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ABSTRACT
The tourism industry is one of the fastest growing industries in the world. The increase in tourist flow, in turn, 

has increased the demand for accommodation facilities, in particular hotels. In the face of increasing competition, 
it has become necessary to develop certain standards and management methods, both internationally and locally.

The article discusses the role of tourism, in particular, the hotel industry in the Georgian economy, the im-
portance of calculating and analyzing key performance indicators (KPIs) of key indicators of business process 
efficiency and effectiveness.

It should be noted that the management and financial accounting of the hotel is essentially different from 
other areas, so it is unacceptable to mechanically transfer the management model, financial indicators and ratios 
from other areas to the hotel sector.

It is necessary to monitor progress, in accordance with the existing strategy, and to introduce key performance 
indicators (KPIs) to measure the results of operations, which measure the financial and operational results 
achieved by the hotel.

Keywords: Key Performance Indicators for Hotel, Financial Ratios, Key Hotel Ratios.
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აბსტრაქტი
ტურიზმის ინდუსტრია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ინდუსტრიაა. ტურისტული ნაკადის 

ზრდამ, თავის მხრივ, მოთხოვნა გაზარდა განთავსების ობიექტებზე, კერძოდ, სასტუმროებზე. მზარდი 
კონკურენციის პირობებში, აუცილებელი გახდა გარკვეული სტანდარტებისა და მართვის მეთოდების 
შემუშავება, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ დონეზე.  

სტატიაში განხილულია ტურიზმის, კერძოდ, სასტუმრო ინდუსტრიის როლი საქართველოს ეკონომიკაში, 
ბიზნეს-პროცესების ეფექტურობისა და ეფექტიანობის ძირითადი ინდიკატორების შესრულების ძირითადი 
მაჩვენებლების (KPI) გაანგარიშებისა და ანალიზის მნიშვნელობა.

აღსანიშნავია, რომ სასტუმროს მმართველობითი და ფინანსური აღრიცხვა არსებითად განსხვავებულია 
სხვა სფეროებისგან, ამიტომ მიუღებელია სასტუმრო სფეროში სხვა სფეროებიდან მენეჯმენტის მოდელის, 
ფინანსური მაჩვენებლებისა და კოეფიციენტების მექანიკური გადმოტანა.

აუცილებელია პროგრესზე დაკვირვება, არსებული სტრატეგიის შესაბამისად და საქმიანობის 
შედეგების შესაფასებელი შესრულების ძირითადი მაჩვენებლების (KPI) შემოღება, რომლითაც იზომება 
სასტუმროს საქმიანობით მიღწეული ფინანსური და საოპერაციო შედეგები.

საკვანძო სიტყვები: შესრულების ძირითადი მაჩვენებლები, სასტუმროს ძირითადი მაჩვენებლები, 
ფინანსური კოეფიციენტები.

1 Key Performance Indicators - შესრულების ძირითადი მაჩვენებლები
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ტურიზმის წილი მშპ-ში (მლნ ლარი) 2015 2016 2017 2018 2019

სულ 1,956 1,968 2,597 3,016 3,630

მათ შორის: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

სახმელეთო ტრანსპორტი და 
ტრანსპორტირება მილსადენებით; წყლის 
ტრანსპორტი

823 798 977 987 1,099

საჰაერო ტრანსპორტი 36 33 74 109 154

განთავსება 606 594 861 1,185 1,560

საკვებით და სასმელებით მომსახურება 417 460 576 615 664

ტურისტული სააგენტოები, ტურ-
ოპერატორები და სხვა დაჯავშნის 
მომსახურება და მათთან დაკავშირებული 
საქმიანობები

74 82 110 120 154

საქართველოს მშპ საბაზისო ფასებში 30,197 31,556 35,348 38,779 43,138

ტურიზმის წილი მშპ-ში 6.5% 6.2% 7.3% 7.8% 8.4%

შე სა ვა ლი
ტუ რიზმს წამ ყ ვა ნი რო ლი ეკის რე ბა სა ხელ მ-

წი ფო ბი უ ჯე ტის შევ სე ბა ში, მთლი ა ნი ში და პრო-
დუქ ტი სა და და მა ტე ბი თი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მ ნა ში. Covid-19-ით გა მოწ ვე ულ პან დე მი ამ დე 
პე რი ოდ ში მოგ ზა უ რო ბი სა და ტუ რიზ მის ინ დუს-
ტ რია ერ თ -ერ თი მსხვი ლი და სწრა ფად მზარ დი 
ინ დუს ტ რია იყო მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით, 
თუმ ცა პან დე მი ამ მსოფ ლიო ტუ რიზ მი დი დი კრი-
ზი სის წი ნა შე და ა ყე ნა.

