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kva zi sa baz ro eko no mi ku ri sis te ma. gan v li li 

pe ri o dis Se fa se bi sas yu radRe ba un da mi vaq ci oT 

Sem deg Ta vi se bu re bas: am Ja min de li erov nu li 

eko no mi ku ri sis te ma `sab Wo Ta so ci a liz mis~, 

`ve lu ri ka pi ta liz mis~, gan vi Ta re bu li da gan-

vi Ta re ba di qvey ne bis eko no mi kur sis te ma Ta 

fun q ci o ni re bis cal ke u li prin ci pe bi sa da me qa-

niz me bis ga er Tia ne biT (daj gu fe biT) SezRu dul 

pe ri met r ze (siv r ce Si) war mo iq m na da ̀ hib ri dul~ 

war mo naq m nad Ca mo ya lib da, ro me lic dRem de ar-

se bu li eko no mi ku ri sis te me bi sa gan yo vel m x riv 

gan s x vav de ba da si tu a ci is (pos t so ci a lis tu ri 

pe ri o dis) Ta vi se bu re be bis age bu le bis (for mi-
re ba di da fun q ci o ni re ba di struq tu ra), sa zo ga-

do eb riv ur Ti er To ba Ta gar daq m ne bis xa si aT Tan 

cva le ba di adek va tu ro biT ga mo ir Ce va da is to-

ri u li ana lo gi ara aqvs.

bu neb ri via, ase Ti sis te mis (kon g lo me ra tis) 

Zi ri Ta di Se mad gen le bi (e le men te bi) de for-

mi re bu lia. ma ga li Tad, ka pi ta lis di di na wi li 

war mo mav lo bis (pri va ti za ci is kri mi na lu ri 

as peq te bi) da da ba li do nis me nej men tis ga mo, 

aR war mo e ba Si re a lu rad ar mo na wi lebs. Zi ri Ta di 

da sa war moo fon de bis, mi wis di di na wi li kon ser-

va ci a Sia. war mo e bis faq to ri _ Sro ma (sa mu Sao 

Za la) axal re a lo bas Tan adap ti re bu li ar aris. 

ka pi ta lis (ro gorc war mo e bis faq to ris) ara e-

feq ti a nad ga mo ye ne bis ga mo war mo e bis pro ce sis 

ga nax le ba, Tun dac mar ti vi aR war mo e bis do ne zec 

ar xde ba da kva li fi ci ur Sro ma ze (gan sa kuT re-

biT re a lur seq tor Si) moTxov nac mcir de ba. ise Ti 

faq to ri, ro go ri caa me war me ob ri vi una ri TviT-

gan vi Ta re bis po ten ci ur Se saZ leb lo bebs ver iye-

nebs. eko no mi kis sa xel m wi fo eb ri vi re gu li re ba 

(ro gorc gan vi Ta re bis faq to ri) dro is moTxov nebs 

Ca mor Ca da erov nu li eko no mi kis stra te gi u li amo-

ca ne bis ga dawy ve tas ara sis te ma ti u ri xa si a Ti aqvs. 

cod na, ro gorc gan vi Ta re bis in teg ri re bu li 

faq to ri, eko no mi kis erov nul Ta vi se bu re bebs ar 

iT va lis wi nebs. ami tom, zo gad kon cep tu a lu ri da 

me To do lo gi u ri mid go me biT ga ni sazR v re ba eko-

no mi kis gan vi Ta re bis ori en ti re bi da stra te gi ac.

re a lur eko no mi ka Si kon ku ren tu li (kla si ku-

ri ga ge biT) ga re mo ar Seq m ni la, rac amux ru Webs 

sa baz ro me qa niz me bis (in s t ru men te bis) moq me de-

bas, ak ni nebs sti mu li re bis (mo ti va ci is) rols, 

zRu davs Ta vi su fal ar Ce vans. qve ya na Si ker Zo 

sa kuT re ba (ro gorc ase Ti) da sa xel Sek ru le bo 

ur Ti er To be bi, mya rad ar aris da cu li (su bi-

eq tu ri in te re se bis gav le nas ga nic dis). ker Zo 

sa kuT re bis dis k re di ta ci is saf r Txec Se iq m na.

