც  გამოიყენება სა-
წარმოს ფინანსური მდგრადობის მონიტორინგის ჩასატარებ-
ლად; 

8. ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე שეფასდეს სა-
წარმოს ფინანსური მდგრადობა და שეფასდეს  საწარმოს გა-
კოტრების პროგნოზი. 

ჩვენი მიზანია, რომ ზემოჩამოთვლილი ამოცანების მისაღ-
წევად საწარმოს ფინანსური მდგრადობის ეკონომიკურ მათე-
მატიკური მოდელის საფუძველი არ იყოს მრავალწლიანი სტა-
ტისტიკა საწარმოთა გაკოტრების שესახებ, რაც ჩვენ მიერ ზე-
ვით განხილული მოდელების საფუძველია.  

ჩვენი მიდგომა ასეთია, რომ აქ ჩამოთვლილი მიზნების 
მიღწევა שესაძლებელია მხოლოდ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს 
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-იשკავ (ინაარსისש ეკონომიკური) ორის არსებული ლოგიკურიש
რების გათვალისწინებით სიმულაციის რეჟიმשი.  

ჩვენ გავაანალიზეთ საწარმოს ფინანსური მდგრადობის 
-ი გამოყენებული მათემატიკური მოდელები და ალשეფასებაש
გორითმები – სულ 20 მოდელი. 

ნებისმიერ მოდელשი, ეკონომიკური არსიდან გამომდინარე, 
 ვნელოვანია ამ მოდელისשერჩეული მაჩვენებლების გარდა, მნიש
bi კოეფიციენტების მნიשვნელობების განსაზღვრა, რაც שე-
საძლებელია  სტატისტიკური მონაცემების დამუשავების გზით. 

განვითარებად და პოსტსაბჭოური ქვეყნებשი (როგორიც 
საქართველოა) არ არსებობს მრავალწლიანი სტატისტიკა სა-
წარმოთა გაკოტრების שესახებ, ამიტომ დღის წესრიგשია שემ-
დეგი საკითხი – שემუשავდეს ისეთი მიდგომა, რომელიც საשუა-
ლებას მოგვცემს, საწარმოს ფინანსური მდგრადობის ეკონომი-
კურ მათემატიკური მოდელის საფუძველზე განისაზღვროს გა-
კოტრების რისკი და გამოყენებული არ იქნას სტატისტიკური 
მონაცემები.  

ამოცანის გადაწყვეტის მეთოდი 

ჩვენ ამ ამოცანის რეალიზაციის ორი გზა გვესახება: 
პირველი – ეკონომიკურ მათემატიკურ მოდელשი გათვა-

ლისწინებულ იქნეს שერჩეულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს שო-
რის ლოგიკური კავשირები. ლოგიკური კავשირების, ექსპერტის 
(ექსპერტების) მიერ שეფასებული მაჩვენებლების ნორმატიული 
მნიשვნელობების ფაქტობრივ მნიשვნელობების שეჯერებით 
 ;ეფასდეს საწარმოს ფინანსური მდგრადობაש

მეორე – კონკრეტული საწარმოსთვის שემუשავდეს ფინან-
სური მდგრადობის שეფასებისა და პროგნოზირების ინდივიდუ-
ალური ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელი ე. ი. iP  და 1iP . 

საწარმოთა მოდელები კოეფიციენტების მნიשვნელობებით გან-
სხვავდებიან. 
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ამჟამად ჩვენ მიერ პროგრამულად რეალიზებულია საწარ-
მოთა ფინანსური მდგრადობისა და პროგნოზირების ეკონომი-
კურ მათემატიკური მოდელის שემუשავების მეორე მიდგომა. 

ჩვენ მიერ განხილული 20 მოდელიდან საწარმოს ფინანსუ-
რი მდგრადობის ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელის שესა-
მუשავებლად שეიძლება გამოყენებულ იქნეს 14 მოდელი, ან ერ-
თი, ან რამდენიმე. ეს მოდელებია: ალტმანის (4 მოდელი), ალ-
ტმან-საბატოს, ფულმერის, სპრინგეიტის, ძვიჟევსკის, ოლსო-
ნის, კონან-გოლდენის, ტაფლერის, ლეგოს, ლისის, ჩესერის 
მოდელები. ექვსი მოდელიდან სამი – დიუპონტის 2 მოდელი და 
 ეიცავს, დეპლაინისש ერმეტის მოდელი – კოეფიციენტებს არש
მოდელის რეალიზაციისთვის საჭიროა დარგის ნორმატიული 
კოეფიციენტები, ხოლო ორი – პერფილეევის და ირკუტსკის 
სახელმწიფო ეკონომიკური აკადემიის მოდელები – ფაქტობრი-
ვად, ალტმანის მოდელების სახესხვაობაა. ისინი ალტმანის მო-
დელისგან კოეფიციენტების მნიשვნელობით განსხვავდება და, 
როგორც გამოკვლევებმა გვიჩვენა, დიდი საიმედობით არ გა-
მოირჩევია [50]. ჩვენ ამ მოდელებს არ  განვიხილავთ. 

საწარმოთა ფინანსური მდგრადობისა და პროგნოზირების 
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელის שემუשავების მეორე, 
ჩვენ მიერ שერჩეული, მიდგომის არსი שემდეგია: 

პირველი: მოდელთა שერჩეული სიმრავლიდან שეირჩევა 
Mmi    მოდელი და jS  ∣∠∘ საწარმოს ფაქტობრივი მონა-

ცემების მიხედვით, გამოიანგარიשება მოდელשი שემავალი არ-
გუმენტების (მაჩვენებლების) საשუალო არითმეტიკული.  
 
პრობლების გადაწყვეტის პირველი ეტაპი  

პირველი ეტაპის რეალიზაციისას არ გამოიყენება  სიმუ-
ლაციური მოდელირები. სიმულაციის ობიექტი שერჩეული მოდე-
ლია. 

ამოცანა მაשინ დაისმის, როცა ifZ  Ø tk  განტოლებაשი 

მოდელის არგუმენტები (მაჩვენებლები) ,Constfi   მოიძებ-
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ნოს მოდელשი שემავალი კოეფიციენტების (ცვლადების) kt ისე-
თი მნიשვნელობები, რომლის დროსაც პირველი – Z გვიჩვენებს 
საწარმოს ფინანსური მდგრადობის სტაბილურობას, ან მეორე 
– გამოანგარიשებულ იქნეს Z-ის განსხვავებული მნიשვნელობე-
ბი, მოდელשი שემავალი ცვლადების (კოეფიციენტების) სხვა-
დასხვა მნიשვნელობებისთვის Z-ის ∆ ბიჯით ცვლილებისას.  

ამრიგად, გამოითვლება Z-ის მრავალი ვარიანტი, რომლებიც 
განსხვავდება მოდელשი שემავალი კოეფიციენტების მნიשვნელო-
ბებით. ნებისმიერ ვარიანტის שერჩეულ მოდელשი მიღებული წე-
სებით, שედეგი x ავტომატურად שეფასდება, ანუ ზოგადად: 

minmax;
11

   i
n

i ii
n

i i xbZxbZ    

max,min, iii bbb   

;001,0min, ib  

max,ib ეტალონურ მოდელשი არსებული მნიשვნელობებია; 

ix  – i-ური არგუმენტის ფაქტობრივი მონაცემების საשუალო 
არითმეტიკულია 

მეორე: ვარიანტების სიმრავლიდან שეირჩევა ოპტიმალუ-
რი ვარიანტი. ამორჩევის კრიტერიუმი გაკოტრების პროგნო-

ზის ცდომილების მინიმუმია. მიღებული jS -ური საწარმოს ფი-

ნანსური მდგრადობის שეფასების ეკონომიკურ მათემატიკური 

მოდელი ეტალონური Mmi    მოდელისგან განსხვავდება კო-

ეფიციენტების მნიשვნელობებით; 

მესამე: მიღებული მოდელის კორექტირება jS ∣∠∘ სა-

წარმოს ფაქტობრივი მონაცემების მიხედვით.  
 

პრობლების გადაწყვეტის მეორე ეტაპი 

 პირველ ეტაპზე ifZ  Ø tk  განტოლებაשი სიმულაციური 
მოდელირებით მოძებნილ იქნა მოდელשი שემავალი კოეფიეცი-
ენტების მნიשვნელობები, მიღებული იქნა Z-ის მრავალი ვარი-
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ანტი, საიდანაც ამოირჩა ერთ-ერთი ვარიანტი.  ეს ვარიანტი 
  .ემოწმდა წლების მიხედვით ფაქტობრივ მონაცემებზეש

ისმის ამოცანა. მოცემულია ,Contsbi   მოიძებნოს მო-

დელשი שემავალი ix  არგუმენტების (ცვლადების) მნიשვნელო-

ბები. მოიძებნოს niti ,1,   წლისათვის ისეთი მნიשვნელობები, 
რომლის დროსაც Z გვიჩვენებს საწარმოს ფინანსური მდგრა-
დობის სტაბილურობას, ან გამოანგარიשებულ იქნეს Z-ის გან-
სხვავებული მნიשვნელობები, მოდელשი שემავალი ცვლადების 
(კოეფიციენტების) სხვადასხვა მნიשვნელობისათვის მათი ∆ ბი-
ჯით ცვლილებისას. ანუ ზოგადად: 

minmax;
11

   i
n

i ii
n

i i xbZxbZ    

max,min, iii xxx   

min,ix  – ფაქტობრივი მნიשვნელობების მინიმალური მნიשვნე-

ლობებია; 

max,ix – ფაქტობრივი მნიשვნელობების მაქსიმალური მნიשვნე-

ლობებია; 

ib – კოეფიციენტების სიმულაციური მოდელირებით მოძებნი-

ლი მნიשვნელობებია 
ნებისმიერი Mmi  მოდელისთვის გეგმის მრავალი ვარი-

ანტი იანგარიשება niti ,1,   წლისათვის. שემდეგ მიღებული 

გეგმების მრავალი ვარიანტის სიმრავლიდან שეირჩევა ოპტიმა-
ლური ვარიანტი, სადაც ოპტიმიზაციის კრიტერიუმი გაკოტრე-
ბის პროგნოზის ცდომილების მინიმუმია.  

ეს მოდელი სახელმძღვანელოა მოცემული საწარმოს ფი-
ნანსური მდგრადობის שეფასებისა და გაკოტრების პროგნოზის 
მოდელისათვის. 

ორივე ამოცანა ოპტიმიზაციის ამოცანაა. განხილული 14 
მოდელიდან ორი მოდელისთვის (ფულმერი, ოლსონი) არა 
წრფივი ოპტიმიზაციის ამოცანაა, ხოლო დანარჩენი თორმე-
ტისთვის – წრფივი ოპტიმიზაციის.  



94 

პირველი ამოცანა  – ეტალონური მოდელის საფუძველზე 

jS - ური საწარმოს ფინანსური მდგრადობის ეკონომიკურ მა-

თემატიკური მოდელის שემუשავების პროცესი სიმულაციის მე-
თოდით שემდეგია/სურ. 3.1./: 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 3.1. საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასებისა და 
პროგნოზირების ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელის שემუשავების 

ეტაპები 

1. jS -ური საწარმოს ფაქტობრივი მონაცემების მიხედვით 

ერჩეულ Mmש 1  მოდელשი שემავალი არგუმენტების min, 
max და საשუალო მნიשვნელობების გამოთვლა. 

2. როცა მოდელის არგუმენტები ,Constfi  მოიძებნოს 
მოდელשი שემავალი კოეფიციენტების (ცვლადების) kt 
ისეთი მნიשვნელობები, რომლის დროსაც Z გვიჩვენებს 
ფინანსური მდგრადობის სტაბილურობას. აქ ,Constfi   
მაჩვენებელთა ფაქტობრივი მნიשვნელობების საשუალოა. 

3. გამოანგარიשებულ იქნეს Z-ის მნიשვნელობები, მოდელשი
  .ემავალი კოეფიციენტების ∆ ბიჯით ცვლილებისასש

4. ამორჩეს Z-ის ისეთი მნიשვნელობა, რომლის დროსაც
საწარმოს გაკოტრების პროგნოზის ცდომილება მინიმა-
ლური იქნება. 

მოდელის კორექტირება ფაქტობრივი მონაცემებით 
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3.2. საწარმოს ფინანსური მდგრადობისა და 
პროგნოზირების კონკრეტული ეკონომიკურ-
მათემატიკური მოდელის שემუשავება სიმულაციის 
მეთოდით 

სიმულაციის მეთოდით საწარმოს ფინანსური მდგრადო-
ბის שეფასების ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის שემუשა-
ვება (არსებული მოდელებიდან კონკრეტული საწარმოს ადეკ-
ვატური მოდელისა და ამ მოდელשი שემავალი კოეფიციენტების 
-ავებული პროგრამუשემუש ერჩევა) ხორციელდება ჩვენ მიერש
ლი პაკეტით FINSIM_PRO2019. პროგრამა მრავალენოვანია. მას-
თან მუשაობა שეიძლება ქართულ, ინგლისურ და სხვა ენებზე 
[82 – 86]. 

iS -ური საწარმოსთვის, კონკრეტულად ს/ს „თელასის“, ფი-

ნანსური მდგრადობის שეფასებისა და გაკოტრების პროგნოზის 
ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელს ადგენს სპეციალური 
უფლებებით აღჭურვილი პირი. მას უფლება აქვს שეიტანოს 
ცვლილებები მონაცემებשი, სისტემასთან იმუשაოს ტრენინგის 
რეჟიმשი და, რაც მთავარია, კონკრეტული საწარმოსათვის שეი-
მუשაოს კონკრეტული მოდელი, გაანგარიשების שედეგები დაა-
ფიქსიროს მონაცემების ბაზაשი. FINSIM_PRO2019-ით კონკრე-
ტული მოდელის שემუשავება שემდეგი თანმიმდევრობით ხორ-
ციელდება: 
1. პირადი ნომრის, პაროლისა და პროექტთან მუשაობის სამუ-

 /ეტყობინება /სურ. 3.2ש ემდეგ გამოვაש ერჩევისש აო ენისש

 
სურ.3.2. שეტყობინება მოდელის שემუשავების שესახებ 
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3. Yes, ღილაკზე დაჭერის שემდეგ ავტომატურად გამოვა სა-
წარმოს დასახელება და ჩამოიשლება საწარმოს ფინანსური 
მდგრადობის שეფასებისა და პროგნოზირების ეტელონური 
მოდელების სია, რომელთა საფუძველზე უნდა שემუשავდეს  
-ერჩეული საწარმოსთვის კონკრეტული ეკონომიკურ-მაש
თემატიკური მოდელი.  თუ სისტემის მიერ არჩეული საწარ-
მოს שევცვლით, მაשინ ჩვენ მიერ საწარმოს ამორჩევის שემ-
დეგ ჩამოიשლება სისტემაשი არსებული საწარმოს ფინანსუ-
რი მდგრადობის שეფასებისა და პროგნოზირების ეტალო-
ნური მოდელების სია. ორივე שემთხვევაשი, ამ სიიდან მო-
დელთა სიმრავლიდან ჩვენ ვირჩევთ სასურველ მოდელს, 
კერძოდ, ალტმანის მოდელი არასაწარმოო სფეროს საწარ-
მოებისათვის – Altman3 /სურ. 3.3/. ამავე ფანჯარაשი – 
„სიმულატორთან მუשაობის დაწყების გასაცნობად ან 
დასამთავრებლად ამ ღილაკზე დააწკაპუნეთ“ საשუალებით 
– დაიწყება ვიდეოს ჩვენება სიმულატორთან მუשაობის 
დაწყების გასაცნობად.     