მოგ ზა უ რო ბი სა და ტუ რიზ მის მსოფ ლიო საბ-
ჭოს (WTTC) მო ნა ცე მე ბით, 2019 წელს ამ დარ გის 
მთლი ან მა კონ ტ რი ბუ ცი ამ მსოფ ლი ოს მშპ-ში 
8.9 ტრი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა და ხე ლი 
შე უწყო 330 მი ლი ო ნი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მ-
ნას. აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რის მთლი ა ნი წვლი ლი 
(პირდაპირი და გვერ დი თი ეფექ ტე ბი) მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში შემ დე გი ა: მსოფ ლი-
ოს მშპ-ს 10.3%, ერ თი ად გი ლი ყო ვე ლი 10 სა მუ-
შაო ად გი ლი დან, 4.3% მთლი ან გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
ინ ვეს ტი ცი ებ სა და 6.8% მსოფ ლი ოს მთლი ან ექ-
ს პორ ტ ში. [17]

მსოფ ლიო ტუ რის ტულ ბა ზარ ზე სა ქარ თ ვე ლო 
სა კუ თა რი ნი შის და ჭე რას ცდი ლობს. სა ერ თა შო რი-
სო და ში და ტუ რიზ მი დიდ როლს ას რუ ლებს ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კა ში. უცხო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის და ნა ხარ-
ჯებს ქვე ყა ნა ში დი დი გავ ლე ნა აქვს სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან ს ზე. ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი 

ად მი ნის ტ რა ცი ის 2019 წლის მო ნა ცე მე ბით, და ახ-
ლო ე ბით, 71% სა ქარ თ ვე ლოს სერ ვი სის ექ ს პორ ტის 
შე მო სავ ლე ბი დან ტუ რიზ მ ზე მო დის (აქტივების 
მხა რეს სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სი აღ წერს სა ქარ თ ვე-
ლოს შე მო სა ვალს უცხო უ რი ვი ზი ტო რე ბის მოგ ზა-
უ რო ბი დან სა ქარ თ ვე ლო ში, ხო ლო ვალ დე ბუ ლე ბის 
მხა რეს აჩ ვე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს რე ზი დენ ტე ბის 
და ნა ხარ ჯებს საზღ ვარ გა რეთ ყოფ ნის დროს). სა ერ-
თა შო რი სო მოგ ზა უ რო ბი დან შე მო სავ ლე ბი მზარ დი 
ტენ დე ცი ით გა მო ირ ჩე ო და, შე დე გად, 2019 წელს 
მის მა მო ცუ ლო ბამ 3.3 მლრდ აშშ დო ლარს გა და ა-
ჭარ ბა, მშპ-ში წილ მა კი 8.1%-ს მი აღ წი ა. აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვა ტუ რიზ მის სფე რო ში და მა-
ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 511 მი ლი ო ნი ლა რით ზრდის 
შე დე გად გახ და შე საძ ლე ბე ლი. [8]

ძი რი თა დი ტექ ს ტი
მზარ დი სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტუ ლი ნა კა დი 

ზრდის მოთხოვ ნას სას ტუმ როს მომ სა ხუ რე ბა ზე 
და შე სა ბა მი სად, სტი მუ ლირ დე ბა ინ ვეს ტი რე ბა ამ 
სფე რო ში. 2019 წელს ტუ რიზ მის სექ ტორ ში და მა-
ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა ძი რი თა დად შე იქ მ ნა გან თავ-
სე ბის სა შუ ა ლე ბებ ში (იხ. ცხრი ლი 1).

