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ნიუსლეთერი
მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის

შემუშავებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ „კაისა სამართალის“
და „ლაითსფიდ დიჯიტალის“ მხარდაჭერით

საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ
მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი
2022 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა მეწარმეთა შესახებ
ახალი კანონი.

კანონი ახლებურად არეგულირებს
მეწარმეების საქმიანობას.
შესაბამისად, ნებისმიერი
ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანია
ამ კანონში შესული ცვლილებების
გაცნობა და პრაქტიკაში
განხორციელება.

წარმოგიდგენთ რამდენიმე
მნიშვნელოვან და პრაქტიკულ
ცვლილებას, რომელიც უნდა
გაითვალისწინოთ, რათა
უზრუნველყოფილი იყოს თქვენი
საქმიანობის კანონმდებლობასთან
შესაბამისობა.

მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ
კანონის მოქმედება ვრცელდება
არსებულ მეწარმეებზეც. თუმცა,
კანონით დადგენილ ყველა
მოთხოვნასთან შესაბამისობა 2
წლის განმავლობაში, არაუგვიანეს
2023 წლის 31 დეკემბრისა უნდა
უზრუნველყოთ. ჩვენი რჩევაა,
დროულად უზრუნველყოთ თქვენი
სადამფუძნებლო დოკუმენტების
განახლება და ახალ კანონთან
შესაბამისობა, რათა
შეუფერხებლად განახორციელოთ
საქმიანობა ახალი სტანდარტებით.

კანონი ხელმისაწვდომია
საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე:
https://matsne.gov.ge/document/
view/5230186?publication=0
ელექტრონული პორტალი

კანონის ამოქმედების შემდეგ საჯარო
რეესტმა აამოქმედა ელექტრონული
პორტალი. ელექტრონული პორტალით
ხორციელდება ოფიციალური
ინფორმაციების გამოქვეყნება, კრების
მოწვევა, შეტყობინებების გაგზავნა და
ა.შ. აღნიშნული მნიშვნელოვანი სიახლეა
საწარმოების საქმიანოობის დროს.

მცირე და საშუალო ბიზნესთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეებისთვის
ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს: https://businessguide.ebrd.ge/

2022 წელს საქართველოში
არაერთი ახალი კანონი და
რეგულაცია შევიდა ძალაში.
მათი მიზანია საქართველოს
კანონმდებლობა
დაუახლოვდეს ევროკავშირის
კანონმდებლობას და
საუკეთესო პრაქტიკას.
მნიშვნელოვანია,
რომ საკანონმდებლო
ცვლილებების დიდი ნაწილი
გავლენას ახდენს მცირე
და საშუალო ბიზნესის
საქმიანობაზე, რამდენადაც
რეგულაციები ახალ
მოთხოვნებს უყენებს ბიზნეს
სუბიექტებს.
წინამდებარე ნიუსლეთერში
წარმოდგენილია სამი
მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო
აქტის მიმოხილვა, ესენია:
მეწარმეთა შესახებ კანონი,
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის
შესახებ კანონი და გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის შესახებ კანონი.
ნიუსლეთერით შეგიძლიათ მოკლედ
გაეცნოთ ძირითად ცვლილებებს,
ხოლო სხვადასხვა საკითხი
დეტალურად განმარტებულია ვებგვერდზე არსებულ სტატიებში.

ახალი საწარმოს დროს თქვენ
გენიჭებათ ელექტრონულ პორტალზე
წვდომის უფლება. ხოლო, არსებული
საწარმოს შემთხვევაში, თქვენ უნდა
გამოცხადდეთ საჯარო რეესტრში
და მოითხოვოთ ელექტრონულ
პორტალზე წვდომისათვის საჭირო
მონაცემები. ეს მნიშვნელოვანია,
რადგან ნებისმიერი განცხადების
(მაგალითად, კრების მოწვევისთვის)
გამოქვეყნებისთვის, დაგჭირდებათ
ელექტრონულ პორტალზე წვდომა.