 

 
 

სურ. 3.3. მომხმარებლის იდენტიფიკაციის, საწარმოსა და მოდელის 
 ემდეგ გამოსული ფანჯარაש ერჩევისש
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კონკრეტული მოდელის שემუשავების პირველი ეტაპი:  

სურ. 3.3-ზე ცხრილשი „ამორჩეული სიმულატორის დახა-
სიათება“ სტრიქონის Altman3 მონიשვნის שემდეგ გამოვა ფან-
ჯარა /სურ.3.4/. ცხრილის „მოდელשი გამოყენებული კოეფი-
ციენტების მნიשვნელობები“ სვეტשი „K ეტალონი” ჩაწერილია 
ჩვენ მიერ שერჩეულ ეტალონურ მოდელשი – ალტმანის მოდელ-
-ვნელობები, კერשი –  გამოყენებული კოეფიციენტების მნიש
ძოდ: b1=6,56; b2=3,26; b3=6,72; b4=1,05. იგივე მნიשვნელობები 
გამეორებულია სვეტשი „მნიשვნელობა“. ცხრილשი „მოდელის 
არგუმენტები და მათი საשუალო მნიשვნელობები“ ჩამოწერი-
ლია ალტმანის მოდელשი გამოყენებული არგუმენტების დასა-
ხელებები და გამოანგარიשებულია მათი საשუალო მნიשვნე-
ლობები, ველשი „ფინანსური მდგრადობის Z-ის გაანგარიשების 
ფორმულა“ ნაჩვენებია שერჩეული მოდელით Z-ის გაანგა-
რიשების ფორმულა. ველשი „ფაქტობრივი“ ჩაწერილია საשუალო 
მნიשვნელობებით გამოთვლილი Z-ის საשუალო ფაქტობრივი 
მნიשვნელობა, ხოლო ცხრილשი „Z- წლების მიხედვით მოდელის 
კოეფიციენტების ეტალონური და שეცვლილი მნიשვნელო-
ბებით“ გამოთვლილია წლების მიხედვით ალტმანის ეტალო-
ნურ მოდელשი გამოყენებული კოეფიციენტებით Z-ის მნიשვნე-
ლობები – სვეტი „Altman3-ით“ და ჩვენ მიერ კოეფიციენტების 
 ვნელობა“ ცხრილიשვნელობით – (სვეტი „მნიשეცვლილი მნიש
„მოდელשი გამოყენებული კოეფიციენტები“) Z-ის მნიשვნე-
ლობები – სვეტი „TEL-ით“. Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით 
საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასების ვიზუალიზაცია 
ტექსტითა და სურათით ხორციელდება. მოდელირების პირველ 
ეტაპზე ჩვენ არ ვცვლით კოეფიციენტების მნიשვნელობებს, 
ამიტომ Altman3-ით და TEL-ით Z-ის მნიשვნელობები ტოლია.  
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სურ.3.4. მოდელის שემუשავების პირველი ეტაპის ამსახველი ფანჯარა 

 
კონკრეტული მოდელის שემუשავების მეორე ეტაპი:  

მოდელשი שემავალი bi კოეფიციენტების მნიשვნელობების 
დგინდებაა კონკრეტული მოდელის שემუשავების მეორე და მე-
სამე ეტაპებზე. მეორე ეტაპზე B კოეფიციენტთა სიმრავლიდან 
bi  B שეირჩევა კოეფიციენტების ის მნიשვნელობა, რომლის 
დროსაც წლების მიხედვით Z-ის მნიשვნელობა დასაשვებ ფარ-
გლებשი მიიღება.  

ნებისმიერი ეტალონური მოდელი N რაოდენობის კოეფი-
ციენტისგან שედგება, ამიტომ მოდელირების მეორე ეტაპის 
დაწყებამდე საჭიროა שეირჩეს ის კოეფიციენტი, რომელიც 
მნიשვნელოვან გავლენას ახდენს Z-ის მნიשვნელობაზე. ამ მიზ-
ნით, საჭიროა Z-ის მნიשვნელობაשი გამოიკვლიოს მოდელשი שე-
მავალი ნებისმიერი კოეფიციენტების ib  წილის დადგენა მო-

დელის שედეგის მნიשვნელობაשი. არგუმენტის ib  მნიשვნელო-
ბის ∆ ბიჯით ცვლილებისას.  

Z-ის მნიשვნელობაשი მოდელשი שემავალი ნებისმიერი ib  
წილის დადგენის მიზნით დავაჭიროთ ღილაკს – „წონების 
გამოთვლა“. გამოვა שეტყობინება, „თუ კოეფიციენტის მნიש-
ვნელობის გაზრდას აკვირდებით დაწერეთ ციკლის რაოდე-
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ნობა მთელი რიცხვის სახით, ხოლო თუ კოეფიციენტის მნიש-
ვნელობის שემცირებას – დაწერეთ ათობითი ან მთელი რიცხვი 
მინუს ნიשნით“. უარყოფითი რიცხვის დაწერისას გამოითვლება 
ციკლის რაოდენობა ,/ nbN i  სადაც n<0. 

გამოთვლების שედეგად გამოვლინდა, რომ B3 კოეფიეცენ-
ტის 22.72-38.22 მნიשვნელობათა დიაპაზონשი მიიღება Z-ის 
მნიשვნელობები, რომლის დროსაც საწარმო სტაბილურია, ხო-
ლო 38.72-47.22 დიაპაზონשი – არასტაბილური სიტუაციაა. გა-
კოტრების ალბათობა მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის.  

bi –ის როლის გათვალიწინებით bi კოეფიცენტის მნიשვნელო-
ბის ცვლილებით წლების მიხედვით გამოიანგარიשება Z-ის სა-
სურველი მნიשვნელობა. გამოთვლები שემდეგნაირად ხორციელ-
დება: 

 ცხრილשი „მოდელשი გამოყენებული კოეფიციენტების მნიש-
ვნელობები“ სვეტשი „მნიשვნელობა“ თაგუნას მაჩვენებელი 
დავაწკაპუნოთ ყველაზე მაღალი წონის კოეფიციენტის – 
ჩვენს שემთხვევაשი b4 კოეფიციენტის მნიשვნელობაზე. გა-
მოვა שეტყობინება/სურ. 3.5/  

 

 

სურ. 3.5. ფანჯარა Z- ის მნიשვნელობის მისათითებლად 
 

 Z-ის მნიשვნელობის ჩაწერისა და OK ღილაკზე დაჭერის 
-ემდეგ სისტემის მიერ წლების მიხედვით გამოითვლება Zש
ის მნიשვნელობები, שეფასება, שედეგები კი წარმოდგინდება 
ცხრილשი „Z-წლების მიხედვით მოდელის კოეფიციენტების 
ეტალონური და שეცვლილი მნიשვნელობებით“ /სურ. 3.6/ 



100 

სურ. 3.6. b4 კოეფიციენტის ცვლილებით Z=16 მითითებით წლების 
მიხედვით Z-ის გამოთვლილი მნიשვნელობები  

კონკრეტული მოდელის שემუשავების მესამე ეტაპი:  

მოდელირების მეორე ეტაპზე שერჩეული კოეფიციენტების 
მნიשვნელობების მიხედვით: პირველი – Z-ის ცვლილების გარ-
კვეული ბიჯით გამოითვლება Z-ის მნიשვნელობათა მრავალი 
ვარიანტი. მეორე – ვარიანტების სიმრავლიდან שეირჩევა bi 

კოეფიციენტების მნიשვნელობათა ის ვარაინტი, რომლის დრო-
საც Z-ის გამოთვლილი მნიשვნელობა საწარმოს ფაქტობრივი 
მდგომარეობის ადექვატურია. ამ მიზნით: 
 დაწკაპუნოთ ღილაკზე „სიმულაცია მრავალი ცვლადით“.

გამოვა ფანჯარა Z-ის ცვლილების ბიჯის მისათითებლად. 
მაგ. ჩავწეროთ 0.1/სურ. 3.7/  

სურ. 3.7. ფანჯარა Z-ის ცვლილების ბიჯის მისათითებლად 
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OK ღილაკზე დაჭერის שემდეგ: პირველი – გამოითვლება 
მოდელשი שემავალი არგუმენტების საשუალო მნიשვნელობები; 
მეორე – სისტემის მიერ გაჩუმებით აიღება მოდელשი שემა-
ვალი კოეფიციენტების მინიმალური მნიשვნელობები 0,001-ის 
ტოლად, ხოლო მაქსიმალურ მნიשვნელობებად – მოდელირების 
მეორე ეტაპზე მიღებული კოეფიციენტების მნიשვნელობები, 
კერძოდ: b1=3,56; b2=3,26; b3=6,72; b4=16,9053. მესამე – გამოით-
ვლება Z-ის ფაქტობრივი, მინიმალური და მაქსიმალური მნიש-
ვნელობები. გაანგარიשებით მივიღეთ, Zფაქტი=0,004, Zmin=-616, 
Zmax=12,406. მეოთხე – გამოითვლება Z-ის მრავალი ვარიანტი. 
გაანგარიשების שედეგები აისახება ცხრილשი „მოდელირების 
 ;/ედეგი“ /სურ.3.8ש

 

 
 

სურ. 3.8. მრავალი ცვლადით მოდელირების שედეგი 

 
ვარიანტები განსხვავდებიან კოეფიციენტების მნიשვნე-

ლობებით. თითოეული ვარიანტისთვის გამოითვლება Z-ის 
მნიשვნელობა და ხორციელდება ამ მნიשვნელობით ალტმანის 
მოდელის /Altman3-ის/ მიხედვით საწარმოს ფინანსური მდგრა-
დობის שეფასება. 
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ცხრილשი „მოდელირების שედეგი“ არგუმენტების საשუა-
ლო მნიשვნელობებით გამოთვლილი Z-ის მნიשვნელობით ს/ს 
თელასი ფინანსურად სტაბილურია დიაპაზონשი 1.184–2.584.  

თითოეულ ვარიანტს bi კოეფიციენტების მნიשვნელობათა 
გარკვეული სიმრავლე שეესაბამება. 

 
კონკრეტული მოდელის שემუשავების მეოთხე ეტაპი: 

ჩვენი მიზანია ვარიანტების სიმრავლიდან שეირჩეს ისეთი ვა-
რიანტი, რომელიც წლების მიხედვით ფაქტობრივი მონაცემებზე 
დაყრდნობით გამოთვლილი Z-ის მნიשვნელობა ადეკვატურად 
ასახავს საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობას. ამ მიზნის მისაღწე-
ვად საკმარისია ცხრილשი – „მოდელირების שედეგი“ –  მოვნიש-
ნოთ שესაბამისი სტრიქონი. ცხრილის სტრიქონის მონიשვის 
 ი – “Z წლების მიხედვით მოდელისשედეგი აისახება ცხრილש
კოეფიციენტების שეცვლილი მნიשვნელობებით“ /სურ. 3.9/. 

ცხრილის დაბეჭდვა שეიძლება Excel-שი ღილაკზე  
დაწკაპუნების שედეგად. Excel-שი მიღებული ცხრილი 
ფორმაზე გამოსახული ცხრილის იდენტურია 
/ცხრილი 3.1/. 

 

სურ. 3.9. ვარაინტის שერჩევა 
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ცხრილი 3.1. კოეფიციენტების ეტალონური და 
მოდელირებით მიღებული მნიשვნელობებით მიღებული 

ფინმდგრადობის שეფასება  

სიმულატორი
ს დას-ბა 

საწარმოს 
დას-ება 

წელი 
Z 

Altman3
– ით 

 ეფასება Altman3ש

Altman3 თელასი 2011 -0.056
 დიდი ალბათობით 
გაკოტრებულია 

Altman3 თელასი 2012 1.157 

 ფინანსურად მდგრადია, 
გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა 

Altman3 თელასი 2013 -1.52 დიდი ალბათობით 
გაკოტრებულია 

Altman3 თელასი 2014 1.081 
 დიდი ალბათობით 
გაკოტრებულია 

Altman3 თელასი 2015 -0.388
 დიდი ალბათობით 
გაკოტრებულია 

Altman3 თელასი 2016 1.395 

 ფინანსურად მდგრადია, 
გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა 

Altman3 თელასი 2017 0.914 
 დიდი ალბათობით 
გაკოტრებულია 

 
ცხრილი 3.1-ის გაგრძელება 

Z TEL – 
ით שეფასება TEL-ით 

2.83 არასტაბილური სიტუაციაა. გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის. 

10.552 
 არასტაბილური სიტუაციაა. გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის.  

5.999 
 არასტაბილური სიტუაციაა. გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის.  

10.333 
 არასტაბილური სიტუაციაა. გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის.  

9.021 
 არასტაბილური სიტუაციაა. გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის.  
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14.846 
 არასტაბილური სიტუაციაა. გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის.  

12.378 
 არასტაბილური სიტუაციაა. გაკოტრების ალბათობა 
მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის.  

 
ცხრილ 3.1-שი ასახულია שერჩეული კოეფიციენტებით 

მიღებული שეფასებები წლების მიხედვით. 
ცხრილი 3.1-დან ჩანს, რომ 7-დან 5 שემთხვევაשი TEL1-ით 

და Altman3-ით გაანგარიשების שედეგები არ ემთხვევა. Altman3-
ით საწარმო გაკოტრებულია, რეალურად კი, საწარმო ფინან-
სურად მდგრადია, გაკოტრების ალბათობა მცირეა. სტაბილუ-
რია, როგორც ჩანს, TEL1-ით განხორციელებული გამოთვლები 
რეალობის ადეკვატურ სურათს იძლევა. שეგვიძლია გამოვ-
თქვათ მოსაზრება, რომ ჩვენ მიერ მიღებული ს/ს „თელასის“ 
ფინანსური მდგომარეობის და გაკოტრების პროგნოზის მო-
დელი პირობითი სახელით TEL1 რეალობას აღწერს. ნებისმიერ 
მომენტשი שესაძლებელია მოვახდინოთ TEL1-ის კოეფიციენ-
ტების კორექტირება.  

სურ. 3.10-ზე ნაჩვენებია ვარიანტის שერჩევის שედეგად 
მიღებული ცხრილი კოეფიციენტებით 

 

 
 

სურ. 3.10. ვარიანტის שერჩევის שემდეგ მიღებული კოეფიციენტები  

 
გაანგარიשების שედეგების დაფიქსირება – მონაცემების 

ბაზაשი ჩაწერა ხორციელდება ღილაკით „K-ს მნიשვნელობების 
ჩაწერა ბაზაשი“  

ღილაკზე „Z-ის שეფასების წესების გაცნობა“ დაწკაპუ-
ნებით שეიძლება გავეცნოთ שერჩეული მოდელით Z-ის שე-
ფასების წესებს /სურ.3.11/  
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სურ.3.11. Z-ის שეფასების წესები 

 
ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე TEL1-ით ნებისმი-

ერი t-ური წლის ფაქტობრივი მონაცემებით საწარმოს ფინან-
სური მდგრადობის שესაფასების რეპორტი שესაძლებელია მი-
ღებულ იქნეს. ამ მიზნით: 
 მრავალვარიანტული გააგარიשების שესრულების שემდეგ 

ავტომატურად მოინשნება ალამი „საწარმო“ და გამოვა 
ფანჯარა წელის ჩასაწერად. იგივე שედეგი მიიღება ალამის 
„საწარმო“ მონიשვნის שემდეგ; 

 ჩავწეროთ წელი და დავაწკაპუნოთ ღილაკზე „ფინმდგრა-
დობის שეფასება“. ჩვენ მიერ ჩაწერილი წლის მიხედვით 
გაანგარიשების שედეგი გამოვა Excel-שი ცხრილის სახით 
/სურ. 3.12/; 

 
სურ. 3.12. t-ური წლის ფაქტობრივი მონაცემებით საწარმოს ფინანსური 

მდგრადობის שეფასების რეპორტი 
 

 მონაცემების ბაზაשი მოცემულ საწარმოზე არსებული ყვე-
ლა წლის მიხედვით რეპორტის მისაღებად საჭიროა ველשი 
–  „წელი“ – არაფერი  ჩაიწეროს. ღილაკზე „ფინმდგრადო-
ბის שეფასება“ დაწკაპუნებით მიიღება სურ. 3.12-ის ანალო-
გიური რეპორტი ყველა წლის მიხედვით /სურ. 3.13/; 
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სურ. 3.13. שერჩეულ საწარმოზე ბაზაשი არსებული ყველა წლის 
ფაქტობრივი მონაცემებით საწარმოს ფინანსური მდგრადობის 

 ესაფასების რეპორტიש

 სხვადასხვა მოდელით წლების მიხედვით ფაქტობრივი 
მონაცემებით საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שესაფასების 
რეპორტი მიიღება პროგრამასთან მუשაობის დამთავრების 
 .ემდეგש
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თავი 4.  საწარმოს ფინანსური ანალიზის 

სიმულატორები – კვლევისა და სწავლების 

კომპონენტი 

 

4.1. ცოდნის ათვისება სიმულატორით 

სასწავლო პროცესის სრულყოფის პრობლემატიკის სა-
კითხებზე ცოდნის ათვისების ელექტრონული სისტემების გა-
მოყენებით, მრავალი სამეცნიერო პუბლიკაციაა. ერთ-ერთი მი-
მართულებაა კომპიუტერული ტრენაჟორებისა და სიმულატო-
რების שემუשავება. 