სას ტუმ რო ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის სა კითხებს 
იკ ვ ლევს სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
რო გო რე ბი ცა ა: გა ე როს მსოფ ლიო ტუ რიზ მის ორ გა-
ნი ზა ცია (UNWTO), მსოფ ლიო ტუ რიზ მი სა და მოგ ზა-

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ეკონომიკური 
მაჩვენებლები (ტურიზმის წილი მშპ-ში) [8]

ცხრილი 1. ტურიზმის ეკონომიკური მაჩვენებლები 2015-2019 წწ
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უ რო ბა თა საბ ჭო (WTTC). ისი ნი აქ ვეყ ნე ბენ სხვა დას ხ ვა 
სა ხის ანა ლი ტი კურ ნაშ რო მებს სას ტუმ რო ინ დუს ტ რი-
ის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბით. 
სას ტუმ რო თა წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა გა ნი საზღ ვ-
რე ბა სხვა დას ხ ვა მაჩ ვე ნებ ლე ბით. ერ თ -ერ თი მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლია სას ტუმ რო თა დატ ვირ თ ვის 
კო ე ფი ცი ენ ტი, რო მელ მაც 2019 წელს სა ქარ თ ვე ლოს 
სას ტუმ რო ე ბის თ ვის 56.7% შე ად გი ნა. [8]

დღეს სას ტუმ რო ინ დუს ტ რი ის თ ვის აქ ტუ ა ლუ-
რია მარ თ ვის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის სა კითხე ბი, 
ამის თ ვის აუცი ლე ბე ლია გარ კ ვე უ ლი პა რა მეტ რე-
ბი სა და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის არ სე ბო ბა. 
კო ე ფი ცი ენ ტე ბი არის ის ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც 
საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის ანა ლიზ ში ეხ მა რე ბა მე ნეჯ-
მენტს. სას ტუმ რო ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბა ზე მეტყ ვე-
ლებს სას ტუმ როს ინ დი კა ტო რე ბის (Occupancy Rate 
- დატ ვირ თუ ლო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი, Average Daily 
Rate (ADR) - სა შუ ა ლო დღი უ რი ფა სი, Revenue Per 
Available Room (RevPar) - შე მო სა ვა ლი ერთ ოთახ ზე, 
Length of Stay (LOS) - ნო მერ ში გან თავ სე ბის სა შუ ა ლო 
ხან გ რ ძ ლი ვო ბა, Gross Operating Profit Per Available 
Room (GOPPAR) - სა ო პე რა ციო მო გე ბა თი თო ე ულ 
ხელ მი საწ ვ დომ ნო მერ ზე) მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. 
აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი ით ვ ლე ბა სხვა დას ხ ვა 
რა ო დე ნობ რივ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. [16]

RevPar არის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი. ის წარ მო ად გენს ინ დი კა ტორს, რო მე-
ლიც გან საზღ ვ რავს, რამ დე ნად შე უძ ლია სას ტუმ-
როს მე ნეჯ მენტს გა ზარ დოს ფა სის სა შუ ა ლო გა ნაკ-
ვე თი და მი აღ წი ოს დატ ვირ თ ვის მა ღალ მო ცუ ლო ბას 
შე მო სავ ლის მაქ სი მი ზა ცი ის მიზ ნით. [4, გვ.18]

LOS აჩ ვე ნებს სტუმ რის სას ტუმ რო ში და ყოვ ნე-
ბის სა შუ ა ლო ხან გ რ ძ ლი ვო ბას;

GOPPAR წარ მო ად გენს სა შუ ა ლო სა ო პე რა ციო 

მო გე ბას თი თო ე ულ ნო მერ ზე;
Occupancy Rate დატ ვირ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე-

ლი ა, რო მე ლიც ასა ხავს და კა ვე ბუ ლი ნომ რე ბის 
წილს ხელ მი საწ ვ დო მი ნომ რე ბის ერ თობ ლი ო ბა ში;

ADR შე საძ ლე ბე ლია გა ნი საზღ ვ როს რო გორც 
ად გი ლობ რივ, ისე უცხო ურ ვა ლუ ტა ში. 