საწარმოდან ელექტრონულ
პორტალზე წვდომის უფლება
ხელმძღვანელ პირს გააჩნია.
იმ შემთხვევაში თუ საწარმოს
რამდენიმე ხელმძღვანელი
ჰყავს, საერთო კრების მიერ უნდა
განისაზღვროს ის ხელმძღვანელი,
რომელსაც ექნება პორტალზე
წვდომის უფლებამოსილება.
სახელწოდება

მეწარმე სუბიექტის სახელწოდება
მნიშვნელოვანი კომპონენტია,
რადგან სწორედ სახელწოდებით
ახორციელებთ თქვენს
საქმიანობას. ახალი კანონით
დადგინდა უფრო მკაცრი
მოთხოვნები სახელწოდების
შესარჩევად. ეს მოთხოვნები
ვრცელდება როგორც ახალი
სუბიექტის დაფუძნების მომენტში,
ასევე, თუკი გადაწყვეტთ არსებული
სახელწოდების ცვლილებას.

ხელმძღვანელი პირი

ახალი კანონით დადგინდა
სხვადასხვა მოთხოვნა და წესი
საწარმოს ხელმძღვანელ პირთან
დაკავშირებით.
საწარმოს ხელმძღვანელი პირი
თანამდებობაზე შეიძლება
დაინიშნოს მაქსიმუმ 3 წლის ვადით.
შესაძლებელია მისი ხელახლა
დანიშვნა ვადის გასვლის შემდეგ.
თუ ამ ვადის გასვლის შემდეგ არ
დაინიშნება ახალი ხელმძღვანელი,
ან არ განისაზღვრება ახალი
ვადა, ის დანიშნულად ჩაითვლება
განუსაზღვრელი ვადით.
განუსაზღვრელი ვადით დანიშვნა
გულისხმობს, რომ თქვენ ვერ
გაათავისუფლებთ კომპანიის
დირექტორს მხოლოდ ვადის
გასვლის საფუძვლით.

ახალმა კანონმა დაადგინა მოთხოვნა,
რომ ხელმძღვანელ პირთან გაფორმდეს
სასამსახურო ხელშეკრულება. ამ
ხელშეკრულების მიმართ არ
ვრცელდება შრომის სამართლის
დებულებები, შესაბამისად, სასამსახურო
ხელშეკრულება არ არის აუცილებელი,
რომ შეესაბამებოდეს შრომის
კოდექსს. ამდენად, ისეთი საკითხები,
როგორიცაა სამუშაო დრო, შვებულება,
ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურები,
რეგულირდება არა შრომის კოდექსით,
არამედ, სასამსახურო ხელშეკრულებით.
თქვენი საქმიანობის გამარტივების
მიზნით, სტანდარტული ფორმის
სასამსახურო ხელშეკრულების ნიმუში
შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე www.businessguide.ebrd.ge თქვენი
საქმიანობის სპეციფიკის მიხედვით,
შეგიძლიათ შეცვალოთ ხელშეკრულების
ნიმუში და პირობები.

ძირითადი მოთხოვნა შეეხება
სახელწოდების მიმსგავსებას
უკვე არსებული საწარმოს
სახელწოდებასთან. იმ
შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ
შერჩეული სახელწოდება არსებული
საწარმოს სახელწოდების
მსგავსია, თქვენ უნდა შეცვალოთ
სახელწოდება იმგვარად, რომ აღარ
იყოს ასეთი მსგავსება, ან უნდა
მოიპოვოთ არსებული საწარმოსგან
თანხმობა სახელწოდების
გამოყენების მიზნით.

მაგალითად, თუკი აპირებთ,
რომ თქვენს კომპანიას
დაარქვათ „ნიუსლეთერი“,
საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო
შეამოწმებს არსებობს თუ
არა ასეთი დასახელების
ან მსგავსი სახელწოდების
კომპანია. თუკი აღმოჩნდება,
რომ არსებობს კომპანია
„ნიუსლეტერი“, მიუხედავად
ერთი ასოს განსხვავებისა,
საჯარო რეესტრმა
შესაძლებელია ჩათვალოს,
რომ თქვენი კომპანიის
დასახელება უკვე არსებული
კომპანიის დასახელების
მსგავსია და არ მოგცეთ
თქვენთვის სასურველი
სახელწოდების გამოყენების
უფლება.