სიმულატორის რეალიზაციის მეთოდოლოგიური საფუძვე-
ლი ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელები და საკითხის სწავ-
ლების თაობების მიერ აპრობირებული კომპიუტერული სისტე-
მების გარეשე გამოყენებული მექანიზმია. ტრენაჟორით პრაქ-
ტიკული უნარ-ჩვევების სწავლება სიტუაციური ამოცანების 
ამოხსნით მიიღწევა. 

საინტერესოა ეკონომიკური პროფილის საგნების ტრენა-
ჟორების שემუשავების მიმართულებით ჩატარებული სამეცნიე-
რო-კვლევითი სამუשაოები წარმოდგენილი სამეცნიერო-კვლე-
ვითი თემების, დისერტაციების სახით[4,5]. 

ინფორმაციული მასალების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ერ-
თიანი გაგება ელექტრონულ ტრენაჟორსა და სიმულატორის 
ცნებებს שორის არ არსებობს. მკვლევართა ნაწილი ელექტრო-
ნული ტრენაჟორებשი გულისხმობს ჰიპერტექსტის ტექნოლო-
გიით שემუשავებულ სახელმძღვანელოსა და ინფორმაციულ-
პროგრამული კომპლექსის ერთობლიობას. ელექტრონული სა-
ხელმძღვანელოთი  שესაძლებელია  საკითხის გაცნობა, ათვი-
სება, ხოლო პროგრამული კომპლექსით  – ათვისებული სა-
კითხების დაფიქსირება. აქ ინტერაქტიულ რეჟიმשი სტუდენტი 
ხსნის ამოცანებს, პასუხს სცემს თეორიულ კითხვებს. პასუხის 
გასაცემად მიმართავს שემხსენებელს, წარმოდგენილს ტექ-
სტით, გრაფიკით, ვიდეოთი. სწავლება და, שემდგომ, გამოცდის 
ჩაბარება სერტიფიკატის მისაღებად დისტანციურად ხორცი-
ელდება. ამჟამად გავრცელებული მიდგომით, პროცესის სიმუ-
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ლაცია და שესაბამისად სიმულატორების שემუשავება და გამო-
ყენება ცალკე, დამოუკიდებლად განიხილება. ტრენაჟორსა და 
სიმულატორს שორის კავשირი კი, ზოგადად, თეორიულ დონეზე 
განიხილება. 

ცოდნის ათვისება თეორიული საკითხების, პრაქტიკული 
ამოცანებისა და ტიპობრივი სიტუაციების მოდელირება, გა-
დაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევების გამომუשავება, მიღე-
ბული გადაწყვეტილების שედეგების ანალიზი და שეფასება ერ-
თი კომპლექსური ამოცანაა და, שესაბამისად, სიმულატორის 
განუყოფელ ნაწილად უნდა ჩაითვალოს. სიმულატორის გამო-
ყენებით საგნის სწავლება שემდეგი თანმიმდევრობით שეიძლე-
ბა წარმოვადგინოთ /სურ. 4.1/: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 4.1. სიმულატორის გამოყენებით ლექციის ჩატარების სქემა 

ლექცია
ელექტრონულ სახელმძღვანელოשი წარმოდგენილი 

მასალის ანალიზი. ლექციის ვიდეო ჩაწერა წარმოებს. 

თემის ახსნა-განხილვა

თემასთან დაკავשირებული რეალობასთან 
მიახლოებული სიტუაციის ჩამოყალიბება-განხილვა 

სიტუაციის ფორმალიზებული აღწერა: ბლოკ-სქემების, 
მატრიცების ან სხვა სახით 

სიტუაციის მოდელირება სხვადასხვა საწყისი

მოდელირების ედეგებისש ახსნა, ანალიზი
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სურ. 4. 2. სიმულატორის გამოყენებით პრაქტიკული მეცადინეობის 
ჩატარების ბლოკ-სქემა 

ცოდნის ათვისების  ზემოთ მოცემულ სქემაשი ყურადღება 
მივაქციოთ ტრენინგის שედეგების განხილვის – დებრიფინგის 
ეტაპზე – დავალების שესრულების שედეგების განხილვაზე. იგი 
ამჟამად, ფაქტობრივად, უმრავლეს שემთხვევაשი ლექტორის მი-
ერ ნებისმიერ მეცადინეობაზე ხორციელდება, მაგრამ მკაცრად 
გამოყოფილი ფორმა არ აქვს. სიმულატორთან მუשაობისას 
სტუდენტების მიერ დაשვებული שეცდომები ლექტორის კომპიუ-
ტერზე ტრენინგის ოქმის სახით გამოიტანება. ლექტორი აანა-
ლიზებს მას და ტრენინგის დამთავრების שემდეგ სტუდენტებ-
თან ერთად განიხილვს שედეგებს (აწყობს დებრიფინგს).  

პრაქტიკული მეცადინეობა 
 ლექტორი ხსნის ტიპობრივ ამოცანებს. უჩვენებს ამო-

ცანის ამოხსნის თავისებურებებს, ამოხსნის ტექნიკას 
და ტექნოლოგიას. ყურადღებას ამახვილებს მიღებუ-
ლი שედეგების ანალიზზე და שედეგების წარმოდგენის 
ფორმებზე 

 განიხილება  ლექციაზე განხილული თემების ირგვლივ 
სიტუაციური მოდელები 

პედაგოგის მიერ დასმული საწყისი პირობებით სტუდე-
ნტების მიერ სიტუაციის მოდელირება, שედეგების ახსნა 

პედაგოგის მიერ სტუდენტების მიერ მიღებული שედე-
გების განზოგადება. დაשვებული שეცდომების ანალიზი 
და რეკომენდაციები (დებრიფინგი) 
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დებრიფინგი არაფორმალური პროცესია. ა. ა. სვისტუნო-
ვი სტატიაשი [2] დეტალურად აღწერს დებრიფინგის ამოცა-
ნებს, მიზნებს, განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს 
ლექტორის – დებრიფინგის ჩატარების ლიდერის – როლზე. იგი 
აღნიשნავს, რომ ლიდერის მოვალეობაა שექმნას ემოციურად 
თავსებადი שემოქმედებითი ატმოსფერო, დაუשვებელია კონ-
კრეტული სტუდენტის მიერ დაשვებულ שეცდომაზე ყურადღე-
ბის კონცენტრირება, პირიქით, שეცდომები წარმოდგენილი უნ-
და იქნეს, როგორც ჯგუფის მიერ დაשვებული שეცდომა და მიე-
ცეს საשუალება ჯგუფის წევრებს, გამოხატონ თავიანთი აზრი. 
ასეთი განხილვის დროს ჯგუფის მონაწილეებשი ხორციელდება 
იდეების გენერირება, ამოცანის ამოხსნის გზებისა და მეთოდე-
ბის ძიება და სხვა. 

 ი დეფრინგის ლიდერისადმი წაყენებული მოთხოვნებიש-[2]
ახალი არ არის. იგი სრულად, დეტალურადაა აღწერილი აკადე-
მიკოს ვლადიმერ ჭავჭანიძის ნაשრომשი, რომელიც ეძღვნება 
ინტელექტუალი პროცესების მართვის – ფსიქოევრესტიკული 
დაპროგრამების – მეთოდს [88]. 

ჯგუფური განხილვის დროს სტუდენტების მიერ გამოთ-
ქმული მოსაზრებები, წინადადებები ლექტორის მიერ გაითვა-
ლისწინება მოცემულ სიმულატორის მასალების მომზადები-
სას, მასალებשი ცვლილებების שეტანისას და სხვ. 

4.2. საწარმოს ფინანსური მდგრადობის ანალიზი 
სიმულატორით FINSIM_PRO2019-ით 

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის ანალიზისა და პროგ-
ნოზირების არასაწარმოო სფეროს საწარმოებისათვის ალტმა-
ნის ხუთფაქტორიან მოდელשი, სპრინგეიტისა და ტაფლერის 
მოდელებשი გამოყენებული მაჩვენებლების ფაქტობრივი მონა-
ცემების მიხედვით განვახორციელოთ პროცესების მოდელირე-
ბა და ვაჩვენოთ სწავლების პროცესשი გადაწყვეტილების მიღე-
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ბის უნარ-ჩვევების გამომუשავების პროცესი. მოდელირების 
საფუძველია უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაשი მოდელשი გა-
მოყენებული მაჩვენებლების კონკრეტული საწარმოს ფაქტობ-
რივი მნიשვნელობები.  

 ამ მოდელებით მიღებული საწარმოს ფინანსური მდგრა-
დობის Z კოეფიციენტის მნიשვნელობა שევადაროთ კოეფიციენ-
ტების მეთოდით საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასების 
და ჩვენ მიერ שემუשავებული ლოგიკურ ალბათური მოდელით 
მიღებულ გაანგარიשების שედეგებს. ალტმანის ხუთფაქტორიანი 
მოდელის მაგალითზე მოდელირების პროცესი დეტალურად ავ-
ღწეროთ და שედეგები שევაჯეროთ სხვა მოდელებთან.  

სურ. 4.3-ზე ნაჩვენებია ჰიპოთეტური საწარმოს „ციცინა-
თელას“ მაგალითზე ტრენინგის რეჟიმשი კონკრეტული მოდე-
ლის שემუשავების პროცესი.    ,1 Constx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

სურ. 4.3. კვლევის ვარიანტები ტრენინგის რეჟიმשი 

კვლევის პირველი ვარიანტი 

მოცემულია: არგუმენტები ,1 Constx   Xx 1  საჭიროა 

მოიძებნოს კოეფიციენტების mkbk ,1  ისეთი მნიשვნელო-
ბები, რომლის დროსაც ეტალონური მოდელის Altman3-ის 
საფუძველზე მიღებული მოდელი, პირობითი სახელით TEL1 
(TEL1 Altman3-ისგან კოეფიციენტების მნიשვნელობებით 
განსხვავდება), ადეკვატურად აღწერს საწარმოს ფინანსურ 
მდგომარეობას. 

კვლევის მეორე ვარიანტი
მოცემულია: კოეფიციენტები ,Constbk   Bbk    საჭიროა 

მოიძებნოს არგუმენტების Xxi   ისეთი მნიשვნელობები, 
რომლის დროსაც საწარმო ფინანსურად მდგრადი იქნება. 
 

კვლევა ვირტუალური საწარმოს მაგალითზე 
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კვლევის პირველი ვარიანტის რეალიზაციის პროცესი 
 :ემდეგიაש
 პროგრამის გაשვების (პროექტთან სამუשაო ენის שერჩევა, 

სტუდენტის იდენტიფიკაცია, ეტალონური მოდელის 
-ი „სიმულაცია-ტრეשემდეგ გამოსულ ფანჯარაש (ერჩევაש
ნინგი“ გაჩუმებით მონიשნულია ალამი: „კოეფიციენტე-
ბით(მონიשნულია)/არგუმენტებით“, გამოთვლილია არგუ-
მენტების საשუალო მნიשვნელობები,  

,max,001.0min 3Altman
kkk bbb     მოდელשი שემავალი კოე-

ფიციენტების მინიმალური და მაქსიმალური მნიשვნელო-
ბები (მინიმალურ მნიשვნელობად აღებულია 0.001, ხოლო 
მაქსიმალურ მნიשვნელობებად ეტალონურ მოდელשი არ-
სებული კოეფიციენტების მნიשვნელობები – ცხრილი 
„მოდელשი არსებული კოეფიციენტების მნიשვნელობები“, 
(სვეტი „koletaloni”), Z-ის ფაქტობრივი, მინიმალური და 
მაქსიმალური მნიשვნელობები/სურ. 4.4/ 

 

 
სურ. 4.4. გამოთვლილია Z-ის ფაქტობრივი, მინიმალური და 

მაქსიმალური მნიשვნელობები 
 

 ღილაკზე „სიმულაცია მრავალი ცვლადით“ დაწკაპუნებით 
განვახორციელოთ მრავალი ცვლადით მოდელირება. მო-
დელირების שედეგად მიიღება Z-ის მრავალი მნიשვნელობა. 
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თითოეულ ვარიანტს კოეფიციენტების გარკვეული მნიש-
ვნელობები שეესაბამება /სურ.4.5/; 

  

 
სურ. 4.5. დიალოგური ფანჯრის ფრაგმენტი კოეფიციენტების 

ეტალონური მნიשვნელობების მოდელირების שედეგით 
 

მოდელირების שედეგად მივიღეთ, რომ שერჩეული მოდე-
ლის კოეფიციენტების ეტალონური მნიשვნელობებით Z-ის 
გათვალისწინებით მხოლოდ ერთი ვარიანტია – Z=1.24, 
თითქოს მისაღები. ამ ვარიანტשი b1=0, b2=0, ანუ ფორ-
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მულის მიხედვით, არგუმენტები X2=0, X3=0, რაც მოდელის 
თანახმად, שინაარსობრივად მიუღებელია;  

 გამოვთვალოთ b1 ან b2 ან b3 ან b4, კოეფიციენტების ისეთი
მნიשვნელობა, რომლის שედეგად Z საწარმოს სტაბილურ

სიტუაციას გვიჩვენებს. mkbk ,1,   שემდეგნაირად გამო-
ითვლება: 
- ცხრილის –  „მოდელשი გამოყენებული კოეფიციენტის 

მნიשვნელობები“ – სვეტשი „მნიשვნელობა“ თაგუნას მაჩ-
ვენებელი დავაწკაპუნოთ b4 კოეფიციენტის მნიשვნელო-
ბაზ-1.05-ზე. გამოვა ფანჯარა რომელשიც ჩავწეროთ Z-
ის ისეთი მნიשვნელობა, რომელიც საწარმოს სტაბი-
ლურ სიტუაციას გვიჩვენებს, კერძოდ 2. Yes ღილაკზე 
დაწკაპუნების שემდეგ ველשი „ფაქტობრივი“ ჩაიწერება 
Z-ის ჩვენს მიერ მითითებული მნიשვნელობა, ხოლო 
ცხრილשი – „მოდელשი გამოყენებული კოეფიციენტის 
მნიשვნელობები“ –1.05 שეიცვლება ახალი მნიשვნელო-
ბით, 3.35169-ით. გამოითვლება Z-ის ფაქტობრივი, მინი-
მალური და მაქსიმალური მნიשვნელობები, კერძოდ, 

957.2;957.0;2 maxmin  ZZZ     faqt. ; 

 ღილაკზე „სიმულაცია მრავალი ცვლადით“ დაწკაპუნებით
განვახორციელოთ მრავალი ცვლადით მოდელირება Z-ის
ცვლილების ბიჯით 0.1-ით. მოდელირების שედეგად
მიიღება Z-ის მრავალი მნიשვნელობა. თითოეულ ვარიანტს
კოეფიციენტების გარკვეული მნიשვნელობები שეესაბამება.
როგორც ჩანს ვარიანტთა სიმრავლიდან ვარიანტები
Z=1.14-დან=2.54-ის სტაბილურ სიტუაციას აღწერს, ხოლო
Z=2.64-დან Z=2.94-ის ჩათვლით გვიჩვენებს, რომ გაკოტ-
რების ალბათობა მცირეა, მაგრამ გამორიცხული არ არის.
Z-ის ვარიანტების სიმრავლიდან שევარჩიოთ ისეთი ვარიან-
ტი, რომელიც საწარმოს სტაბილურ სიტუაციას გვიჩ-
ვენებს, მაგალითად ის ვარიანტი, სადაც Z=2.44. ამ ვარიან-
ტשი b1=1.85, b2=0.56, b3=3.86, b4=3.35. მოვნიשნოთ ეს
სტრიქონი. კოეფიციენტების მნიשვნელობები ჩაიწერება
ცხრილשი „მოდელשი გამოყენებული კოეფიციენტების
მნიשვნელობები“ სვეტשი „კერძო“  /სურ.4.6/;
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სურ. 4.6. გავიანგარიשეთ მრავალი ვარიანტი და שევარჩიეთ ისეთი 
ვარიანტი, რომელიც საწარმოს სტაბილურ სიტუაციას გვიჩვენებს 

 

სურ. 4.6-ზე ჩანს, რომ გაანგარიשების שედეგები გამოიტა-
ნება ფორმაზე ცხრილისა და დიაგრამის სახით. დაბეჭდვის 
მიზნით მრავალვარიანტული მოდელირების ამსახველი שედეგი 
გამოიტანება Excel-ის გარემოשი რეპორტის სახით. 
 שერჩეული ვარიანტის მიხედვით გამოვთვალოთ Z წლების 

მიხედვით და გაავანალიზოთ მიღებული שედეგი. ამ მიზნით 
მოვნიשნოთ ალამი „საწარმო“. ცხრილი „მოდელשი გამოყე-
ნებული კოეფიციენტები“ שეიცვლება ცხრილით /სურ. 4.7/; 

 

 
 

სურ. 4.7. საწარმოზე წლების მიხედვით ფაქტობრივი მონაცემები 
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ცხრილשი მოვნიשნოთ იმ წელის აღმნიשვნელი სტრიქონი, 
რომლის שესახებაც გვსურს გამოვთვალოთ Z-ის მნიשვნელობა. 
განხორციელდება გამოთვლები და שედეგი – რეპორტი გამოი-
ტანება Excel-ის გარემოשი/სურ. 4.8/.  