ბიზ ნე სის მე სა კუთ რე ე ბი ხში რად მეტ ყუ რადღე-
ბას უთ მო ბენ ბიზ ნე სის ოპე რა ცი ებს, ამი ტომ თვალ-
თა ხედ ვი დან ეპა რე ბათ უკ ვე არ სე ბუ ლი ბიზ ნეს -
- პ რო ცე სე ბის ეფექ ტუ რო ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის 
ძი რი თა დი ინ დი კა ტო რე ბის KPI გა ან გა რი შე ბი სა და 
ანა ლი ზის მნიშ ვ ნე ლო ბა.

KPI შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას მთე ლი კომ-
პა ნი ის, მი სი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბე ბი სა 
და კონ კ რე ტუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის მუ შა ო ბის შე-
სა ფა სებ ლად. [4] KPI სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით შე საძ-
ლე ბე ლია არა მხო ლოდ შეს რუ ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის 
ეფექ ტუ რო ბის შე მოწ მე ბა და შე ფა სე ბა, არა მედ 
ეფექ ტუ რი მარ თ ვის სის ტე მე ბის შექ მ ნა. 

ეკო ნო მის ტე ბის ნა წი ლი სა ფი ნან სო -ე კო ნო-
მი კურ მაჩ ვე ნე ბელ თა სის ტე მას ხუთ ჯგუ ფად 
ყოფს (საბრემენიემი, სთი ვენ ბრე ჯი და სხვ). [2] 
თი თო ე უ ლი ეყ რ დ ნო ბა მო გე ბა- ზა რალს, ბა ლან ს სა 
და ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბას. სხვა დახ ვა 
სას ტუმ რო ში სხვა დას ხ ვა ტი პის კლა სი ფი ცი რე ბა 
გა მო ი ყე ნე ბა, სტა ტი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი კლა სი-
ფი კა ცია ეყ რ დ ნო ბა რო გორც ზო გად სა ფი ნან სო -
-ე კო ნო მი კურ მაჩ ვე ნებ ლებს, ასე ვე სას ტუმ როს 
ინ დუს ტ რი ა ში არ სე ბულ მაჩ ვე ნებ ლებს (ჰეილსისა 
და სტურ მა ნის ნაშ რო მე ბი). [3, 7]

1. ლიკ ვი დუ რო ბის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი – ყვე ლა ზე 
ფუნ და მენ ტუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის კო ე ფი ცი ენ ტე ბის 
ჯგუ ფი ა, ვი ნა ი დან ისი ნი ზო მა ვენ კომ პა ნი ის უნარს 
დარ ჩეს ბიზ ნეს ში;

ლიკვიდურობის კოეფიციენტები 
(Liquidity Ratios) გამოთვლა

აბსოლუტური ლიკვიდურობის კოეფიციენტი ფულადი საშუალებები/მიმდინარე 
ვალდებულებები

სწრაფი ლიკვიდურობის კოეფიციენტი 
(Quick Ratio)

(ფულადი საშუალებები+მოკლევადიანი 
მოთხოვნები)/მიმდინარე ვალდებულებები

მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტი 
(Current Ratio)

მიმდინარე აქტივები/მიმდინარე 
ვალდებულებები

ფულადი უსაფრთხოების ინტერვალი (ფული+ფასიანი ქაღალდები+დებიტორული 
დავალიანება)/საშუალო დღიური ხარჯი

პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი (საოპერაცო საქმიანობიდან მიღებული ფული-
მოგების გადასახადი)/საპროცენტო ხარჯი

საკუთარი საბრუნავი სახსრების მანევრირების 
კოეფიციენტი

ფულადი საშუალებები/საკუთარი საბრუნავი 
სახსრები

წყა რო: [2, გვ.49]
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2. საქ მი ა ნი აქ ტი უ რო ბის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი (Activity ratios) წარ მო ად გე ნენ მე ნეჯ მენ ტის მარ თ ვის ხა რის-
ხის ძლი ერ ინ დი კა ტო რებს. ისი ნი აჩ ვე ნე ბენ, რამ დე ნად კარ გად იყე ნებს მე ნეჯ მენ ტი კომ პა ნი ის რე სურ სებს;