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი
მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ, რომელიც
მიზად ისახავს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა
დაუახლოვდეს ევროკავშირის კანონმდებლობას.
კანონი მნიშვნელოვან პრინციპებს
ამკვიდრებს და განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო
საწარმოების საქმიანობაში.
მომხმარებლები ნებისმიერი ბიზნესის
წარმატების მთავარი საფუძველია,
შესაბამისად, მათი უფლებების დაცვა
უმნიშვნელოვანესია.
კანონი არეგულირებს ურთიერთობებს
მოვაჭრესა და მომხმარებელს შორის,
რომელიც პირადი მიზნით ყიდულობს
საქონელს ან მომსახურებას.

მცირე და საშუალო ბიზნესთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეებისთვის
ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს: https://businessguide.ebrd.ge/

კანონი ეტაპობრივად შედის
ძალაში. მისი დიდი ნაწილი
ამოქმედდა 2022 წლის 1
ივნისიდან, ხოლო დანარჩენი
ნაწილი ამოქმედდება 2022
წლის 1 ნოემბრიდან.
წარმოგიდგენთ რამდენიმე
მნიშვნელოვან და პრაქტიკულ
სიახლეს, რაც დაადგინა
კანონმა და რომლის
გათვალისწინება არსებითია
თქვენს საქმიანობაში.

კანონის სრული ვერსია
ხელმისაწვდომია
საკანონმდებლო მაცნეს
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე:
https://matsne.
gov.ge/document/
view/5420598?publication=0
თქვენი საქმიანობის
გამარტივების მიზნით,
შესაძლებლობა გაქვთ
გამოიყენოთ კანონით
გათვალისწინებული
სხვადასხვა დოკუმენტის
(დისტანციური
ხელშეკრულება,
სავალდებულო ინფორმაცია,
განცხადების ფორმა)
შაბლონი ვებ-გვერდზე:
www.businessguide.ebrd.ge
დისტანციურ ხელშეკრულებაზე
უარის თქმა

კანონის მიხედვით, დისტანციური
ხელშეკრულება არის
ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო
მომხმარებელსა და მოვაჭრეს
შორის დისტანციურად, როდესაც
ისინი ფიზიკურად ერთად არ
იმყოფებიან. ასეთი ხელშეკრულება
შეიძლება დაიდოს ვებ-გვერდის,
ელ-ფოსტის, სოციალური ქსელის
ან/და სატელეფონო კომუნიკაციის
საშუალებით.

გაუქმების შემთხვევაში,
მომხმარებელს არ დაეკისრება
რაიმე ჯარიმა ან ხარჯი.
ხელშეკრულების გაუქმების
შემთხვევაში, მომხმარებელს
ვალდებულება აქვს დააბრუნოს
მიღებული საქონელი.
იმისათვის, რომ დაცული
იყოს ბალანსი, კანონი ადგენს
გარკვეულ გამონაკლისებს
ამ უფლებიდან, როგორიცაა,
მაგალითად, მალფუჭებადი
საქონლის მიწოდება, ჰერმეტულად
დაცული საქონლის მიწოდება და
ჰერმეტულობის დარღვევა და სხვა.
სააგენტო

მომხმარებლის უფლებების
დაცვის უფლებამოსილება მიენიჭა
კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს.
სააგენტოს ფუნქციაა მოახდინოს
მომხმარებლის უფლებების
და კანონიერი ინტერესების
დაცვა, დარღვევების პრევენცია,
დარღვეული უფლებების აღდგენის
ხელშეწყობა, მომხმარებლის
უფლებების დარღვევის ფაქტების
გამოვლენა და სათანადო
რეაგირება.
მნიშვნელოვანია, რომ
მომხმარებელს სააგენტოსთვის
მიმართვის უფლება დარღვევიდან
2 წლის განმავლობაში აქვს.