სურ. 4.8. გამოთვლილია 2011 წელს Z-ის მნიשვნელობა, 
განხორციელებულია Z-ის שეფასება და ნაჩვენებია არგუმენტების ის 
მნიשვნელობები (2011 წლის ფაქტობრივი მნიשვნელობები), რომლთა 

საფუძველზეც მიღებულია Z 

ალტმანის ხუთფაქტორიანი მოდელი არასამრეწველო ტი-
პის საწარმოებისათვის, პირობითი სახელით Altman3, 7 არგუ-
მენტისგან שედგება. ჩვენი მიზანია, გამოვავლინოთ N არგუ-
მენტთა სიმრავლიდან რომელ არგუმენტს Nni  (ებს) გააჩნი-
ათ მაღალი წონა Z-ის მნიשვნელობაשი.  

 მოდელირება ფაქტობრივი მონაცემებით საשუალო მნიש-
ვნელობებით ხორციელდება, ამიტომ პირველ რიგשი არსებული 
მნიשვნელობები שევცვალოთ ფაქტობრივით და გამოვიანგარი-
-ედეგი დაფიქსირებუש ებისשვნელობა. გაანგარიשოთ Z-ის მნიש
ლია ცხრილשი. იგი שეგვიძლია ეტალონურ მნიשვნელობად ჩავ-
თვალოთ და მასთან שევადაროთ მოდელირების განსხვავებუ-
ლი ვარიანტებისას მიღებული Z-ის მნიשვნელობები. 

ერთი ცვლადით მოდელირების שედეგად დგინდება თითო-
ეული არგუმენტის ხვედრითი წილი – წონა Z კოეფიციენტის 
მნიשვნელობაשი. ცხადია არგუმენტის წონა მოდელზეა დამოკი-
დებული. იგი იზოლირებული არ არის დანარჩენი არგუმენტე-
ბისგან.  

4.2.1. მოდელირება ერთი ცვლადით 

სურ. 4.4.-ზე ნაჩვენებ ფანჯარაשი ალამის „ერთი ცვლადით 
მოდელირება“ მონიשვნის שემდეგ გამოვა იდენტური დასახელე-
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ბის ღილაკი. ამ ღილაკზე დაწკაპუნებით გამოვა ფანჯარა არ-
გუმენტების ცვლილების ბიჯის მისათითებლად. ცვლილების 
ბიჯი שეიძლება მინუს ნიשნითაც ჩაიწეროს /სურ. 4.9/. 

 
სურ. 4.9. ფანჯარა არგუმენტების ცვლილების ბიჯის 

მისათითებლად 

არგუმენტების ცვლილების ბიჯის მითითების שემდეგ სის-
ტემა თანმიმდევრობით ახორციელებს  არგუმენტის 
მნიשვნელობის ცვლილებას დანარჩენი არგუმენტების მუდმი-
ვობისას – .1 ConstNni   ურვილის მიხედვით, ერთი ცვლა-
დით მოდელირების שედეგები გამოიტანება Excel-שი /სურ. 4.10/. 
სურათზე ნაჩვენებია ცხრილის „Z-ის დინამიკა“ დასაწყისი. 
ცხრილის პირველ ნაწილשი დაწერილია Altman3-ის არგუმენტე-
ბის სია საწყისი – საשუალო მნიשვნელობებით. ცხრილის მეორე 
ნაწილი მთლიანი ცხრილის ფრაგმენტია. იგი გვიჩვენებს პირ-
ველი არგუმენტის „აქტივები სულ“ 1000 ერთეულით שემცირ-
ება, როგორ მოქმედებს Z-ის მნიשვნელობაზე (ჩვენ არგუმენ-
ტის ცვლილების ბიჯი მინუს1000 მიუთითეთ). სურ. 4.11-ზე 
ნაჩვენებია ამავე ცხრილის ფრაგმენტი არგუმენტის „აქტივები 
სულ“ იმ მნიשვნელობებს გვიჩვენებს, რომლის დროსაც Z სა-
წარმოს ფინანსურ არასტაბილურობას გვიჩვენებს, ანუ მოდე-
ლირების שედეგად ჩვენ გავიგეთ არგუმენტის „აქტივები სულ“ 
მნიשვნელობათა დიაპაზონი, რომლის დროსაც საწარმოს 
გაკოტრება არ ემუქრება.  
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სურ. 4.10. ერთი ცვლადით მოდელირების ცხრილის ფრაგმენტი, 

რომელიც საწარმოს ფინანსურად მდგრადობას გვიჩვენებს 
 

 
სურ. 4.11. ერთი ცვლადით მოდელირების ცხრილის ფრაგმენტი, 

რომელიც საწარმოს ფინანსურად არასტაბილურობას გვიჩვენებს. 
 

Altman3 მოდელის გამოკვლევისას კვლევა ხორციელდება 
მოდელשი שემავალი ყველა ცვლადით ცალ-ცალკე:  

1. აქტივები სულ (ბალანსის ვალუტა)  iX  და 7,21  iXi    

 აქტივები სულ სამუשაო(საბრუნავი) კაპიტალი 
 აქტივები სულ გაუნაწილებელი მოგება 
 აქტივები სულმოგება გადასახადებისა და %-ის გადახ-

დამდე (EBIT) 
 აქტივები სულ სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი 
 აქტივები სულ  მოკლევადიანი ვალდებულებები 
 აქტივები სულ  გრძელვადიანი ვალდებულებები 

2. სამუשაო (საბრუნავი) კაპიტალი – 1iX  და 7,32  iXi  

 სამუשაო (საბრუნავი) კაპიტალიგაუნაწილებელი მოგება 
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 სამუשაო(საბრუნავი) კაპიტალი მოგება გადასახადებისა 
და %-ის გადახდამდე (EBIT) 

 სამუשაო (საბრუნავი) კაპიტალისააქციო (საკუთარი) 
კაპიტალი 

 სამუשაო (საბრუნავი) კაპიტალიმოკლევადიანი ვალდებუ-
ლებები 

 სამუשაო (საბრუნავი) კაპიტალიგრძელვადიანი ვალდე-
ბულებები 

3. გაუნაწილებელი მოგება – 2iX  და 7,43  iXi   

 გაუნაწილებელი მოგება  მოგება გადასახადებისა და %-ის 
გადახდამდე (EBIT) 

 გაუნაწილებელი მოგება  სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი 
 გაუნაწილებელი მოგებამოკლევადიანი ვალდებულებები 
 გაუნაწილებელი მოგებაგრძელვადიანი ვალდებულებები 

4. მოგება გადასახადებისა და %-ის გადახდამდე (EBIT) – 

3iX  და 7,54  iXi   

 მოგება გადასახადებისა და %-ის გადახდამდე (EBIT)  
სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი 

 მოგება გადასახადებისა და %-ის გადახდამდე (EBIT)  მოკ-
ლევადიანი ვალდებულებები 

 მოგება გადასახადებისა და %-ის გადახდამდე პროცენტე-
ბისა და გადასახადების გადახდამდე (EBIT)  გრძელვადია-
ნი ვალდებულებები 

5. სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი – 4iX  და 7,65  iXi    

 სააქციო (საკუთარი) კაპიტალიმოკლევადიანი ვალდებუ-
ლებები 

 სააქციო (საკუთარი) კაპიტალიგრძელვადიანი ვალდებუ-
ლებები 
6. მოკლევადიანი ვალდებულებები – 6X   და 7X  

 მოკლევადიანი ვალდებულებებიგრძელვადიანი ვალდე-
ბულებები 
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მოდელირების שედეგები აგრეგირებული მაჩვენებლების 
სახით გამოიტანება ცხრილის სახით ფორმაზე. მასשი ნაჩვენე-
ბია שერჩეულ მოდელשი שემავალი iX   არგუმენტის როლი Z-ის 
მნიשვნელობაשი ანუ ამ არგუმენტის ცვლილება როგორი ალბა-
თობით გამოიწვევს საწარმოს გაკოტრებას. 

როგორც აღვნიשნეთ, iX -ით მოდელირება ხორციელდება 
მოდელשი שემავალი ყველა ცვლადის მიმართ, ამიტომ იგი რამ-
დენჯერმე იღებს მონაწილეობას. ზოგიერთი iX  გაკოტრების 
ალბათობის ერთზედ მეტი მნიשვნელობა שეესაბამებოდეს. ცხა-
დია, სახელმძღვანელოდ აიღება iX  არგუმენტის ზემოქმედე-
ბის שედეგად საწარმოს გაკოტრების მაქსიმალური მნიשვნელო-
ბა. ცხრილ 4.1-שი ნაჩვენებია ს/ს „თელასის“ ფაქტობრივი 
მონაცემების მიხედვით Altman3 – שემავალი მაჩვენებლების 
როლი საწარმოს გაკოტრებაשი. ცხრილის სვეტשი „שეფასება Z-
ით“ დაწერილი ციფრების ინტერპრეტაცია שემდეგია: 1 – სა-
წარმო ფინასურად მდგრადია, გაკოტრების ალბათობა მცირეა; 
2 – საწარმო დიდი ალბათობით გაკოტრებულია 

ცხრილი 4.1. Altman3 – שემავალი მაჩვენებლების როლი 
საწარმოს გაკოტრებაשი 

მაჩვენებლის (არგუმენტის) 
დასახელება 

არგ. 
№  

-ეფაש
სება  
Z-ით:  

გაკოტ-
რების 
ალბა-
თობა 

აქტივები სულ(ბალანსის ვალუტა) 1 2 100% 
გაუნაწილებელი მოგება 2 2 100% 
გრძელევადიანი ვალდებულებები 3 2 100% 
მოგება გადასახდებისა და %-ის 
გადახდამდე (EBIT) 

4 1 32% 

მოგება გადასახდებისა და %-ის 
გადახდამდე (EBIT) 

4 2 68% 

მოკლევადიანი ვალდებულებები 5 2 100% 
სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი 6 1 58% 
სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი 6 2 42% 
სამუשაო(საბრუნავი) კაპიტალი 7 2 100% 
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, 1,2,3,5,7 არგუმენტების ზეგავ-
ლენა საწარმოს ფინანსურად მდგრადობის უზრუნველყოფაზე 
მნიשვნელოცანია. ნაკლები ზეგავლენა აქვთ, שესაბამისად, მაჩ-
ვენებლებს 6-ს და 5-ს.  

განსხვავებული მოდელებით საწარმოს ფინანსური მდგრა-
დობის שეფასების שედეგების שედარების კრიტერიუმად ავი-
ღოთ ამ მოდელებשი საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფა-
სებისთვის გამოყენებული კრიტერიუმი, კერძოდ საწარმოს Z-
ის მნიשვნელობა.  

ცხრილ 4.2-שი წარმოდგენილია განსხვავებული მოდელე-
ბით ფაქტობრივი მაჩვენებლების საფუძველზე მიღებული Z-ის 
მნიשვნელობები. ყველა მოდელשი მაჩვენებლის „აქტივები სულ 
(ბალანსის ვალუტა)“ ცვლილების ბიჯი მინუს 1000-ის ტოლია.  

 
ცხრილი 4.2. განსხვავებული მოდელებით ფაქტობრივი 

მაჩვენებლების საფუძველზე მიღებული მნიשვნელობები 

მაჩვენებლის დასახელება არგ
. № 

Altman
3 

Spring
eit 

Taffle
r 

აქტივები სულ(ბალანსის ვალუტა) 1 2/100% 1/83% 1/100% 
აქტივები სულ(ბალანსის ვალუტა) 1  2/17%  
გაუნაწილებელი მოგება 2 2/100% -  
გრძელევადიანი ვალდებულებები 3 2/100% - 1/100% 
მოგება გადასახდებისა და %-ის
გადახდამდე (EBIT) 

4 1/32% 2/45%  

მოგება გადასახდებისა და %-ის
გადახდამდე (EBIT) 

4 2/68% 1/55%  

მოკლევადიანი ვალდებულებები 5 2/100% 2/100% 1/100% 
სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი 6 1/58% -  
სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი 6 2/42% -  
სამუשაო(საბრუნავი) კაპიტალი 7 2/100% 2/100% 1/100% 
ამონაგები(שემოსავალი) 
რეალიზაციიდან 

8  2/28% 1/100% 

ამონაგები(שემოსავალი) 
რეალიზაციიდან 

8  1/72%  

მოგება გადასახადებით
დაბეგვრამდე (EBT) 

9  2/100%  

მოგება რეალიზაციიდან 10   1/100% 
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კვლევის მეორე ვარიანტשი მოცემულია: კოეფიციენტე-
ბი ,Constbk   .Bbk   საჭიროა მოიძებნოს არგუმენტების Xxi 
ისეთი მნიשვნელობები, რომლის დროსაც საწარმო ფინანსუ-
რად მდგრადი იქნება. ამ ამოცანას, პირველ რიგשი, שემეცნები-
თი ხასიათი აქვს. არაა გამორიცხული ამოცანის ამოხსნის שე-
დეგები საწარმოს განვითარების ორიენტირად იქნეს გამოყენე-
ბული. კვლევის ჩატარების ტექნოლოგია კვლევის პირველი ვა-
რიანტის ანალოგიურია იმ განსხვავებით, რომ დასაწყისשი მოვ-
ხსნათ მონიשვნა ალამზე „კოეფიციენტებით (მონიש-
ნულია)/არგუმენტებით“: 
 ცხრილשი „მოდელשი გამოყენებული კოეფიციენტის მნიש-

ვნელობები“ სვეტשი „მნიשვნელობა“ თაგუნას მაჩვენებელი
დავაწკაპუნოთ b4 კოეფიციენტის მნიשვნელობაზე – 1,05 -
ზე. გამოვა ფანჯარა, რომელשიც ჩავწეროთ Z-ის ისეთი
მნიשვნელობა, რომელიც საწარმოს სტაბილურ სიტუაციას
გვიჩვენებს, კერძოდ 2. Yes ღილაკზე დაწკაპუნების שემდეგ
ველשი „ფაქტობრივი“ ჩაიწერება Z-ის ჩვენ მიერ მითითე-
ბული მნიשვნელობა, ხოლო ცხრილשი „მოდელשი გამოყენე-
ბული კოეფიციენტის მნიשვნელობები“ 1,05 שეიცვლება ახა-
ლი მნიשვნელობით,  1.32445-ით;

 ღილაკზე „სიმულაცია მრავალი ცვლადით“ დაწკაპუნებით
განვახორციელოთ მრავალი ცვლადით მოდელირება. მო-
დელირების שედეგად მიიღება Z-ის მრავალი მნიשვნელობა.
თითოეულ ვარიანტს არგუმენტების გარკვეული მნიשვნე-
ლობები שეესაბამება;

 Z-ის ვარიანტების სიმრავლიდან שევარჩიოთ ისეთი ვარიან-
ტი, რომელიც საწარმოს სტაბილურ სიტუაციას გვიჩვენებს
/სურ.4.12/;

სურ. 4.12. שერჩეულია ისეთი ვარიანტი, რომელიც საწარმოს      
სტაბილურ სიტუაციას გვიჩვენებს 
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სურ. 4. 12-დან ჩანს, რომ არგუმენტების მითითებული ვარი-
ანტისთვის საწარმო სტაბილური იქნება, თუ b1=6,56; b2=3,26; 
b3=6,72; b4=1,32445. სისტემის მიერ არგუმენტების მნიשვნელო-

ბების იძებნება მაשინ, როცა faqtmoZebfaqt maxmin
iii xxx   სვეტשი 

არგუმენტების მნიשვნელობა ჩაწერილია არგუმენტების მაქსი-

მალური მნიשვნელობები /სურ. 4.13/. 
 

