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Abstract  

It has been argued that the financial performance of business organizations relies on the 

generation of high levels of customer satisfaction and loyalty. There are many issues and aspects 

which determine customer satisfaction. Researchers suggest that one of them is employees. It is 

argued that for improving customer loyalty, especially in service business, employees play an 

essential and unique role. The purpose of this research is to examine the relationship between 

employee loyalty and customer loyalty and determine the impact of employee loyalty on 

customer loyalty. More precisely, the given study explores the relationship between employee 

loyalty and customer loyalty in the context of audit firms operating on the Georgian market. As 

the supply of audit services is high on the Georgian market, increased competition among 

service providers has forced organizations to focus more emphasis on different aspects of service 

offered to customers.  If the two above mentioned variables are found to be mutually 

reinforcing, then audit firms’ policies should take this aspect into their consideration.  

Through analyzing secondary data and primary data, gained from structured 

questionnaires, the findings of the current research indicated that employee loyalty and 

customer loyalty are positively correlated. Loyal employees deliver desirable services to 

customers. The result for the organization is high return on employee investment. Customer 

loyalty can be achieved by managing and improving employee loyalty as our research has 

conclude close relationship between these two variables. Since, firms which take into 

consideration the fact that customer satisfaction feeds back into employee satisfaction, can gain 

a competitive advantage. 
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აბსტრაქტი 

ამტკიცებენ, რომ ბიზნეს ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა 

დამოკიდებულია მომხმარებლის კმაყოფილებისა და ლიუალურობის მაღალი დონის 

მაჩვენებელზე. არსებობს უამრავი საკითხი და ასპექტი, რომლებიც განსაზღვრავენ 

მომხმარებლის კმაყოფილებას. მკვლევარები ამბობენ რომ ერთერთი მათგანი 

თანამშრომლებია. ამტკიცებენ, რომ მომხმარებელთა ლოიალურობის 

გაუმჯობესებისათვის, განსაკუთრებით მომსახურების სფეროში, თანამშრომლები 

თამაშობენ მნიშვნელოვან და განსაკუთრებულ როლს.  

აღნიშნული კვლევის მიზანია შევამოწმოთ კავშირი თანამშრომლის 

ლიოალურობასა და მომხმარებლის ლოიალურობას შორის და გამოვიკვლიოთ თუ რა 

გავლენას ახდენს თანამშრომლის ლოიალურობა მომხმარებლის ლოიალურობაზე. 

უფრო კონკრეტულად, კვლევა შეისწავლის კავშირს თანამშრომლის ლოიალურობასა 

და მომხმარებლის ლოიალურობას შორის საქართველოს ბაზარზე მოქმედი 

აუდიტორული ფირმების კონტექსტში.  

ვინაიდან საქართველოს ბაზარზე მაღალია აუდიტორული მომსახურების 

მოწოდების დონე, გაზრდილმა კონკურენციამ მომსახურების პროვაიდერებს შორის 

ორგანიზაციები აიძულა მეტი ყურადღება დაუთმონ მომხმარებლისთვის გაწეული 

მომსახურების სხვადასხვა ასპექტს. იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ 

ზემოთაღნიშნული ცვლადი სიდიდეები ერთმანეთს აძლიერბს, აუდიტორული 

ფირმებმა უნდა მიიღონ ეს ფაქტი მხედველობაში.  

სტრუქტურიზებული კითხვარებიდან მიღებული მეორადი და პირველადი 

მონაცემების გაანალიზებით კვლევის შედეგმა უჩვენა, რომ თანამშრომლის 

ლოიალურობა და მომხმარებლის ლოიალურობას შორის დადებითი თანაფარდობაა. 

ლოიალური თანამშრომლები კომპანიისთვის სასურველ მომსახურებას უწევენ 
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მომხმარებლებს. თანამშრომლებში ჩადებული ინვესტიციას დიდი მოგება მოაქვს 

ორგანიზაციისთვის.  

მომხმარებელთა ლოიალურობზე ზემოქმედება შესაძლებელია თანამშრომელთა 

ლოიალურობის მართვით და გაუმჯობესებით ვინაიდან ჩვენი კვლევის დასკვნა 

მიანიშნებს კომპანიებს რომ მოიპოვონ ხანგრძლივი კონკურენტული უპირატესობა 

აღნიშნული ორი ცვლადი სიდიდის დადებითი ურთიერთკავშირის გათვალისწინებით. 
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