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე
დაკავშირებულია დისტანციურ
ხელშეკრულებაზე უარის თქმის
უფლებასთან.
მომხმარებელს უფლება აქვს
ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე
უარი თქვას დისტანციური ფორმით
დადებულ ხელშეკრულებაზე.
ხელშეკრულებაზე უარის თქმის
უფლება არსებობს 14 დღის
განმავლობაში.
ეს გულისხმობს, რომ
მომხმარებელი არ არის
ვალდებული დაასაბუთოს, რატომ
ამბობს უარს ხელშეკრულებაზე
და მოითხოვოს ხელშეკრულების
გაუქმება. ხელშეკრულების
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სააგენტოს სრული
ფუნქციონირება
მომხმარებელთა უფლებების
დაცვის კუთხით დაიწყება 2022
წლის 1 ნოემბრიდან.
სააგენტოს ვებ-გვერდის
მისამართია: https://gnca.gov.ge
ჯარიმა

მომხმარებელთა უფლებების
დარღვევის შემთხვევაში,
კანონით დადგენილია ჯარიმები.
ჯარიმის ოდენობა
განისაზღვრება სააგენტოს
მიერ დარღვევის
სიმძიმიდან, ხასიათიდან
და ხანგრძლივობიდან
გამომდინარე. ჯარიმის ოდენობა
არ უნდა აღემატებოდეს
მეწარმის წლიური ბრუნვის 2%.
თუკი მეწარმის დაფუძნებიდან
არ არის გასული 1 წელი, ჯარიმის
ოდენობა განისაზღვრება
დაფუძნების დღიდან
დარღვევის პერიოდამდე
დაანგარიშებით. აღსანიშნავია,
რომ დარღვევის 12 თვის
განმავლობაში განმეორების
შემთხვევაში, დაკისრებული
ჯარიმა ორმაგდება.
დაკისრებული ჯარიმა
სახელმწიფო ბიუჯეტში
გადაიხდება.

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
გარემოს დაცვა და მწვანე ეკონომიკის განვითარება სახელმწიფოს ერთ-ერთი
პრიორიტეტია.
ზიანის სახეები

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის
კანონით დადგენილია ზიანის
სხვადასხვა სახე. კანონით
რეგულირების მთავარი
მიმართულებაა მნიშვნელოვანი
ზიანის გამოსწორება. მნიშვნელოვანი
ზიანის დასადგენად, კანონის
დანართით გათვალისწინებულია
სხვადასხვა კრიტერიუმი, რომელიც
შეეხება ბიომრავალფეროვნების,
წყლისა და მიწის დაზიანების კუთხით.

აღნიშნული გათვალისწინებულია
ასევე საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის გაფორმებული
ასოცირების შეთანხმებითაც,
რომელიც ადგენს სხვადასხვა
მიმართულებით საქართველოს
კანონმდებლობის ევროკავშირის
დირექტივებთან დაახლოვების
ვალდებულებებს.
ერთი-ერთი ასეთი სიახლე
გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის
კანონის მიღებაა. კანონი
საქართველოს პარლამენტმა 2021
წელს მიიღო, თუმცა ის 2022 წლის 1
ივლისიდან ამოქმედდა.
მნიშვნელოვანია, რომ კანონი ყველა
მეწარმე სუბიექტზე ვრცელდება, მათ
შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეზეც.
კანონის სრული ვერსია შეგიძლიათ
იხილოთ საკანონმდებლო მაცნეს
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე:
https://matsne.gov.ge/document/
view/5109151?publication=0
წარმოგიდგენთ რამდენიმე
მნიშვნელოვან სიახლეს, რომელიც
დადგენილია ახალი კანონით.