 
 

სურ. 4.13 დიალოგური ფანჯრის ფრაგმენტი არგუმენტებისა და 
კოეფიციენტების მნიשვნელობებით 

 
 

4.2.2. კვლევა ვირტუალური საწარმოს მაგალითზე 

ვირტუალური საწარმოს ამორჩევისას ცხრილשი „არგუ-
მენტები“ არგუმენტების მნიשვნელობები ნულის ტოლია /სურ. 
4.14/.  
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სურ. 4.14. ფანჯარა ვირტუალი საწარმოს მონაცემების ჩასაწერად 

ვირტუალური საწარმოს მონაცემების ჩასაწერ ფანჯარაשი 
გაჩუმებით მონიשნული არ არის ალამი – „კოეფიციენტებით 
(მონიשნულია)/არგუმენტებით“. ეს ნიשნავს, რომ კოეფიციენტე-
ბის שერჩეული მნიשვნელობებისთვის ვეძებთ არგუმენტების 
ისეთ მნიשვნელობებს, რომლის დროსაც საწარმო ფინანსურად 
მდგრადი იქნება.  

ტრენინგის მიზანია ლექციებზე, სემინარებზე, დამოუკი-
დებელი მუשაობისას მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძ-
ველზე პირველი – პედაგოგის დავალებით שედგეს ბიზნესგეგ-
მა და მეორე – ბიზნესგეგმის საფუძველზე, ცხრილשი „არგუ-
მენტები“ სტუდენტმა ჩაწეროს არგუმენტების ლოგიკურად გა-
მართლებული მნიשვნელობები. სტუდენტი წერს ორი წლის პი-
რობითი მონაცემებს და ახორციელებს  მოდელირებას. 

სტაბილურად მომუשავე საწარმოს არგუმენტების მნიש-
ვნელობებს שორის გარკვეული თანაფარდობა უნდა არსებობ-
დეს, რომელიც ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით გა-
ნისაზღვრება. მოდელების მიხედვით არგუმენტებს שორის თა-
ნაფარდობის წესების ტექსტი FINSIM_PRO2019-ის მონაცემების 
ბაზაשია, ხოლო წესები პროგრამულად არის რეალიზებული.  

 მაგალითად, ტაფლერის მოდელის მიხედვით, Z გაანგა-
რიשების ფორმულა שემდეგია: 
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Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4, 

 სადაც: 
K1 – ამონაგები (שემოსავალი) რეალიზაციიდან (X3) / მოკლევა-
დიანი ვალდებულებები (X2); 
K2 – საბრუნავი (მიმდინარე) აქტივები (X5) / (მოკლევადიანი 
ვალდებულებები (X2) + გრძელვადიანი ვალდებულებები (X6); 
K3 – გრძელვადიანი ვალდებულებები (X6) / აქტივები სულ 
(X1); 
K4 – აქტივები სულ (X1) / მოგება რეალიზაციიდან (X4). 

ანუ 
 

Z=0.53*X4/X2+0.13*X5/(X2+X6) + 0.18*X6/X1 + 0.16*X1/X3 
 

Z-ის ფორმულაשი X1, X2, X3 გამყოფია. მათი მნიשვნელობა 
არ שეიძლება ნულის ტოლის იყოს. שინაარსობრივადაც X1, X3 
არ שეიძლება ნული იყოს. 

ვირტუალურ საწარმოს არგუმენტების მნიשვნელობების 
ფორმირებისას სტუდენტმა ეს პირობები უნდა გაითვალისწინოს.  

 ვირტუალური საწარმოს მუשაობის რეჟიმשი სტუდენტის 
მიერ დაשვებული שეცდომები ფიქსირდება და გამოიტანება 
  .ესახებש ვებისשეცდომის დაש ეტყობინებაש

-ეცდომების დიაგნოსტიკა ორბიჯიანია. პირველზე – ხორש
ციელდება ფორმალური שეცდომების: გამყოფი არ שეიძლება 
ნული იყოს და ზოგიერთი שინაარსობრივი שეცდომების გამოვ-
ლენა /სურ. 4.14/. 

 

 
 

სურ. 4.14. ფორმალური ხასიათის שეცდომის שესახებ שეტყობინება 
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 ამ ტიპის שეცდომების აღმოფხვრის שემდეგ მოწმდება არ-
გუმენტების როლი მოდელשი და שეცდომის שემთხვევაשი გამო-
დის שეტყობინება /სურ. 4.15/. 

ამ שეტყობინების პარალელურად გამოდის დახმარება 
ტექსტით, ან ვიდეოთი, ან გრაფიკით, ან მათი კომბინაციით 
-ვების გამომწვევი მიზეზებისა და მათი აღმოფשეცდომის დაש
ხრის שესახებ /4.15/. ეს ინფორმაცია სტუდენტს საשუალებას 
აძლევს, გაითვალისწინოს ისინი שემდგომשი. 

სურ. 4.15. დახმარება שეცდომის დაשვების გამომწვევი მიზეზების 
 ესახებש

სტუდენტები აფიქსირებენ დაשვებულ שეცდომებს და 
ტრენინგის დამთავრების שემდეგ ლექტორს ისინი გამოაქვს 
დებრიფინგის שესასრულებლად. ეს ნაბიჯი ლექტორს საשუა-
ლებას აძლევს, გაანალიზოს სტუდენტების მიერ დაשვებული 
 ეცდომისש ი, მიუთითოსשეცდომები, განიხილოს ისინი ჯგუფש
დაשვების მიზეზებზე, მათი აღმოფხრის გზებსა და საשუალე-
ბებზე. სურ. 4.16-ზე ნაჩვენებია კონკრეტული სტუდენტის მი-
ერ დაשვებული שეცდომები.  

სურ. 4.16 სტუდენტის მიერ დაשვებული שეცდომები 



 

 127 

თავი 5.   საწარმოს ფინანსური მდგრადობის 

შეფასებისა და გაკოტრების პროგნოზის 

სიმულატორის FINSIM_PRO2019-ის პროგრამული 

უზრუნველყოფა 

 

5. 1. პროგრამული პაკეტის სტრუქტურა და 
ფუნქციონირების რეჟიმები 

სიმულატორის FINSIM_PRO2019-ის პროგრამული პაკეტი 
მმართველი და სიმულაციის პროგრამებისგან שედგება. მმარ-
თველი პროგრამით ხორციელდება სისტემასთან სამუשაო ენის 
-ერჩევა, მომხმარებლის იდენტიფიკაცია, ეტალონური მოდეש
ლის ამორჩევა, პროგრამასთან მუשაობის დაწყების გაცნობა. 
სიმულაციის პროგრამები უზრუნველყოფს სიმულაციას სხვა-
დასხვა რეჟიმשი ოპტიმალური ვარიანტის ამორჩევას და სხვა  
/სურ. 5.1/.  

 
 
 
 
 
 
 

 
სურ. 5.1. FINSIM_PRO2019-ის ფუნქციონალური სტრუქტურა 

 

პროგრამული პაკეტი ორი ფუნქციონალური ბლოკითაა 
წარმოდგენილი. პირველი – ადმინისტრატორის და, მეორე – 
მომხმარებლის (ტრენინგის) ფუნქციონალური ბლოკით. ადმი-
ნისტრატორის ფუნქციონალური ბლოკით שესაძლებელია: სა-

FINSIM_PRO20 19-ის ფუნქციონირების 
რეჟიმები 

ადმინისტრატორის 
ფუნქციონალური ბლოკი 

მომხმარებლის -
ტრენინგის 

ფუნქციონალური ბლოკი 
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წარმოს დამატება (რედაქტირება), ფაქტობრივი მონაცემების 
-ლა; სიმულატორის მოკლე და დეשეტანა, რედაქტირება, ამოש
ტალური აღწერის ტექსტისა და არგუმენტების ტექსტის რე-
დაქტირება, სისტემაשი არსებული ეტალონური მოდელების მი-
ხედვით שერჩეული საწარმოსთვის კონკრეტული ეკონომიკურ-
მათემატიკური მოდელის שემუשავება.  

მომხმარებლის (ტრენინგის) რეჟიმი სწავლების რეჟიმია. 
ამ რეჟიმשი ხორციელდება: პირველი – მოდელური საწარმოს 
მაგალითზე שერჩეულ მოდელשი שემავალი არგუმენტების 
ცვლილების ზეგავლენის გამოკვლევა საწარმოს ფინანსური 
მდგრადობის שეფასების ინტეგრალურ მაჩვენებელის – Z-ის 
მნიשვნელობაზე. -ური არგუმენტის ხვედრითი წილის დადგე-
ნა, Z-ის მნიשვნელობის ფორმირება მის გაანგარიשებაשი მონა-
წილე ყველა, ორი და ერთი არგუმენტის მნიשვნელობის ცვლი-
ლებისას. ამ שემთხვევაשი კოეფიციენტების, არგუმენტების მო-
ნაცემები მოცემულია; მეორე – ვირტუალური საწარმოს მაგა-
ლითზე ხორციელდება პირველ שემთხვევაשი დასმული ამოცა-
ნების რეალიზაცია იმ განსხვავებით, რომ არგუმენტების მნიש-
ვნელობებს არჩევს სტუდენტი (მომხმარებელი).  

ადმინისტრატორის ფუნქციონალური ბლოკის პროგრამუ-
ლი პაკეტის სტრუქტურა שემდეგია /სურ. 5.2/: 

ადმინისტრატორის რეჟიმשი მუשაობისას პროგრამის გა-
მოძახების שემდეგ გამოვა ფანჯარა, რომლითაც პროგრამას-
თან მუשაობის დასაწყებად שესაბამის ველებשი იწერება ადმი-
ნისტრატორით აღჭურვილი პირის პირადი ნომერი, პაროლი და 
 :/აო ენა /სურ.5.3שეირჩევა პროექტთან სამუש
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სურ.5.2. ადმინისტრატორის ფუნქციონალური ბლოკის პროგრამული 
პაკეტის სტრუქტურა 

 

 
 

სურ. 5.3. მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და სამუשაო ენის שერჩევა 

მონაცემების ბაზაשი დამატება, 
რედაქტირება ამოשლა: საწარმოს, 
სიმულატორის, არგუმენტების, 

არგუმენტებისა და 
კოეფიციენტე-ბის 

მნიשვნელობების, ბაზის ასლის 
აღება 

ერჩეულიש საწარმოს 
კონკრეტული 

მოდელის שემუשავება 

FINSIM_PRO20 19-ის ადმინისტრატორის 
ფუნქციონალური ბლოკი 

 ეფასებაש

 ედეგიש

მოდელირებფორმულები
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მომხმარებლის იდენტიფიკაციისა და სამუשაო ენის שერჩე-
ვის שემდეგ გამოვა ფანჯარა მენიუთა სტრიქონით /სურ.5.4/, 
რომლის საשუალებით ხორციელდება მონაცემების ბაზის שექ-
მნასთან დაკავשირებული სამუשაოები: 

სურ. 5.4. მენიუთა სტრიქონი 

 საწარმოების სიის ფორმირება /სურ.5.5/;

სურ.5.5. საწარმოების სიის ფორმირება 

 ფაქტობრივი მონაცემების ბაზის ფორმირება /სურ.5.6/;

სურ. 5.6. ფაქტობრივი მონაცემების ბაზის ფორმირება 
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 სიმულატორების ბაზის ფორმირება /სურ.5.7/. 

 

სურ. 5.7. სიმულატორების ბაზის ფორმირება. ეტალონური 
მოდელებიდან მონიשნულია Altman3 

 

 სიმულატორთან მუשაობის დახმარების ბაზის שექმნა ხორ-
ციელდება სტრიქონზე დახმარების שექმნა გამოსული დია-
ლოგური ფანჯრით. დახმარება იქმნება სისტემაשი არსებუ-
ლი მოდელების მიხედვით. ნებისმიერი დახმარება ფორმდე-
ბა ტექსტით ან გრაფიკით ან ვიდეოთი ან მათი კომბინაცი-
ით: ტექსტითა და გრაფიკით, ან ტექსტითა და ვიდეოთი, ან 
გრაფიკითა და ვიდეოთი. 

მხოლოდ ადმინისტრატორის რეჟიმשია שესაძლებელი 
 ერჩეული საწარმოსთვის საწარმოს ფინანსური მდგრადობისაש
და გაკოტრების პროგნოზის კონკრეტული მოდელის שემუשავება.  

მოდელის שემუשავებაשი მონაწილე პროგრამების დანიשნუ-
ლება שემდეგია /სურ.5.2/: 
 ფორმულები – პროგრამის დანიשნულებაა სიმულაციის 

ფანჯარაשი Z-ის გაანგარიשების ფორმულის გამოტანა; 
 მოდელირება – ფაქტობრივი მონაცემებით გამოანგარიשე-

ბული არგუმენტების საשუალო მნიשვნელობისთვის კოეფი-
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ციენტების ცვლილების ხარჯზე გამოიანგარიשება Z-ის ფაქ-
ტობრივი, მინიმალური, მაქსიმალური და მინიმალურ და 
მაქსიმალურ მნიשვნელობებს ჩვენ მიერ მითითებული ბი-
ჯით Z-ის მრავალი ვარიანტი. ვარიანტები განსხვავდება კო-
ეფიეციენტების მნიשვნელობებით. მრავალი ვარიანტის მი-
ღება მიიღწევა წრფივი ან არაწრფივი ოპტიმიზაციის მეთო-
დების გამოყენებით. ფულმერისა და ოლსონის მოდელებשი 
გამოიყენება არაწრფივი, ხოლო დანარჩენשი კი – წრფივი 
ოპტიმიზაცია. მოდელირების שემადგენელი ნაწილია ამოხ-
სნის პროცედურა. მისი საשუალებით ხორციელდება პარა-
მეტრების გადაცემა ოპტიმიზაცის მეთოდით ამომხსნელი 
პროცედურისთვის – პროგრამა Solver -ისთვის; 

 -ეფასება – მიღებული მრავალი ვარინტიდან ერთ-ერთი ვაש
რიანტის ამორჩევის שემდეგ ფასდება წლების მიხედვით
-ერჩეული კოეფიციენტებით მიღებული Z, რომელსაც ადაש
რებენ שერჩეული მოდელის კოეფიციენტების ეტალონურ
მნიשვნელობასთან;

 ერჩეული წლისש ედეგი – უზრუნველყოფს ყველა წელის ანש
მიხედვით რეპორტების ფორმირებას.

მომხმარებლის (ტრენინგის) ფუნქციონალური ბლოკის 
პროგრამული პაკეტის სტრუქტურა שემდეგია /სურ. 5.8/ 

ტრენინგის რეჟიმשი მუשაობა ნებისმიერ პირს שეუძლია. 
კლიენტის იდენტიფიკაცია სტატისტიკის მიზნებს ემსახურება. 
მმართველი პროგრამების დანიשნულება გასაგებია. 

 „სიმულაციის პროგრამები“ שედგება שემდეგი პროგრამის-
გან: ფორმულები, ამოხსნა, მოდელირება. 