qvey nis eko no mi ku ri sis te ma ar aris ori en-

ti re bu li mwar mo eb lu ro ba sa da efeq ti a no ba ze, 

grZel va di a ni zrdis faq to reb ze (in ves ti ci e bi 

re a lur seq tor Si, sa mu Sao Za lis for mi re ba, ga-

naT le ba da a.S.). amas Tan, ar se bi Tad da mo ki de bu lia 

ga re dan mxar da We ra ze (in ves ti ci e bi). yo ve li ve amis 

Se de gad, bu neb ri via, erov nu li eko no mi ka efeq ti-

a ni TviT re gu li re bis re Jim Si ver fun q ci o ni rebs.

am ri gad, qve ya na Si ro gorc for miT, ase ve Si-

na ar siT fun q ci o ni rebs so ci a lur-eko no mi ku ri 

sis te ma, ro me lic de for mi re bul sa baz ro da 

sa xel m wi fo eb riv me qa niz mebs em ya re ba. ami tom, 

mi si si cocx li su na ri a no ba, TviT gan vi Ta re bis 

po ten ci a li ver uz run vel yofs xan g r Z li vi eko-

no mi ku ri zrdis axal tra eq to ri a ze ga das v las.

so ci a lu ri di fe ren ci a ci is pro ce sis Se uq-

ce va di xa si a Ti. war mo e bis faq to re bis ara e feq-

(dasawyisi ixileT ̀ biznesi da kanonmdebloba~ #2)

II nawili _ gagrZeleba nodar WiTanava

ekonomikur mecnierebaTa 

doqtori, profesori, 

soflis meurneobis 

mecnierebaTa akademiis 

akademikosi

saqarTvelos saqarTvelos 
ekonomikis ekonomikis 
ganviTarebisganviTarebis
tendenciebi da tendenciebi da 
perspeqtivebiperspeqtivebi

ekonomikuri politika



 4 4

#
3

  
i

vn
i

s
i

  
 2

0
1

3

ti a nad ga mo ye ne bis fon ze, gaR r mav da so ci a lu ri 

di fe ren ci a ci is pro ce si. sa qar T ve lo Si Ra rib Ta 

udi de si na wi li ga naT le bu li da ad re pro fe si-

u li Cve ve bis (ga moc di le bis) mqo ne ada mi a ne bi 

ari an. ma Ti dRe van de li yo fa pro fe si is, rwme nis 

da kar g vas, fsi qo lo gi ur stress, sa bo lo od sa-

zo ga do eb riv da mo ra lur deg ra da ci as iw vevs.