საქმიანი აქტიურობის კოეფიციენტები 
(Activity Ratios) გამოთვლა

დატვირთულობა % დაკავებული ოთახები/ოთახების ჯამი

დატვირთულობა ხელმისაწვდომ ოთახებზე % დაკავებული ოთახები/ხელმისაწვდომი ოთახები

სტუმრის საშუალო რაოდენობა ერთ ოთახზე სტუმრების რაოდენობა/დაკავებული ოთახები

დასაქმებულთა ბრუნვა
შეწყვეტილი კონტრაქტის რაოდენობა/
სრულ განაკვეთზე დასაქმებულთა საშუალო 
რაოდენობა

რესტორნის ადგილების დღიური ბრუნვა რესტორნის სტუმრების დღიური რაოდენობა/
ადგილების რაოდენობა

საკვები მარაგის ბრუნვის რიცხვი საკვების თვითღირებულება/საკვები მარაგის 
საშუალო ნაშთი

დებიტორული დავალიანების ბრუნვის რიცხვი ამონაგები რეალიზაციიდან/საშუალო 
დებიტორული დავალიანება

კრედიტორული დავალიანების ბრუნვის რიცხვი შესყიდვები/მოწოდებიდან ვალდებულებების 
საშუალო ნაშთი

წყა რო: [4, გვ.162], [7, გვ.279] 

4. მომ გე ბი ა ნო ბის შე ფა სე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (Profitability ratios) ახა სი ა თე ბენ გა მო ყე ნე ბუ ლი რე სურ-
სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის დო ნეს;

მომგებიანობის შეფასების კოეფიციენტები 
(Profitability Ratios) გამოთვლა

საოპერაციო მოგების ნორმა (მარჟა) % მოგება რეალიზაციიდან/ამონაგები 
რეალიზაციიდან

რენტაბელობა (მომგებიანობა) % მოგება დაბეგვრამდე/ამონაგები 
რეალიზაციიდან

ფასნამატი % მოგება რეალიზაციიდან/რეალიზაციის სრული 
თვითღირებულება

EBITDA მოგება საპროცენტო, საგადასახადო, ცვეთისა 
და ამორტიზაციის ხარჯამდე

EBIT მოგება პროცენტისა და გადასახადის 
გადახდამდე

მოგება ერთ დასაქმებულზე მოგება დაბეგვრამდე/დასაქმებულთა რიცხვი

საკუთარი კაპიტალის გამოსყიდვის პერიოდი საკუთარი კაპიტალი/მოგება დაბეგვრის შემდეგ

კაპიტალის უკუგება (ROCE) %
მოგება პროცენტისა და გადასახადის 
გადახდამდე (EBIT)/(საკუთარი 
კაპიტალი+გრძელვადიანი ვალდებულებები)

საკუთარი კაპიტალის მომგებიანობა (ROE) % მოგება დაბეგვრის შემდეგ/საკუთარი კაპიტალი

აქტივების მომგებიანობა (ROA) მოგება დაბეგვრამდე/აქტივების ჯამი
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უკუგება ინვესტიციაზე (ROI)
წლიური მოგება/გამოყენებული კაპიტალი 
(გამოყენებული კაპიტალი=ძირითადი 
საშუალებები+მარაგები)

შემოსავალი ერთ აქციაზე (წმინდა მოგება-პრივილიგირებული აქციების 
დივიდენდი)/ჩვეულებრივი აქციების რიცხვი

აქციის მომგებიანობის კოეფიციენტი % შემოსავალი ერთ აქციაზე/
ერთი აქციის საბაზრო ფასი

წყა რო: [2, გვ.51-53], [4, გვ. 163]

6. გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი (Solvency Ratios) – ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და პრო ცენ ტე ბის და-
ფარ ვის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი;

გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტები (Sol-
vency Ratios) გამოთვლა

საკუთარი კაპიტალით ვალდებულების 
დაფარვის კოეფიციენტი (Debt to Equity Ratio)

მთლიანი ვალდებულებები/
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი

პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი საოპერაციო მოგება/საპროცენტო ხარჯი

დივიდენდის დაფარვის კოეფიციენტი % წმინდა მოგება/დივიდენდი

გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტი მთლიანი აქტივები/მთლიანი ვალდებულებები

წყა რო: [2, გვ.50-51]

8. სა ო პე რა ციო საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის შე სა ფა სე ბე ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი.