ფორმულები – პროგრამის დანიשნულებაა სიმულაციის 
ფანჯარაשი ფორმულის გამოტანა; 

ამოხსნა – პროგრამით წარმოებს ოპტიმალური ვარიან-
ტის ფორმირება მოდელირების ორივე ვარიანტשი, პირველი – 
საწარმოს მიხედვით ფაქტობრივი მონაცემების მიხედვით არ-
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გუმენტების ფაქტობრივი მნიשვნელობების საשუალოს ან i-ური 
წლის მიმართ ფაქტობრივი მნიשვნელობებით სიმულატორשი 
(მოდელשი) שემავალი კოეფიციენიების ოპტიმალური ვარიან-
ტის שერჩევა; მეორე – კოეფიციენტთა שერჩეული ვარიანტის 
მიხედვით საწარმოს ფაქტობრივი მონაცემებით მოდელირება. 
ეს პროგრამა გამოიძახება პროგრამიდან „მოდელირება“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 5.8 FINSIM_PRO2019-ის მომხმარებლის (ტრენინგის) 
ფუნქციონალური ბლოკის პროგრამული პაკეტის სტრუქტურა 

 

მოდელირება – აქ წარმოებს კოეფიციენტების სიმუ-ლა-
ციის ყველა რეჟიმשი Z-ის ფაქტობრივი, მინიმალური, მაქსიმა-
ლური, მინიმალურ და მაქსიმალურ მნიשვნელობებს שორის სა-
სურველი მნიשვნელობის და მრავალი ვარიანტის გამოანგარი-
 ება. აქ ამოიხსნება წრფივი და არაწრფივი ოპტიმიზაციისש
ამოცანები. ფულმერისა და ოლსონის მოდელებשი გამოიყენება 
არაწრფივი ოპტიმიზაცია, ხოლო დანარჩენשი კი – წრფივი ოპ-
ტიმიზაცია. 

FINSIM_PRO20 19 -ის მომხმარებლის(ტრენინგის) 
ფუნქციონალური ბლოკი 

მმართველი პროგრამა სიმულაციის პროგრამები 

სამუשაო ენის ამო-რჩევა
და მომხმარე-ბლის 
იდენტიფიკაცია 

ფორმულები ამოხსნა 

სიმულატორის ამო-
რჩევა და მთავარი 

პროგრამის გამოძახება 
მოდელირება
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მოდელირების პროგრამით მუשაობის სხვადასხვა ეტაპზე 
გამოიძახება პროგრამები /სურ. 5.9/. 

სურ. 5.9. FINSIM_PRO2019-ის პროგრამების ერთობლიობის „მოდელირება“ 
სტრუქტურა 

პროგრამით ვარიანტი ხორციელდება Z-ის მნიשვნელო-
ბების მრავალი ვარიანტის ფორმირება. პროგრამით წესები 
მრავალვარიანტულ გეგმაשი გამოიტანება Z-ის მნიשვნელობის 
მიხედვით საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასება.  

პროგრამით ანიმაცია წესების שესაბამისად მიიღწევა ანი-
მაციური და ხმოვანი ეფექტი. ანიმაციური და ხმოვანი ეფექ-
ტების მისაღებად პროგრამაשი שემოტანილია שემდეგი აღნიש-
ვნები: საწარმო ფინანსურად სტაბილურია ან გაკოტრების ალ-
ბათობა მცირეა –1; ფინანსური მდგომარეობა კრიტიკულია ან 
გაკოტრებულია ან გაკოტრებისკენ მიისწრაფვის ან გაკოტრე-
ბის ალბათობა არსებობას – 2; სიტუაცია განუსაზღვრელია – 
3; გაკოტრების ალბათობა მაღალია – 4. ნებისმიერ სიტუაციას 
გარკვეული სურათი שეესაბამება. სიტუაციის აღწერა. სურა-
თის გარდა. ინგლისურ ენაზე ხმითაც მიიღება.  

პროგრამა שედეგი უზრუნველყოფს მოდელირების שედე-
გების საერთო უწყისის ფორმირებას. უწყისשი ასახულია მოდე-
ლირების שედეგები კოეფიეციენტებისა და ფაქტობრივი მნიש-
ვნელობების მიხედვით.  

პროგრამით ვიზუალი უზრუნველყოფილია მოდელირების 
 ედეგების გამოტანა ცხრილის სახით. პროგრამა გრაფიკით კიש
– მოდელირების שედგების გრაფიკული სახით წარმოდგენა.

მოდელირება

ამოხსნა წესებივარიანტ  ედეგიש

ვიზუალი გრაფიკი ერთი ცვლადი ანიმაცი
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ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნა, მრავალვარიანტული 
გეგმის ფორმირება ხორციელდება Excel-שი არსებული პროგრა-
მების Solver და Scenario Manager გამოყენებით.  

პროგრამა „שეფასებით“ ლოგიკურ-ალბათური მოდელირე-
ბით Z-ის მნიשვნელობათა მრავალი ვარიანტიდან ამოირჩევა 
მოცემული საწარმოსათვის ფინანსური שეფასების ეკონომი-
კურ-მათემატიკური მოდელი და ის იქნება სახლმძღვანელო. 

ლოგიკურ ალბათური მოდელირების שემდეგ მოცემული 
საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფასებისა და პროგნოზის 
მოდელის ან მოდელირების ნებისმიერ ეტაპზე שესაძლებელია 
მოდელირება ერთი ცვლადით. მოდელირების მიზანია გამოვავ-
ლინოთ N არგუმენტთა სიმრავლიდან რომელი არგუმენტს 

Nni  (ებს) გააჩნია მაღალი წონა Z კოეფიციენტის მნიשვნე-
ლობაשი. ამ მიზნით: 
 მონიשნეთ ალამი „ერთი ცვლადით მოდელირება“; 
 დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ერთ ცვლადი“.  
 ღილაკზე დაწკაპუნების שემდეგ გამოვა ფანჯარა /სურ. 

5.10/ არგუმენტების ცვლილების ბიჯის მისათითებლად. 
ცვლილების ბიჯი שეიძლება მინუს ნიשნით ჩაიწეროს. 

 
 

სურ. 5.10. ფანჯარა არგუმენტის მნიשვნელობის ცვლილების ბიჯის 
მისათითებლად 

 

არგუმენტების ცვლილების ბიჯის მითითების שემდეგ სის-
ტემა თანმიმდევრობით ახორციელებს Nni   არგუმენტის 
მნიשვნელობის ცვლილებას დანარჩენი არგუმენტების მუდმი-
ვობისას – .1 ConstNni   



 

 136 

ერთი ცვლადით მოდელირების שედეგად დგინდება თითო-
ეული არგუმენტის ხვედრითი წილი – წონა Z კოეფიციენტის 
მნიשვნელობაשი. ცხადია არგუმენტის წონა მოდელზეა დამოკი-
დებული. იგი იზოლირებული არ არის დანარჩენი არგუმენტე-
ბისგან. მოდელირების שედეგი აისახება ვიზუალურად ფორმა-
ზე ცხრილით.  

სხვადასხვა მოდელებით ერთი ცვლადის მოდელირების 
 ედეგების წარმოდგენა ხორციელდება ინტეგრირებულიש
ცხრილით. ინტეგრირებულ ცხრილשი მოდელირების שედეგები 
წარმოდგენილია არგუმენტების დასახელებების, Z-ის ცვლი-
ლების და სიმულატორების (მოდელების) დასახელებით -
/სურ.5.11/. 

 

 
სურ. 5.11. არგუმენტების წონების გაანგარიשება სხვადასხვა  

მოდელებით 

 

5.2. ინფორმაციული უზრუნველყოფა 

FINSIM_PRO2019-ის ინფორმაციული საფუძველია სიმულა-
ციის ობიექტებשი – საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שეფა-
სებისა და პროგნოზირების ეკონომიკურ მოდელებשი – გამოყე-
ნებული მაჩვენებლების სიმრავლე, ამ მოდელებשი Z – კოეფი-
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ციენტის გაანგარიשების ფორმულები, Z-ის მნიשვნელობის მი-
ხედვით საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის שეფასების წესე-
ბი, მოდელის שინაარსობრივი აღწერა მიზნის, დანიשნულების, 
გამოყენების არეალის და სხვა ჩვენებით. 

როგორც აღვნიשნეთ, სიმულაციის ობიექტებია ალტმანის, 
ალტმან-საბატოს, ფულმერის, სპრინგეიტის, ძმიჟევსკის, ოლ-
სონის, კონანისა და გოლდენის, ტაფლერის, ლისის, ჩესერის, 
ლეგოს (სულ 14 მოდელი) მოდელები. ნაשრომשი, ცხრ. 5.1-שი 
ნაჩვენებია მხოლოდ Altman3, Springeit, Taffler მოდელებשი გამო-
ყენებული ეკონომიკური მაჩვენებლები. ცხრ. 5.2 გვიჩვენებს 
სიმულატორების მიხედვით გამოყენებულ მაჩვენებლებს. 
ცხრილשი სვეტשი „არგ. №“ დაწერილი არგუმენტის პირობითი 
რიგითი ნომერი, რომელითაც იგი ამ მოდელით Z-ის გაანგარი-
 .ესაბამისად X1, X2…..მოიხსენიებაש იשების ფორმულაש

 
ცხრილი 5.1. სიმულაციის שერჩეულ მოდელებשი 

გამოყენებული მაჩვენებლების ნუსხა 
მაჩვენებლის დასახელება Altman3 Springeit Taffler 

აქტივები სულ(ბალანსის ვალუტა)     
გაუნაწილებელი მოგება    
გრძელევადიანი ვალდებულებები    
მოგება გადასახდებისა და %-ის 
გადახდამდე (EBIT) 

   

მოკლევადიანი ვალდებულებები    
სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი    
სამუשაო(საბრუნავი) კაპიტალი    
ამონაგები(שემოსავალი) 
რეალიზაციიდან 

   

მოგება გადასახადებით დაბეგვრამდე 
(EBT) 

   

მოგება რეალიზაციიდან    
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ცხრილი 5.2. სიმულატორებשი გამოყენებული მაჩვენებლები 

სიმულატ
ორის 

სახელი 

არგ
№ დასახელება 

არგ. 
№M 

Altman3 1 აქტივები სულ (ბალანსის ვალუტა) 4 

Altman3 2 სამუשაო (საბრუნავი) კაპიტალი 31 

Altman3 3 გაუნაწილებელი მოგება 7 

Altman3 4 
მოგება გადასახდებისა და %-ის 
გადახდამდე (EBIT) 19 

Altman3 5 სააქციო (საკუთარი) კაპიტალი 30 

Altman3 6 მოკლევადიანი ვალდებულებები 25 

Altman3 7 გრძელევადიანი ვალდებულებები 10 

Springeit 1 აქტივები სულ (ბალანსის ვალუტა) 4 

Springeit 2 სამუשაო (საბრუნავი) კაპიტალი 31 

Springeit 3 
მოგება გადასახდებისა და %-ის 
გადახდამდე (EBIT) 19 

Springeit 4 
ამონაგები (שემოსავალი) რეალიზაცი-
იდან  3 

Springeit 5 
მოგება გადასახადებით დაბეგვრამდე 
(EBT) 20 

Springeit 6 მოკლევადიანი ვალდებულებები 25 

Tafler 1 აქტივები სულ (ბალანსის ვალუტა) 4 

Tafler 2 მოკლევადიანი ვალდებულებები 25 

Tafler 3 
ამონაგები (שემოსავალი) რეალიზაცი-
იდან  3 

Tafler 4 მოგება რეალიზაციიდან 18 

Tafler 5 სამუשაო(საბრუნავი) კაპიტალი 24 

Tafler 6 გრძელვადიანი ვალდებულებები 10 
 

ცხრილი 5.2-שი „არგ.№“ გვიჩვენებს Z-ის გაანგარიשების 
ფორმულაשი არგუმენტის ნომერს, ხოლო “არგ. №M” გვიჩვენებს 
არგუმენტის ნომერს არგუმენტების დასახელებათა სიაשი. ამ 
ნომრით იწერება ის ფაქტობრივი მონაცემების ცხრილשი. 
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ცხრილש-5.3 שი ასახულია სიმულაციის שერჩეულ მოდე-
ლებשი Z-ის გაანგარიשების ფორმულები მათשი არსებული კოე-
ფიცენტების მნიשვნელობებით.  

 
ცხრილი 5.3. სიმულაციის שერჩეულ მოდელებשი Z-ის 

გაანგარიשების ფორმულები  

ალტმანის ხუთფა-
ტორიანი მოდელი 
არასაწარმოო სფეროს 
საწამოებისა-თვის – 
Altman3  

Z იანგარიשება ფორმულით: (6.56 *X2 + 
3.26 * X3 + 6.72 * X4 ) / X1 + 1.05*X5/X6 
სადაც: X1-აქტივები სულ(ბალანსის 
ვალუტა); X2-საბრუნავი კაპიტალი; X3-
გაუნაწილებელი მოგება; X4-მოგება 
დაბეგვრამდე; X5-სააქციო (საკუთარი) 
კაპიტალი; X6-ყველა ვალდებულება  

სპრინგეითის მოდელი 
– Springeit 

Z= (1.03 *X2 +3.07 * X3 + 0.4 * X4 ) / X1 + 
0.66 * X5 / X6 
სადაც: X1-აქტივები სულ(ბალანსის 
ვალუტა); X2-საკუთარი საბრუნავი 
სახსრები (წმინდა კაპიტალი); X3-
მოგება გადასახდებისა და %-ის 
გადახდამდე; X4-ამონაგები რეალიზა-
ციიდან; X5-მოგება დაბეგვრამდე; X6-
მიმდინარე ვალდებულებები 

ტაფლერის მოდელი – 
Tafler 

Z = (0.18 *X2 + 0.16 * X3) / X1 + 0.53 * X4 
/ X2 + 0.13 *X5/X6  
სადაც: X1-აქტივები სულ(ბალანსის 
ვალუტა); X2-მოკლევადიანი ვალდე-
ბულებები; X3-ამონაგები რეალიზაცი-
იდან; X4-მოგება გაყიდვებიდან; X5-
საბრუნავი კაპიტალი; X6-მოკლე + 
გრძელვადიანი ვალდებულებები  

 
ცხრ. 5.4 -שი მოცემულია Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით სა-

წარმოს ფინანსური მდგრადობისა שეფასების წესები, ცხრილი 
 – ი გამოყენებული კოეფიციენტები, ხოლო ცხრილი 5.6 კიש-5.5
მონაცემების ბაზის ცხრილების ნუსხაა. 
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ცხრილი 5.4. Z -ის שეფასების წესები 
სიმულატორის 
დასახელება Z -ის שეფასების წესები 

Z<=1,1 – საწარმო დიდი ალბათობით 
გაკოტრებულია 
Z>= 2,6 – სიტუაცია არასტაბილურია. საწარმო 
 ეიძლება გაკოტრებულ იქნესש

Altman3 

1,10 <= Z<= 2,6 – გაკოტრების ალბათობა მცირეა 

Springeit Z =0, 862; საწარმოს ფინანსური მდგომარება 
კრიტიკულია. პროგნოზის სიზუსტე 92,5% – ია 
Z < 0,2 – გაკოტრების ალბათობა არსებობს; Tafler 
Z > 0,3 – საწარმო ფინანსურად მდგრადია 

 
ცხრილი 5.5 მოდელებשი გამოყენებული კოეფიციენტები 

სიმულატორი №
მნიשვნე-

ლობა1
მნიשვნე-

ლობა2 მნიשვნე-ლობა3 

Altman3 1 3.56 6.56 2.85 

Altman3 2 3.26 3.26 2.853 

Altman3 3 6.72 6.72 0.579 

Altman3 4 16.9053 1.05 4.361 

Springeit 1 1.03 1.03 NULL 

Springeit 2 3.07 3.07 NULL 

Springeit 3 0.4 0.4 NULL 

Springeit 4 0.66 0.66 NULL 

Tafler 1 0.53 0.53 NULL 

Tafler 2 0.13 0.13 NULL 

Tafler 3 0.18 0.18 NULL 

Tafler 4 0.16 0.16 NULL 

 

ცხრილის სვეტი № გვიჩვენებს მოდელשი გამოყენებული 
კოეფიციენტის ნომერს, სვეტשი „მნიשვნელობა2“ ჩაწერილია 
მოდელשი გამოყენებული კოეფიციენტის მნიשვნელობები – ე.წ. 
ეტალონური მნიשვნელობები, სვეტი „მნიשვნელობა1“ მოდელი-
რების ეტაპის განხორციელებამდე ჩვენ მიერ კოეფიციენტის 



 

 141 

FINSIM_PRO2019-ით მოძებნილი მნიשვნელობაა, ხოლო „მნიשვნე-
ლობა3“ მოდელირების שედეგად მოძებნილი კოეფიციენტების 
მნიשვნელობებია. ისინი მოდელირების שედეგად שემუשავებული 
საწარმოს ფინანსური მდგრადობისა და გაკოტრების პროგნო-
ზირების მოდელის საფუძველს წარმოადგეს. მიაქციეთ ყუ-
რადღება Altman3-שი b1 კოეფიციენტის მნიשვნელობა 6.56 שეც-
ვლილია 3.56-ით, b4 კოეფიციენტის მნიשვნელობა 1.05 კი –  
16.9053-ით. მოდელირების שედეგად მიღებული კოეფიციენტე-
ბი שემდეგია: b1 =2.85; b2 =2.853; b3 =0.579; b4 =4.361. 