ze moT mo ta ni li ana li zi (sa ar se bo mi ni mu-

mis, umu Sev ro bis, so ci a lu ri di fe ren ci a ci is 

maC ve neb le bi da sxv.) adas tu rebs, rom `a xal 

mdid reb sa~ da ̀ a xal Ra ri bebs~ So ris so ci a lu ri 

po la ri za ci is fon ze Ca mo ya li be bu li wi na aR m-

de go ba Tvi seb ri vad axal for ma sa da Si na arss 

iZens _ po li ti ku ri da pi ris pi re bis Se uq ce vad 

pro ces Si ga da vi da, rac bu neb ri via, kla sob ri vi 

brZo lis re van Sis tu li for me bis ga mo ye ne bis 

saf r Txes Se i cavs. igi Ta vi si ar siT gan s x vav de ba 

cno bi li Se xe du le bis gan _ ka pi tal sa da Sro mas 

So ris ar se bu li wi na aR m de go bis Se sa xeb. igi Si-

na ar siT uf ro Rrmaa da gan vi Ta re bis pro ce sis 

ne bis mi er si tu a ci a Si so ci a lu ri afeT qe bis re a-

lur wya ros war mo ad gens. amas Tan, es mov le na in-

ter na ci o na lu ri xa si a Ti saa da zo gad-sa ka cob-

rio so ci a lur prob le ma Ta ran g Si ga ni xi le ba.1 

sa zo ga do e ba, am saf r Txes se ri o zul yu radRe-

bas arc aq cevs. ara da, es ori ka te go ria (`a xa li 

mdid re bi~ da ̀ a xa li Ra ri be bi~) mxo lod pi ro bi-

Tad gan s x va ve bu li cne be bi ar aris, ori er T ma ne-

Tis gan mkveT rad gan s x va ve bu li men ta li te tia, 

fa se u lo ba Ta aRi a re baa. maT sxva das x va sa mom x ma-

reb lo baz re bic aqvT, fas war moq m nis me qa niz mis 

gav le nac sxva das x va na i ria. ami tom, sa zo ga do eb-

ri vi qce vis sxva das x va nor me biT cxov ro ben. es 

gan sa kuT re bu li ti pis so ci a lur-po li ti ku ri 

mov le naa, ro me lic qvey nis gan vi Ta re bis pro ce-

seb ze pir da pi ri ze moq me de biT yo vel m x riv xels 

uS lis sa zo ga do e bis kon so li da ci as, sa bo lo od, 

so ci a lur wo nas wo ro bas. ni San dob li via, rom 

es mov le na sa qar T ve lo Si aR mo cen da erov nu li 

eko no mi kis ga Ca na ge bis fon ze. amas Tan, `a xa li 

Ra ri be bis~ di di na wi li, ro gorc iT q va, ga naT le-

bu li ada mi a ne bi ari an. aseT mov le nas is to ri u li 

ana lo gi ara aqvs.

am Ja mad, ise ro gorc msof li o Si, sa qar T ve lo-

Sic xuT sa SiS so ci a lur-po li ti kur mov le nas Tan 

gvaqvs saq me. esaa Sim Si li, umu Sev ro ba, avad m-

yo fo ba, uwig nu ro ba da uTa nas wo ro ba. ese ni, 

zo gad sa ka cob rio da amav d ro u lad, erov nu li 

prob le me bia, Ta na med ro ve o bis aS ka rad ga mok ve-

Ti li Ta vi se bu re ba-ten den ci e bia. sa qar T ve lo Si 

1  msoflio bankis cnobiT 2,6 mlrd kaci siRari-

bis zRvars qvemoTaa, 2 dolarze naklebs moixmars. 

msoflioSi 400 ojaxs ufro meti resursi aqvs, vi-

dre erT miliard Rataks. Jurnali `meJdunarod-

naia ekonomika~, #6, 2009, gv. 21.

es mov le na – Se de gi uka nas k ne li 20 wlis man Zil ze 

sa zo ga do eb riv ur Ti er To ba Ta tran s for ma ci is 

miz ne bi sa da amo ca ne bis `kla sob ri vi brZo lis~ 

po zi ci e bi dan gac no bi e re bam da ro gorc aRi niS na, 

ar se bu li po li ti ku ri da so ci a lur-eko no mi ku ri 

sis te me bis Tan mim dev ru lad Sec v lis (de mon ta Jis) 

nac v lad, ma Ti myi si e rad ngre vis po li ti kam ga na pi-

ro ba. gan sa kuT re bu li ro li am saq me Si Se as ru la 

po li ti ku ri Su ris Zi e bis su lis k ve Te bam, rom lis 

lo zun gi iyo `sis x li sis x lis wil~. sam wu xa rod, 

erov nu li cno bi e re ba, mo um za de be li Sex v da ga-

re dan Se mo Ta va ze bul, swra fad cva le bad pro ce-

sebs, ver mo a xer xa maT Tan adap ti re ba.

tran s for ma ci u li pro ce se bis Ta vi se bu re be-

bi. gar da ma val pe ri od Si bevr bun do van kiTx vas 

ga e ca pa su xi. uf ro cxa di gax da, rom Ta vi suf-

le ba da wes ri gi Tav se ba dia, mag ram igi av to ma-

tu rad ar mi iR we va. auci le be lia sa xel m wi fos 

mra val m x ri vi Za lis x me va, pro fe si u li mid go ma, 

so ci a lur-eko no mi ku ri pro ce se bis geg ma zo mi-

e ri mar T va (re gu li re ba) ide o lo gia ki ar aris, 

ara med sa zo ga do e bis gan vi Ta re bis sa yo vel Ta od 

aRi a re bu li ka non zo mi e re baa. sa zo ga do e ba ba-

zars ki ar em sa xu re ba, pi ri qiT, ba za ri sa zo ga-

do e bas, Ta nac ara mxo lod mis erT na wils, ara med 

sa er Tod ada mi ans, sa zo ga do e bis yve la wevrs.