საოპერაციო საქმიანობის შედეგების შესაფასებელი 
კოეფიციენტები (Operating Ratios) გამოთვლა

ოთახში განთავსების საშუალო დღიური განაკვეთი 
(ADR)

ოთახების ჯამური შემოსავალი/
გაყიდული ოთახების ჯამი

შემოსავალი ერთ ოთახზე 
(RevPar – Revenue per Available Room)

ოთახების ჯამური შემოსავალი/
ხელმისაწვდომი ოთახების რაოდენობა

ოთახის შემოსავალი ერთ სტუმარზე (REVPAC) ოთახების ჯამური შემოსავალი/
სტუმრების რაოდენობა

საკვების საშუალო ჩეკი საკვების რეალიზაციიდან მიღებული 
ჯამური შემოსავალი/მომხმარებლის ჯამი

საკვების რეალიზაციიდან მიღებული მოგების 
მაჩვენებელი (Food Profit %) 

საკვების რეალიზაციიდან მიღებული 
მოგება/საკვების რეალიზაციიდან 
მიღებული შემოსავალი

სასმელის რეალიზაციიდან მიღებული მოგების 
მაჩვენებელი (Beverage Profit %) 

სასმელის რეალიზაციიდან მიღებული 
მოგება/სასმელის რეალიზაციიდან 
მიღებული შემოსავალი

საკვების თვითღირებულების მაჩვენებელი 
(Food Cost %) 

რეალიზებული საკვების თვითღირებულება/
საკვების რეალიზაციიდან მიღებული 
შემოსავალი 

სასმელის თვითღირებულების მაჩვენებელი 
(Beverage Cost %)

რეალიზებული სასმელის 
თვითღირებულება/სასმელის 
რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი

დეპარტამენტის სახელფასო ხარჯის მაჩვენებელი % დეპარტამენტის სახელფასო ხარჯი/
დეპარტამენტის შემოსავალი

წყა რო: [3, გვ.123], [4, გვ. 163], [16]

User
Sticky Note
4 უნდა ეწეროს

User
Sticky Note
5 უნდა ეწეროს



aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

93

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

#1(60), 2021, Vol. 16, Issue 1.

კო ე ფი ცი ენ ტე ბის ანა ლი ზი ეხ მა რე ბა მე ნეჯ-
მენტს, მი ი ღოს სწო რი, დრო უ ლი და მომ გე ბი ა ნი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, მო ამ ზა დოს რე ა ლურ მაჩ ვე-
ნებ ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბი ლი ბი უ ჯე ტი, გან საზღ ვ როს 
რენ ტა ბე ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი.

KPI სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლია არა 
მხო ლოდ შეს რუ ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის ეფექ ტუ რო-
ბის შე მოწ მე ბა და შე ფა სე ბა, არა მედ ეფექ ტუ რი 
მარ თ ვის სის ტე მე ბის შექ მ ნა. ამას თა ნა ვე, და გეგ-
მ ვის პრო ცე სის გა დამ წყ ვეტ ელე მენტს წარ მო ად-
გენს ეფექ ტუ რო ბის ძი რი თა დი ინ დი კა ტო რე ბის 
შექ მ ნა, რა თა მოხ დეს სა წარ მოს შიგ ნით გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის შე ჯა მე ბა და ამ ქმე დე ბე ბის 
შე დე გე ბის გა ზომ ვა/ შე ფა სე ბა. KPI გა მო ი ყე ნე ბა 
სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის თ ვის, ასე ვე სხვა წლი უ რი 
გეგ მე ბის თ ვის. [16] ზო გი ერ თი KPI შე იძ ლე ბა იყოს 
ფაქ ტი უ რი ბი უ ჯეტ თან შე და რე ბით, სხვე ბი შე იძ-
ლე ბა იყოს სა წარ მოს სა კუ თა რი სტან დარ ტე ბი. KPI 
შე იძ ლე ბა გა მომ დი ნა რე ობ დეს გა რე წყა რო ე ბი და-
ნაც, რო გო რი ცა ა, სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი კვლე ვი თი 
ჯგუ ფე ბის მი ერ ან სა წარ მო თა მხარ დამ ჭე რი ქსე-
ლე ბი დან შე მო თა ვა ზე ბუ ლი შე და რე ბი თი ფი ნან სუ-
რი ანა ლი ზი. [13]