პრინციპი - დამბინძურებელი
იხდის

კანონის მიზანია დაარეგულიროს
გარემოსათვის ზიანის მიყენების
შედეგები და პროცედურები. ამ
მიზნით, კანონი იყენებს პრინციპს
- დამბინძურებელი იხდის. ეს
პრინციპი გულისხმობს, რომ
ვინც დააზიანებს გარემოს, ის
პასუხისმგებელია იმ ხარჯებზე,
რომელიც ამ ზიანის გამოსწორებას
სჭირდება. აღნიშნული პრინციპის
მიზანია, ყველამ იზრუნოს, რომ არ
მიადგეს გარემოს ზიანი.
გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის კანონის ახალი
პრინციპი არსებითად განსხვავდება
მანამდე არსებული პრინციპისგან.
თუკი ადრე გარემოსათვის ზიანის
მიყენების შემთხვევაში, ზიანის
მიმყენებელი ფულად თანხას
იხდიდა სახელმწიფო ბიუჯეტში,
რომელიც შესაძლოა საერთოდ
არ გამოყენებულიყო გარემოს
მდგომარეობის გამოსწორებისათვის,
ახალი კანონის მიხედვით, ზიანის
მიმყენებელი ვალდებულია თავად
გამოასწოროს გარემოზე მიყენებული
ზიანი. აღნიშნული უზრუნველყოფს,
რომ ზიანის მიყენების
შემთხვევაში, კონკრეტულად და
გამიზნულად განხორციელდეს
ისეთი ღონისძიებები, რომელიც
მოემსახურება დაზიანებული
გარემოს პირვანდელ
მდგომარეობაში ან პირვანდელთან
მიახლოებულ მდგომარეობაში
აღდგენას.
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მაგალითად,
ბიომრავალფეროვნებაზე
ზიანის მიყენების დროს,
მნიშვნელოვანი ზიანის
კრიტერიუმია წითელ ნუსხაში
(EN, CR, RE კატეგორიები)
შემავალი სულ მცირე 1
ინდივიდის დაზიანება, ტყის 0.5
ჰექტარის დაზიანება, რომელიც
ტყეს უკარგავს ძირითად
ფუნქციას, ეროვნული პარკის
0.01%-ზე მეტი ფართობის
დაზიანება. მიწის დაზიანებად
განიხილება სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთის, ან
სახელმწიფო ტყის 500 კვ.მ ან
მეტი ფართობის დაბინძურება,
ხოლო, წყლის დაზიანებად
განიხილება წყლის
დაბინძურება, რომელმაც
თევზის რესურსი გაანადგურა.

მნიშვნელოვანი ზიანის
მიყენების შემთხვევაში, კანონი
ითვალისწინებს სხვადასხვა
პროცედურას. საბოლოო მიზანი
არის, სახელმწიფოს შესაბამის
ორგანოსთან შეთანხმდეს ზიანის
გამოსწორების ღონისძიებები და
ზიანის მიმყენებელმა საკუთარი
რესურსებით უზრუნველყოს
აღნიშნული ღონისძიებების
განხორციელება. ასეთი ღონისძიება
შეიძლება იყოს თევზის რესურსის
მოშენება მდინარეში, ხემცენარეების დარგვა და მოვლა,
კონკრეტული ინდივიდის დაბრუნება
ბუნებაში, რეკულტივაცია და სხვა
მსგავსი ღონისძიებები.

ინტერვიუ

ნინო ზამბახიძესთან
ნინო ზამბახიძე - მეწარმე, მსოფლიო ეკონომიკური
ფორუმის (World Economic Forum) ახალგაზრდა
გლობალური ლიდერი, საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის თავმჯდომარე, G 100 სოფლის მეურნეობის,
აგროტურიზმის და აგროტეკის მიმართულების
ხელმძღვანელი, არაერთი ჯილდოს მფლობელი და
სხვადასხვა ციფრული პლატფორმების - Agronavti.ge;
1anoba.ge ; Covaider.ge ; agrogate.world; agroskills.ge;
Agromap.ge; Smart Villige ; Agrojobs.ge დამფუძნებელი.
თქვენი გამოცდილების
გათვალისწინებით, რა რჩევას
მისცემდით საქართველოში მოღვაწე
მცირე და საშუალო ბიზნესის
წარმომადგენლებს წარმატების
მისაღწევად?