ar da das tur da zo gi er Ti kon cep tu a lu ri da 

me To do lo gi u ri mid go mac. ma ga li Tad, sa baz ro 

me qa niz m ze ga fe ti Se bu li war mod ge ne bi, sa er Ta-

So ri so eko no mi ku ri da sxva struq tu re bis re-

ko men da ci e bis mar Te bu lo ba. sa baz ro me qa niz me-

bis uni ver sa lu ri xa si a Tis Se sa xeb ste re o ti pe bi 

da im s x v ra. amas Tan, kvla vin de bu rad mZlav robs 

ilu zi e bi imi sa, rom vi Rac mowya le bis Tva liT 

gad mog v xe davs, uan ga rod dax ma re bas gag vi-

wevs, yo vel m x riv Se ec de ba dro sa da siv r ce Si 

da na wev re bu li in te leq tu a lu ri po ten ci a li 

aR g vid gi nos, rom qve ya na mo ma val Sic SeZ lebs 

Ta vi si is to ri u li ro lis Ses ru le bas. eifo ri a Si 

yof nis xan g r Z liv pe ri od Si, sam wu xa rod, dam k vid-

r da sxvis xar j ze cxov re bis gan wyo ba, Se sa ba mi sad, 

gaZ li er da gul g ri lo bi sa da upa su xis m geb lo bis 

da mo ki de bu le ba (in s tin q ti), sa zo ga do e ba ne la 

ga mo dis iZu le biT na zi a re bi kri mi na lu ri az rov-

ne bi dan. bev ri Tavs imiT im S vi debs, rom aseT mZi me 

mdgo ma re o ba Si bev r jer yo fi la qve ya na, mag ram igi 

yo vel T vis ga dar Ce ni lao. swo red ase Ti gan wyo ba 

qmnis qvey nis T vis yve la ze did saf r Txes.

sa zo ga do eb riv ur Ti er To ba Ta gar daq m ne bis 

mTa va ri su bi eq te bi _ sa xel m wi fo-po li ti ku ri 

par ti e bi-biz ne si-ara sam Tav ro bo struq tu re bi 

(sa mo qa la qo sa zo ga do e ba)-prof kav Si re bi-mec ni-

e re ba-sa er Ta So ri so eko no mi ku ri da fi nan su ri 

struq tu re bi _ cal-cal ke, er T ma neT Tan Se u-

Tan x meb lad moq me de ben, xSi rad er T ma neTs upi-

ekonomikuri politika
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ris pir de bi an, ga mo i ye ne ba cno bi li prin ci pic _ 

yve la er Tis wi na aR m deg. swo red es er Ti qvey nis 

stra te gi u li in te re se bia. am ri gad, eko no mi kis 

tran s for ma ci is pro ces ze ze moq me de bis su bi eq-

te bis saq mi a no ba viw ro miz nob ri vi po zi ci e bi dan 

wa ri mar Te ba da er Tob li vad moq me de ba ze ori en-

ti re bu lic ar aris.