სას ტუმ როს პო ტენ ცი ა ლის ამაღ ლე ბის ძი-
რი თად მი მარ თუ ლე ბებ ში შე იძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს 
შემ დე გი: არ სე ბუ ლი სა ნომ რე ფონ დის გა მო ყე-
ნე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა (სასტუმროს დატ ვირ თ ვის 
სე ზო ნუ რი რყე ვე ბის დაგ ლუ ვე ბის და მი სი მარ თ-
ვის სტრუქ ტუ რის შეც ვ ლის სა ფუძ ველ ზე); ყვე ლა 
შე მად გე ნე ლი პო ტენ ცი ა ლის რე ზერ ვე ბის ანა ლი ზი 
და მა თი ოპ ტი მი ზა ცი ა; სა წარ მოს მე ნეჯ მენ ტის 

მთლი ა ნად და ყვე ლა მი სი შე მად გენ ლე ბის სრულ-
ყო ფა; სას ტუმ რო სა წარ მოს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ-
ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი-
ის დო ნის ამაღ ლე ბა, ინო ვა ცი ე ბი სა და სა კუ თარ 
გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის 
მუდ მი ვი და ნერ გ ვა.

დას კ ვ ნა
ყო ვე ლი ვე ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 

შე იძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ რომ ტუ რიზ მი, რო გორც 
მე ნეჯ მენ ტის ობი ექ ტი, ფრი ად სპე ცი ფი კუ რია 
და ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის, კერ ძოდ, სას ტუმ რო 
ბიზ ნე სის ეფექ ტი ა ნო ბა და რენ ტა ბე ლო ბა ბევ რად 
არის და მო კი დე ბუ ლი სას ტუმ როს მე ნეჯ მენ ტ ზე. 
ერ თი შე ხედ ვით ჩანს, რომ სას ტუმ როს მე ნეჯ მენ-
ტი, ისე ვე, რო გორც ნე ბის მი ე რი სფე როს სა წარ-
მოს მე ნეჯ მენ ტი, ემ ყა რე ბა ერ თ სა და იმა ვე ბა ზას, 
თუმ ცა მი უ ღე ბე ლია სას ტუმ რო სფე რო ში სხვა 
სფე რო ე ბი დან მე ნეჯ მენ ტის მო დე ლის, ფი ნან სუ რი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და კო ე ფი ცი ენ ტე ბის მე ქა ნი კუ რი 
გად მო ტა ნა, ვი ნა ი დან სას ტუმ როს მმარ თ ვე ლო ბი-
თი და ფი ნან სუ რი აღ რიცხ ვა არ სე ბი თად გან ს ხ ვა-
ვე ბუ ლია სხვა სფე რო ე ბის გან. 

აუცი ლე ბე ლია პროგ რეს ზე დაკ ვირ ვე ბა არ სე ბუ-
ლი სტრა ტე გი ის შე სა ბა მი სად და საქ მი ა ნო ბის შე-
დე გე ბის შე სა ფა სე ბე ლი ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
(KPI) შე მო ღე ბა, რომ ლი თაც იზო მე ბა საქ მი ა ნო ბით 
მიღ წე უ ლი ფი ნან სუ რი და სა ო პე რა ციო შე დე გე ბი. 
აღ ნიშ ნუ ლი KPI მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში უნ-
და იყოს არ სე ბულ სტრა ტე გი ას თან, უზ რუნ ველ ყოს 
და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა და მდგრა დი ზრდა.
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