მარტივი არ არის ბიზნესის კეთება
,განსაკუთრებით სტარტაპებისთვის
და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის,
რადგან გარდა ფინანსური ინვესტიციისა,
ძალიან დიდ ენერგიას, მოთმინებასა
და ნებისყოფას საჭიროებს. არ უნდა
შეეშინდეთ არანაირი წარუმატებლობის,
რადგან ყველა წარუმატებლობა არის
კარგი გაკვეთილი იმისთვის, რომ
მიაღწიო შენს მიზანს. ამიტომ ვეტყოდი,
რომ ის მიზანი, რომელიც დასახული
აქვთ უნდა იცოდნენ, რომ გამოვა.
შესაბამისად, უნდა ემსახურონ იმ
ღირებულებას, რაც მათ გააჩნიათ.
თქვენი გადმოსახედით, რა
შესაძლებლობები აქვთ დღეს
მცირე და საშუალო ბიზნესის
წარმომადგენლებს, რომლის უკეთ
გამოყენების შემთხვევაში ისინი
შეძლებდნენ წარმატების მიღწევას?

იმისთვის, რომ მცირე და საშუალო
ბიზნესის წარმომადგენლებმა
წარმატებას მიაღწიონ, მასშტაბზე უნდა
იფიქრონ, რადგან დღეს კონკურენცია
ადგილობრივი აღარ არის. ბიზნესი,
რომელიც საქართველოში ოპერირებს,
შესაძლებლობა აქვთ გლობალურად
გავიდნენ. როდესაც არსებობს ციფრული
სამყარო, სოციალური ქსელები,
კომუნიკაცია უფრო მარტივია. ამიტომ
შეუძლიათ ყველა ეს რესურსი თავისი
ბიზნესის მდგრადობისთვის გამოიყენონ.
რომელ სექტორში ხედავთ დიდ
შესაძლებელობებს მცირე და საშუალო
ბიზნესისთვის?

ამ შემთხვევაში, ჩემს კომპეტენციას არ
გავცდები და აქცენტს სოფლის მეურნეობაზე
გავაკეთებ. ვიტყვი, რომ სასურსათო
უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი.
შესაბამისად, მცირე და საშუალო
ბიზნესის არსებობა სოფლის მეურნეობაში
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. გამოკვება
ყველას სჭირდება ადგილობრივად და
გლობალურადაც. ამიტომ, ვფიქრობ,
შესაძლებლობები და მოთხოვნაც დიდია ამ
მიმართულებით.

როგორ ფიქრობთ, რა გამოწვევების
წინაშე დადგა მცირე და საშუალო
ბიზნესი პანდემიის შედეგად და
როგორ უნდა გაუმკლავდნენ დღეს
ისინი ამ გამოწვევებს?

პანდემიის შედეგად გამოწვევა ყველა
სექტორში იყო, და არც სოფლის
მეურნეობა გახლდათ გამონაკლისი.
არსებული სტატისტიკით, ის ბიზნესები
ნაკლებად დაზარალდენენ, ვინც
მარტივად გადაერთნენ ონლაინ
სერვისებზე, ვიდრე ის ბიზნესები,
რომლებსაც ამის შესაძლებლობა და
რესურსი არ ჰქონდათ. ძალიან ბევრი
წინაპირობაა იმის, რომ ბიზნესი
შეფერხდეს, იქნება ეს პანდემია,
ეკონომიკური კრიზისი თუ სხვა. ალბათ,
გამოსავალი დივერსიფიცირებაში,
კრეატიულობაში და კვალიფიციურ
კადრებშია. ამიტომ მცირე და საშუალო
ბიზნესი ძალიან მოქნილი უნდა იყოს
და უფრო კრეატიულიც.
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