ga saT va lis wi ne be lia isic, rom XX sa u ku ne Si 

sa qar T ve lom Svi di ucxo u ri eko no mi ku ri doq-

t ri na ga mos ca da (`wmin da ka pi ta liz mis~ sa xe-

Sec v li li (ru se Tis im pe ri is Ta vi se bu re be bis 

gaT va lis wi ne biT) mo de li, so ci al-de mok ra ti-

u li, ne pi, cen t ra li ze bu li da geg m va da mar T va, 

`So ku ri Te ra pi a~, li be ra lur-mo ne ta ris tu li 

mo de li, li ber ta ri a niz mi.1

amas Tan, yo ve li mom dev no doq t ri na wi nas an ti-

po di iyo. ami tom, qvey nis eko no mi kis gan vi Ta re ba-

Si da i kar ga ge ne ti ku ri fo ni (mem k vid re o bi To ba), 

rom lis ar si ima Si mdgo ma re obs, rom eko no mi ku ri 

gan vi Ta re bis pro ces Si eta pob ri vad iq m ne ba axa li 

wa nam ZR v re bi, Sem d gom Si uf ro ga far To e bu li aR-

war mo e bis T vis. es prin ci pi da ir R va. ni San dob li-

via, rom ugu le bel yo fil iq na sa zo ga do eb ri vi 

wo nas wo ro bis mTa va ri faq to ris _ uf ro si, sa-

Su a lo da um c ro si Ta o be bis in te re se bis er Ti-

a no bis dac vis prin ci pi. cno bi lia, rom uf ros 

Ta o bas aqvs di di cxov re bi se u li ga moc di le ba 

(a mav d ro u lad di di dam sa xu re ba qvey nis wi na-

Se), sa Su a lo Ta o bas _ Ta na med ro ve cod na (mis 

msof l m xed ve lo ba zea da mo ki de bu li ro gor 

gan vi Tar de ba qve ya na), um c ros Ta o bas _ mzar di 

ener gia (qvey nis mo mav lis, aw m yo sa da war su lis 

gam T li a ne bis amo ca na). eri ma Sin aR wevs war ma te-

bebs, ro ca sa mi ve faq tors am T li a nebs da gan vi-

Ta re bis mTa var ma moZ ra ve bel Za lad gar daq m nis. 

sxva Sem Tx ve va Si eris is to ri ul gan vi Ta re ba Si 

di di pa u za dge ba. ase mox da sa qar T ve lo Sic. sam-

wu xa rod, um c ros Ta o bas ara bu neb ri vi amo ca na 

_ eq s t re ma lur pi ro beb Si (gar da ma val bo bo qar 

epo qa Si) qvey nis stra te gi u li gan vi Ta re bis 

li de ris ro li da e kis ra. qvey nis gan vi Ta re bis 

axal tra eq to ri a ze ga da sas v le li xi di mxo lod 

cen t ra lu ri say r de niT (e ris um c ro si Ta o bis 

ener gi is da msof lio Ta na me gob ro bis mxar daW-

ris Ser wy miT) dar Ca da, bu neb ri via, um Zi mes, 

faq tob ri vad bu ru siT mo cul pi ro beb Si da iwyo 

tran s for ma ci u li pro ce se bis er Ti na pi ri dan 

me o re ze ga das v la ̀ a i wo na-da i wo nas~ prin ci piT. 

Se de ge bi sa xe zea – qve ya na gan vi Ta re ba Si Ca mor-

Ca, dro is moTxov nebs ver pa su xobs. sam wu xa rod, 

bo lo 20 wlis man Zil ze xe li suf le bis sa mi ve 

Ta o bam am Tval saz ri siTY sa be dis we ro Sec do ma 

1 vrclad nodar WiTanava. `saqarTvelos eko-

nomikis metamorfozebi da perspeqtivebi~. Tb. 

gamomcemloba `iveroni~. gv. 99-114; 154-160.

da uS va. ro ca qvey nis gan vi Ta re ba eq s t re ma lur 

pi ro beb Si mo iTxov da ga re da Si da faq to re bis 

er Tob li vad da er Ti a ni miz niT ga mo ye ne bas, war-

su lis, aw m yos da mo mav lis gam T li a ne bul pro ce-

sad war mod ge nas, im Z lav ra gan cal ke ve bu lo bis, 

war su li sad mi ni hi liz mis, gan Ti To e bu lo bis 

in s tin q t ma da Sur ma. qar T vel ma qar T ve lis _ 

`ve ra gi mtris~, mi si dam mar cxeb lis `sta tu si~ 

ama yad mo ir go, qar Tu li fe no me nis, upi ra te sad 

Si da faq to re biT RrRnis pro ce si gaZ li er da, 

erov nu li sim did re ga i Zar c va.