 
ცხრილი 5.6. FINSIM_PRO2019-ის მონაცემების ბაზის 

სტრუქტურა 
ცხრილის 

დასახელება 
დანიשნულება 

tbenisdasaxeleba სისტემასთან მრავალ ენაზე მუשაობის 
უზრუნველყოფა. ნაჩვენებია ენის პირობითი 
ნომერი, ენის დასახელება და სხვა 

tbenamtavari მენიუთა სტრიქონის დასახელებების שერჩეული 
ენაზე გამოტანა  

tbenagrafiki სიმულაციის ფორმებთან დასახელებების 
 ერჩეული ენაზე გამოტანაש

tbenadaxsagtesti სიმულატორის ფანჯარასთან დასახელებების 
 ერჩეული ენაზე გამოტანაש

tbtema სიმულატორის שერჩევის שემდეგ სიმულატორის 
მოკლე აღწერა  

tbABC სიმულატორების მიხედვით Z-ის გაანგარიשების 
ეტალონურ და მოდელირების שედეგად 
 ი გამოყე-ნებულიשერჩეული ფორმულაש
კოეფიციენტების მნიשვნელობები 

tbarg სიმულატორების მიხედვით გამოყენებული 
არგუმენტების დასახელება 

tbdaxmarebatesti მოდელის დეტალიზებული აღწერა 
tbfaqtWeli მოდელებשი გამოყენებული ეკონომიკური 

მაჩვენებლების ფაქტობრივი მნიשვნელობები 
წლების მიხედვით 

tbsawarmodas საწარმოების დასახელებების სია 
tbstudenti სისტემასთან მომუשავეთა აღრიცხვა 
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ცხრილი 5.7. FINSIM_PRO2019-ის ცხრილების სტრუქტურა 

დასახელება 
მონაცემის 

ტიპი 
აღწერა 

ცხრილი tbenisdasaxeleba 
nomeri   
dasaxeleba 

tinyint 
nvarchar(255)  

nomeri – ენის ნომერია, 
ხოლო dasaxeleba – ენის 
დასახელებაა 

ცხრილი tbenamtavari 
nomeri  
S1…….S12 

tinyint 
nvarchar(100) 

ველებשი S1….S12 ფორმაზე 
გამოსატანი დასახელებებია, 
ხოლო nomeri – ენის 
ნომერია.  

ცხრილი tbenagrafiki 
nomeri  
S1…….S213 

tinyint 
nvarchar(250) 

ველებשი S1…S213 ფორმაზე 
გამოსატანი დასახელებები 
და პროგრამის 
 ეტყობინებებია, ხოლოש
nomeri – ენის ნომერია. 

ცხრილი tbenadaxsagtesti 
nomeri  
S1…….S46 

tinyint 
nvarchar(250) 

ველებשი S1……S46 ფორმაზე 
გამოსატანი დასახელებები და 
პროგრამის שეტყობინებებია, 
ხოლო nomeri – ენის ნომერია. 

ცხრილი tbtema 
simdas   nvarchar(20) სიმულატორის დასახელება 
simteqsti  nvarchar(4000) სიმულატორის მოკლე აღწერა 
ena tinyint ენის ნომერი 
wesi nvarchar(1000) Z-ის მნიשვნელობის მიხედვით 

საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობის שეფასების 
ტექსტი.  

ცხრილი tbABC 
simdas nvarchar(20)  სიმულატორის დასახელება 
nomeri  tinyint არგუმენტის რიგითი ნომერი 
koef real ეტალონურ მოდელשი კოეფი-

ციენტის მნიשვნელობა 
koefFaqti real სიმულაციის שედეგად მიღე-

ბულ მოდელשი 
კოეფიციენტის მნიשვნელობა 
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ცხრილი tbarg 
simdas   nvarchar(20)  სიმულატორის დასახელება 
argnom tinyint არგუმენტის ნომერი 
argname nvarchar(150) არგუმენტის დასახელება 
argnomM tinyint არგუმენტის საერთო ნომერი 
ena tinyint ენის ნომერი 

ცხრილი tbdaxmarebatesti 
simdas  nvarchar(100) სიმულატორის დასახელება 
teqsti nvarchar(4000) სიმულატორის დეტალური 

აღწერა 
surati  nvarchar(200) გრაფიკული ფაილის მისა-

მართი 
video nvarchar(200) ვიდეოფაილის მისამართი 
ena tinyint ენის ნომერი 

ცხრილი tbfaqtWeli 
sawarmo smallint  საწარმოს ნომერი 
weli smallint საანგარიשგებო წელი 
argnom  smallmoney არგუმენტის ნომერი 
Value  tinyint არგუმენტის ფაქტობრივი 

მნიשვნელობა 
ცხრილი tbsawarmodas 

sawnomeri smallint  საწარმოს ნომერი ხუთთანრი-
გიანი მთელი რიცხვია. 
პირველი ორი – დარგის 
ნომერია, ხოლო ბოლო სამი 
კი – საწარმოს ნომერი.  

dasaxeleba nvarchar(200) საწარმოს დასახელება 
misamarti nvarchar(200) საწარმოს საკონტაქტო 

მონაცემები 
ena tinyint  ენის ნომერი 

ცხრილი tbstudenti 
piradinomeri numeric(12, 0)  პირადი ნომერი 
saxeli nvarchar(15) სახელი 
gvari  nvarchar(25) გვარი 
ena tinyint  ენის ნომერი 
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FINSIM_PRO2019-ის ცხრილებს שორის კავשირების ზოგადი სუ-
რათი שემდეგია /სურ. 5.17/: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
სურ. 5.17. FINSIM_PRO2019-ის ცხრილებს שორის კავשირები 
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დასკვნები და რეკომენდაციები 

მონოგრაფიაשი განხილულია საწარმოს ფინანსური მდგრა-
დობის שეფასებისა და გაკოტრების პროგნოზის ეკონომიკურ-
მათემატიკური მოდელის שემუשავება სიმულაციური მეთოდით. 
ნაשრომი რამდენიმე კუთხითაა საინტერესო: 
1. გაანალიზებულია საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שე-

ფასებაשი გამოყენებული მათემატიკური მეთოდები და ალ-
გორითმები, ისეთიები, როგორებიცაა: ალტმანის მოდელი, 
ოლსონის მოდელი, „სკორინგის“ სახელით ცნობილი სტა-
ტისტიკური მეთოდები და სხვა; ყველა მოდელשი ცვლადე-
ბის კოეფიციენტების მნიשვნელობების გამოანგარიשება 
სტატისტიკური მონაცემების დამუשავებით; განხილულია 
მოდელების დადებითი მხარეები და პრაქტიკული გამოყენე-
ბის სიძნელები; ნაჩვენებია, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე 
გარდამავალ პერიოდשი მყოფ ქვეყნებשი (მაგალითად, სა-
ქართველოשი) მრავალწლიანი სტატისტიკური მონაცემები 
საწარმოთა გაკოტრების שესახებ არ არსებობს, ამიტომ ამ 
სახის მოდელების უცვლელად გამოყენება სასურველ שე-
დეგს არ იძლევა. გარდა ამისა, ალტმანის და სხვათა მოდე-
ლები, ძირითადად, სამრეწველო საწამოებისთვის არის ორი-
ენტირებული კონკრეტული ქვეყნებისთვის ან ქვეყნების 
ჯგუფისთვის. საქართველოს საწარმოების ფინანსური ანა-
ლიზის ჩასატარებლად მათი გამოყენება პრობლემატურია. 

2. დასაბუთებულია, რომ მიზანשეწონილია სიმულაციის რე-
ჟიმשი საწარმოს ფინანსური მდგრადობისა და გაკოტრების 
პროგნოზის მოდელთა სიმრავლიდან שეირჩეს და მოცემუ-
ლი საწარმოსათვის שემუשავდეს კონკრეტული მოდელი, 
რომელიც ეტალონური მოდელისგან კოეფიციენტების 
მნიשვნელობებით იქნება განსხვავებული; 

3. ეკონომიკაשი გამოყენებული მათემატიკური მოდელებიდან 
 ერჩეულია და დასაბუთებულია საწარმოს ფინანსურიש
მდგომარეობის שესაფასებლად ლოგიკურ-ალბათური მო-
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დელირების მეთოდის გამოყენების მიზანשეწონილობა. და-
საბუთებულია საწარმოს ფინანსური მდგრადობის მოდე-
ლის მრავალი ვარიანტის მიღების שემდეგ ოპტიმალური ვა-
რიანტის שერჩევა ხორციელდება ჩვენი שემუשავებული ლო-
გიკურ-ალბათური მოდელით; 

4. ჩვენ მიერ שემუשავებლი სიმულატორი FINSIM_PRO2019-ით 
 :ესაძლებელიაש
- ალტმანის, სპრინგეიტის, ფულმერის, ბზეჟინსკის, დუპო-
ინის მოდელებით საწარმოს ფინანსური მდგრადობის שე-
ფასების მოდელირება. ამ მოდელებით საწარმოს ფინანსუ-
რი მდგრადობის שეფასება ხორციელდება ერთი და მრავა-
ლი (მოდელשი שემავალი ყველა) ცვლადით;  

5. ნებისმიერი სიმულატორის და მათ שორის FINSIM_PRO2019-
ის გამოყენება სწავლების პროცესשი პანაცეა არ არის. იგი 
საკითხის სიღრმისეულად ათვისების ერთერთი საשუალე-
ბაა. აქ სიმულატორის გამოყენების ეფექტი მიიღწევა სათა-
ნადოდ გაფორმებული ელექტრონულ სახელმძღვანელოსა 
და კომპიუტერული ტრენაჟორის გამოყენებასთან ერთად; 

6. სიმულაციის განუყოფელი ნაწილია שედეგების განხილვა და 
ანალიზი – დებრიფინგი. სიმულატორით, FINSIM_PRO 2019-
ით, პედაგოგის მიერ ჯგუფური დებრიფინგის ჩასატარებ-
ლად მიიღება ტრენინგის, სიმულაციის ამსახველი ოქმი. 

 სწავლების, კვლევის, რეალურ საქმიანობაשი FINSIM_PRO2019-
ის გამოყენების აუცილებელი პირობაა სტუდენტის, მარ-
თვის სფეროשი დასაქმებული სპეციალიტის მიერ: 

- სიმულატორის მუשაობის პრინციპების გააზრება; 
- პრობლემური ამოცანის, რომლის სიმულაცია ხდება, 

რეალიზაციის ალგორითმის שემოქმედებითი ცოდნა; 
- სიმულირების שედეგების ინტერპრეტაცია; 
- სიმულირების שედეგების კორექტირება სიმულატორით 

გათვალისწინებული ფაქტორების მხედველობაשი მიღე-
ბით; 

- სიმულაციის שედეგების დასაბუთება/უარყოფა. 
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 პრაქტიკულ მეცადინეობაზე სტუდენტს მოეთხო-ვება სი-
მულაციის שედეგების ახსნა. სიმულატორის განუყოფელი 
ნაწილია სიმულირებასთან დაკავשირებული საკითხების 
გაცნობა, ათვისება. 

7. აქვე უნდა აღვნიשნოთ, რომ ელექტრონული დიაგნოსტირე-
ბის ანალოგიურად, როგორი სრულყოფილიც უნდა იყოს 
-ავებული სიტუაციური მოდელი, რეალური სიტუაციשემუש
ის ადეკვატური მოდელირება პრაქტიკულად მიუღწეველია. 
ამიტომ საბოლოო სიტყვა გადაწყვეტილების მიმღებ პირს 
ეკუთვნის და იგი თავისი პასუხიმგებლობით იღებს გადაწყ-
ვეტილებას; 

8. FINSIM_PRO2019 שეიძლება გამოყენებულ იქნეს: 
 ერთიანი სამართლებრივი სივრცის მქონე სხვადასხვა ქვეყ-

ნის, მათ שორის, საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებשი 
სპეციალისტების მომზადებისას; 

 მართვის სფეროשი დასაქმებული სპეციალისტების: ეკონო-
მისტების, ფინანსისტების და სხვათა გადასამზადებლად; 

 საწარმოების მართვის პროცესשი. 
9. FINSIM_PRO2019-ის პროგრამული პაკეტი დაწერილია VB.NET 

2012-ზე, მონაცემების ბაზა ორგანიზებულია SQL Server-ზე. 
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დანართი 
 

ლოგიკურ-ალბათური მოდელირების საფუძველია: 
1. ბულის ალგებრა; 
2. ალბათობის თეორია. 

ლოგიკურ-ალბათური მეთოდით მოდელის აგება ოთხი 
ეტაპისგან שედგება [73]:  
1. ამოცანის დასმა, სისტემის სტრუქტურული სქემის აგება; 
2. ლოგიკური ფუნქციის განსაზღვრა;  
3. ალბათური ფუნქციის მრავალწევრის განსაზღვრა;  
4. სისტემის მაჩვენებლების ალბათობების გამოანგარიשება. 

როგორც აღვნიשნეთ, ლოგიკურ-ალბათური მოდელით 
ფასდება რთული სისტემების სტრუქტურის ქმედითუნარიანო-
ბა. იგი საשუალებას იძლევა აგებულ იქნეს პრობლემური უბნის 
რისკის שეფასებისა და ანალიზის მოდელი სცენარების მეთო-
დით. 

როგორც ცნობილია, რთული სტრუქტურული სისტემები 
ისეთი სისტემებია, რომელთა მათემატიკური აღწერა שეუძლე-
ბელია მიმდევრობითი, პარალელური და გადაწყვეტილების ხის 
აგების მეთოდებით. რთული სტრუქტურული სისტემები აღი-
წერება ქსელური ტიპის სცენარებით, ციკლების გათვალისწი-
ნებით და არგუმენტების ფორმალიზაციის שედეგად მოუשორე-
ბელი არგუმენტების გამეორებით. 

ლოგიკურ-ალბათურ მოდელირებაשი გამოიყენება ისეთი 
ცნებები როგორებიცაა:  
 სისტემის წარმატებით ფუნქციონირების უმოკლესი გზა; 
 სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის მინიმალური გადაკ-

ვეთა; 
 სისტემის ქმედითუნარიანობის ფუნქცია; 
 ლოგიკის ალგებრის ფუნქციები; 
 ბულის ფუნქციის სხვაობა; 
 არგუმენტის მნიשვნელობა და წონა. 
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1. სისტემის წარმატებით ფუნქციონირების უმოკლესი 
გზა საერთოდ მოდელის, სისტემის ოპტიმალური და წარმატე-
ბითი მუשაობა ორი მდგომარეობით აღიწერება: 1y  (სისტემა 

იმყოფება ოპტიმალურ დინამიურ წონასწორობაשი), 0y  

(სისტემა არ იმყოფება ოპტიმალურ დინამიკურ წონასწორობა-

),....( ი). ლოგიკური ფუნქციაש 21 nxxxy  წარმოდგენელია სის-

ტემის x  ელემენტების ერთობლიობით. სისტემა დეტერმინი-
რებულია, მაგრამ დამოკიდებულია თავისი ელემენტების ორ 

დისკრეტულ მდგომარეობაზე 0ix  ან 1ix . ეს დაשვება 

უარყოფს სისტემის სანახევრო მუשაობას, ამიტომ ლოგიკურ-
ალბათური გამოანგარიשება იძლევა სისტემის ქმედითუნარი-ა-
ნობის ზუსტ שეფასებას.  

2. სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის მინიმალური გა-
დაკვეთა წარმოადგენს სისტემის ელემენტების კონიუნქცი-
ის ისეთ უარყოფას, სადაც სისტემის ქმედითუნარიანობის שე-
ნარჩუნების მიზნით არც ერთი კომპონენტის ამოგდება არ שე-
იძლება.  

ყოველ გადავსებულ სისტემას აქვს მინიმალური გზებისა 
და მინიმალური გადაკვეთების გარკვეული რაოდენობა.  

3. სისტემის ქმედითუნარიანობის პირობა שეიძლება שემ-
დეგი სახით ჩავწეროთ:  
1.  წარმატებული მინიმალური გზების დიზიუნქცია 





 

 iKl

d

ln xxxy
l11 ),...,(             დ.1 

2. უარყოფების კონიუნქცია: 





 

 iKj

m

jn xxxy
js11 ),...,( .   დ.2  

3. სისტემის ავარიულ სიტუაციაשი ყოფნა აღიწერება ლოგიკუ-
რი ფუნქციის უარყოფითი ელემენტების ისეთ კონიუნქცი-
ით სადაც, არცერთი უარყოფითი ელემენტის გამორიცხვა 
არ שეიძლება; 
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4. ლოგიკის ალგებრის ფუნქციების გარდაქმნებისთვის აუცი-
ლებელია 4 ტიპის ალგორითმების არსებობა: დაყოფის, ორ-
თოგონალიზაციის, ცხრილურ-ლოგიკურის, სქემურ-ლოგი-
კურის. 

5. ლოგიკურ-ალბათურ მოდელი აღიწერება სამი ლოგიკური 
ოპერაციით: დიზიუნქციით, კონიუნქციით, უარყოფით [74, 
75, 76]. ლოგიკის ალგებრა თავის თავשი მოიცავს დაשვებე-
ბის ამოხსნას, ბულის ალგებრას, რომელიც აუცილებელია 
დისკრეტული მოდელის ამოსახსნელად.  

მათემატიკური ლოგიკა ოპერირებს დაשვებებზე და שეის-
წავლის ლოგიკური კავשირების დახმარებით ორობითი არგუ-
მენტის ორობით ფუნქციით წარმოდგენას და გარდაქმნას. 

ფუნქცია ),....,( 21 nxxxf  განისაზღვრება ისეთი nixi 1  

ელემენტებით, სადაც ix  იღებს ორ მნიשვნელობას 1 ჭეשმა-
რიტი და 0 მცდარი. ლოგიკური კავשირი დაשვებებს שორის 
წარმოდგენილია, როგორც ორობით ცვლადებზე. ლოგიკური 
ოპერაციების კანონები განხილულია სათაური [77,78]-שი. გან-
ვიხილოთ ლოგიკური ფუნქციები, რომლებიც გამოიყენება 
ლოგიკურ-ალბათური მოდელის აგებისას.  

განვიხილოთ არგუმენტის ხარისხი ia
ix  სადაც ia  ორმაგი 

ცვლადის სისდიდეა, 
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ra
r

aa xxx ...21
21  r  რანგის ელემენტარული კონიუნქცია.  

jKKK  ...21  სხვადასხვა რანგის ელემენტარული კონიუნქ-

ციას დიზიუნქციური ნორმალური ფორმა (დნფ) ეწოდება. 
ფუნქცია თუ ჩაწერილია დიზიუნქციური ნორმალური ფორმა-
ი და ყოველი ელემენტარული კონიუნქციის რანგი nש -ის ტო-
ლია, მაשინ ასეთ დიზიუნქციურ ნორმალურ ფორმას სრულყო-
ფილ დიზიუნქციურ ნორმალურ ფორმას უწოდებენ (სდნფ). 
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ra
r

aa xxx  ...21
21 -s r  რანგის ელემენტარული დიზიუნქცია 

ეწოდება. 
1. ორი ელემენტარული კონიუნქცია არის ორთოგონალური, 

თუ მათი წარმოებული ნულის ტოლია; 
2. დნფ-ს ეწოდება ორთოგონალური დიზიუნქციური ნორმა-

ლური ფორმა, (ოდნფ), თუ მისი ყველა წევრი წყვილად 
ორთოგონალურია; 

3. სრულყოფილი დიზიუნქციური ნორმალური ფორმა წარ-
მოადგენს ორთოგონალური დიზიუნქციურ ნორმალურ 
ფორმას;  

4. განუმეორებელი ფორმა ალგებრული ლოგიკის ფუნქცია 
(ალფ) ისეთ ფორმას ეწოდება, სადაც ყველა სიმბოლოს 
განსხვავებული ნომერი აქვს; 

5. ფუნქციის ალბათობა წარმოადგენს ალფ-ის ჭეשმარიტე-

ბის ალბათობას  }1),...( 1 nxxfP ; 

6. ალფას გადასვლას ალბათური ფუნქციის სახით, ლოგიკუ-
რი ცვლადების שეცვლას ალაბთურით და ალბათურის 
არითმეტიკული ოპერაციებით ეწოდება שეცვლის გარდაქ-
მნების ფორმები; 

7. ალბათური ფუნქციის שერეული ფორმა (აფשფ) ეწოდება 
ისეთ ფორმას სადაც გვაქვს ორივე ტიპის ცვლადები: ლო-
გიკური და ალბათური და ორი ტიპის ოპერაციების სისტე-
მა – ლოგიკური და არითმეტიკული; 

8. ალფ-ს გარდაქმნა აფשფ-ით שესაძლებელია ლოგიკური 
ცვლადების და ლოგიკური ოპერაციების ნაწილობრივი 
  ;ეცვლითש

9. თუ ალფ წარმოდგენილია სრული გარდაქმნის ფორმით, 
მაשინ ალბათურ ფუნქციაשი გადასვლა ემყარება שემდეგ 
წესებს: 

  ყოველი სიმბოლო ix -ეიცვლება მისი ერთის ტოლი ალბაש 

თობით; 

  ,1 ii RxP       iiii QRxPxP  101  
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  ფუნქციის უარყოფა იცვლება ერთის სხვაობით და ამ ფუნ-
ქციის ერთის ტოლობის ალბათობით;  

   ლოგიკური שეკრება და გამრავლება იცვლება שეკრებისა და 
გამრავლების არითმეტიკული ოპერაციებით. 

ბულის ფუნქციის სხვაობა ix  არგუმენტის მიხედვით ეწო-

დება ლოგიკური שეკრების საწყისი ფუნქციისა და იმ ფუნქ-
ციის სხვაობას, რომელიც მიიღება საწყისი ფუნქციიდან არგუ-

მენტის ix - ის უარყოფით שეცვლის გზით; 

 ),...( 1 nx xxf
i

 

)...,..(),...,...( 11 nini xxxfxxxf 
    

     დ.3 

ფუნქციები, რომელიც წარმოიქმნება საწყის ალგებრული 

ლოგიკის ფუნქციაשი (ალფ) არგუმენტის ix  ეცვლით 0 და 1ש 

                       ),...,0,...(),...,(
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                       დ.4 

ფუნქციას ).......( 1 nxxf  ეწოდება მონოტონური, თუ ყველა 

მისი ნაკრებებისთვის  

   ),....,( 1 naa  და ),...,( 1 n  და iia   

       ),....,( 1 naaf  ),...,( 1 nf                დ.5 

n  არგუმენტზე დამოუკიდებული ალფ שეიძლება წარმოვად-
გინოთ שემდეგი სახით 

     ),...,,,...,(,...),...,,,...,( 11111
1

nii
a
i

a
nii xxaafxxxxxxf i

         დ.6  

xfxfx )(  xxxf )(  

ყველა მონოტონური ალფ-ის ნაკრებისთვის, რომელზეც 

ნულოვანი ფუნქცია ix -ის არგუმენტით იღებს ერთის ტოლ 

მნიשვნელობას, არსებობს სიმრავლეთა ნაკრებების ისეთი 
ქვესიმრავლეები, სადაც ფუნქციის არგუმენტი ერთის ტოლია. 
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კერძო წარმოებული მონოტონური ალფ ჭეשმარიტების 
ალბათობიდან რიცხობრივად ამ ფუნქციის ბულის სხვაობის 
ჭეשმარიტების ალათობის ტოლია ix  არგუმენტით. 

2.1. ალფ-ს ჭეשმარიტების ორთოგონალურ დიზიუნქციურ 
ნორმალურ ფორმაשი წარმოდგენილი ალბათობა ამ ალფ-ის 
ორთოგონალური წევრების ჭეשმარიტების ალბათობების 

ჯამის ტოლია:  
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ალბათობა გამოიანგარიשება ფორმულით:    
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თუ გვაქვს ორი ლოგიკური ფუნქცია 
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მაשინ მესამე ფუნქცია იქნება: 

                 21111 ),...,,...,,,...,( GGYYXXxxf nnn                    დ.11 

თუ 0  ii gf  da  ორთოგონალურებია,  

მაשინ 






  


n

i

g
i

n

i

f
if

ii QQfPP
11

1)1( ,  
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ალფ-ს დიზიუნქცია და კონიუნქცია: 
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სადაც jx  არის განუმეორებადი ცვლადები ყველა  
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და წარმოადგენს ნაწილობრივი გარდაქმნის ფორმას: 
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წარმოებული პოლინომი გარკვეული დისკრეტული განა-
წილების კოეფიციენტებით שერეული ფორმით დამოკიდე-

ბულია ლოგიკურ ცვლადებზე: nxx ,.....1   
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1. გამოვიანგარიשოთ ),,,,,( 654321 xxxxxxy  ფუნქციაשი שემა-

ვალი ix  სიმბოლოთა რაოდენობა  immmmmmm ),,,,( 65,4321 ; 

2. im  რიცხვებიდან ვიპოვოთ მაქსიმალური და ვთქვათ, რომ 

ეს სიმბოლო 1x  ჯერ არის 0-ის ტოლი. שემდეგ 1-ის ტოლი და 

ყველა שემთხვევისათვის ცალკე ამოვწეროთ שედეგი שესაბამის 
მუდმივשი 

ჩასმით
),,,,(),,,,,1(,1
),,,(),,,,,0(,0

6543216543211

6,543206543201

xxxxxyxxxxxyx
xxxxxyxxxxxyx




. 

ამ ოპერაციას 1x  ცვლადის მიხედვით გაჭრა ეწოდება.  
ლოგიკური ოპერაციების გამოყენებით, რომლის ფორმუ-

ლები მოტანილია [76] გარდავქმნათ 1y  და 0y . გარდაქმნების 

 ედეგად ყოველი მათგანი ან გადაიქცევა მუდმივად ანש
მიიღებს ისეთ სახეს, სადაც მათשი שემავალი ყოველი სიმბოლო 
მხოლოდ ერთხელ იქნება ჩაწერილი. 
1. r  რანგის ელემენტარული კონიუნქციის უარყოფა 

ra
r

a
i xxK ,...,1

1  ეკვივალენტურია ისეთი დიზიუნქციისა, რომ-

ლის წევრები წყვილად ორთოგონალურია: 
rr a

r
a
r

aaaaa
i xxxxxxxK 


  121211

121211 ...... . 

ბულის ფუნქცია წარმოდგენილი დიზიუნქციურ 

ნორმალურ ფორმაשი n
i

m

in iKxxf 2,),...,(
11 


 

mmn KKKKKKKKKKxxf 1213212111 ......),...,(   

ფუნქციის ეკვივალენტურია.  

)x,...,y (x n1 -ის ორთოგონალურ დიზიუნქციურ ნორ-

მალურ ფორმაשი გარდაქმნის ალგორითმი 

1.  ),...,( 1 nxxy  ფუნქცია გარდავქმნათ ნორმალურ დიზიუნ-
ქციურ ფორმაשი; 
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2. მოვახდინოთ ნორმალური დიზიუნქციური ფორმის წევრების 

ნომერაცია 1-დან m -დე nm 2 . დაბალი რანგის წევრებს 
მივანიჭოთ უმცირესი ნომერი; 

3. ),...,( 1 nxxy  ფუნქციიის ორთოგონალური დიზიუნქციური 
ნორმალური ფორმის განსაზღვრა: 

• ნულს გავუტოლოთ ნდფ-ს ის )1(  ijK j  წევრები, რომ-

ლებიც iK -ის ორთოგონალურია; 
• ნულს გავუტოლოთ ის ელემენტარული კონიუნქცია 

)1(  ijK j , რომელიც iK -ის ორთოგონალურია; 

• გამოვიანგარიשოთ სისტემის გამართული მუשაობის ალბა-
თობა 

  



s

i
icn OPRxxyP

1
1 )(1),...,(

, 

სადაც iQ  _ ორთოგონალური წევრების ფუნქციაა  

),...,( 1 nxxfy  . 

როგორც ცნობილია, ლოგიკური ფუნქცია )( mXy  მონო-

ტონურია, თუ ყველა a  და b  ნაკრებებისთვის სრულდება პი-

რობა )....(),....( ,11 mm yaay  .   

 სისტემის ქმედითუნარიანობის განსაზღვრა ალბათური 
მოდელის საשუალებით ხשირად რთულია და გამოიყენება სის-
ტემაשი שემავალი ელემენტების წონის שეფასება. იგი გვიჩვე-

ნებს ix -ური ელემენტის ზემოქმედების ხარისხს სისტემის ქმე-

დითუნარიანობაზე. ალფ-שი არგუმენტის როლის რაოდენობ-

რივი שეფასება ბულის სხვაობით ხორციელდება და მას ix  

ელემენტის წონას უწოდებენ: 
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 დ.15  

ალფ-ს წონა არის ისეთი m  ცვლადების ნაკრების რიცხვი, 
რომლის დროსაც ალფ იღებს 1-ის ტოლ მნიשვნელობას სის-
ტემის ნებისმიერი მდგომარეობის დროს: 
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ქმედითუნარიანი სისტემის ფუნქცია წარმოდგენილი ორ-

თოგონალურ ნორმალურ დიზიუნქციურ ფორმაשი ix  არგუმენ-

ტის წონას წარმოადგენს 
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1 1

)1()1( 22 , 

სადაც kl, - საწყისი ქმედითუნა-რიანი სისტემის ფუნქცის კო-

ნიუნქციების რიცხვია, წარმოდგენილი ორთოგონალურ დიზი-

უნქციურ ნორმალურ ფორმაשი, რომელიც მოიცავს ix  და ix ;  

kj rr ,  ამ კონიუნქციების რანგებია. 

 1)( 



mi
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c XyxP
R
R

 არგუმენტების ix  ნაცვლად ჩავსვათ 

0.5 და განსაზღვროთ მათი ჭეשმარიტების ალაბთობა:  

1

)(
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1
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 m
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x
nng

i
, სადაც )(

0
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1 , ii nn  i- ური არგუმენტის ნულების 

და ერთების რაოდენობაა; 
12 m  – სისტემის שესაძლო მდგომარეობების საერთო რიცხვი i- 

ური ელემენტის გარეשე. 
სისტემის საიმედობაשი ელემენტის წვლილი 

)(
0

i
ccx RRB

i
 სისტემის მუשაობის საიმედობაზე მოქმედი, ამ 
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სისტემაשი שემავალი ელემენტის ისეთი ფუნქციონირებაა, რო-
მელიც იწვევს სისტემის არამდგრად მდგომარეობაשი გადას-

ვლის שესაძლებლობას )(
0

)( ,
1

i
c

i
C RR . სისტემის აბსოლუტურად 

მწყობრიდან გამოსვლის დროს სისტემის გამართული მუשაო-

ბის ალბათობა ix  ელემენტის აბსოლუტური საიმედოობის 

დროს C
i

Cx RRy
i
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1
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