ni San dob li via, rom ne ga ti u ri pro ce se bis 

fon ze, Ca mo ya lib da qvey nis gan vi Ta re bis xel Sem-

wyo bi po li ti ku ri, so ci a lur-eko no mi ku ri faq-

to re bi da pi ro be bi. ma ga li Tad, qvey nis aq ti u ri 

mo na wi le o ba glo ba lur pro ce seb Si, po li ti ku-

ri da eko no mi ku ri de mok ra ti is fu Zem deb lu ri 

prin ci pe bis dam k vid re bis Se uq ce va di xa si a Ti, 

eko no mi ka Si ker Zo seq to ris gan m sazR v re li ro-

li da ad gi li, sa kuT re bis for me bis plu ra liz-

mi, eko no mi kis so ci a lu ri ori en ta cia, sa baz ro 

men ta li te tis for mi re bis mzar di ten den ci e bi, 

xel say re li ge o po li ti ku ri da ge o e ko lo gi u ri 

ga re mo, sa baz ro in f ras t ruq tu ris fun q ci o ni-

re ba, msof lio Ta na me gob ro bis aq ti u ri mxar da-

We ra da sxva.

gar da ma val pe ri od Si 

daS ve bu li Te o ri ul-

me To do lo gi u ri Sec do me bi

qvey nis po li ti kur da so ci a lur-eko no mi kur 

gan vi Ta re ba Si ar se bu li mdgo ma re o bis ana li zi 

Sem de gi das k v ne bis ga ke Te bis sa Su a le bas iZ le va:

sa qar T ve lo Si sa baz ro ur Ti er To beb ze gar-

da ma va li pe ri o dis uxe Si Te o ri ul-po li ti ku ri 

xa si a Tis stra te gi u li Sec do ma is iyo, rom da a-

va de bu li sa baz ro eko no mi kis ga jan sa Re bis T vis 

Seq m ni li da sav le Tis ide o lo gi ze bu li eko no mi-

ku ri doq t ri na `So ku ri Te ra pi a~, ro gorc gar-

daq m ne bis stra te gia, ga mo ye ne bul iq na sru li ad 

gan s x va ve bul si tu a ci a Si _ to ta li ta ru li eko-

no mi ku ri sis te mi dan sa baz ro ur Ti er To beb ze 

ga das v li saT vis.

Te o ri ul-eko no mi ku ri xa si a Tis stra te gi u-

li Sec do ma iyo is, rom swo rad (o bi eq tu rad) ver 

ga ni sazR v ra qvey nis eko no mi kis axal Tvi seb ri o-

ba Si ga das v lis sas tar to ga re mo da po ten ci a li. 

yu radRe ba ar mi eq ca gan vi Ta re bis uni ka lur 

xa si aTs, rom sa baz ro ur Ti er To beb ze ga das v la 

iwye bo da Tvi seb ri vad sxva sas tar to pi ro be bi-

dan, vid re es is to ri u lad gan xor ci el da Ta vad 

ka pi ta liz mis gan vi Ta re bis pe ri od Si. geg mi a ni 
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eko no mi ka iyo gar daq m ne bis sas tar to ba za. mas ga aC-

n da sa war moo Za le bis gan vi Ta re bis arc Tu da ba li 

do ne (pri o ri te tic kos mo sis aT vi se ba Si), sa ku Ta ri 

sa war moo-sa mec ni e ro, so ci a lu ri, sa kad ro po ten-

ci a li, me nej men tis sa Ta na do for me bi, in teg ra ci u-

li pro ce se bis mar T vis ga moc di le ba. am is to ri ul 

mem k vid re o bas an ga ri Si ar ga e wia da da iwyo ga das v-

la ̀ kla si kur ka pi ta liz m ze~. ami tom, gan vi Ta re-

bis obi eq tu ri pro ce si (sa baz ro ur Ti er To beb ze 

ga das v la) ne ga ti ur, da man g re vel faq to rad iq ca. 

aw m yos war sul Si ga day va nis ubad ru ki cda kra xiT 

dam Tav r da. po li ti kur-eko no mi ku ri mniS v ne lo bis 

es mov le na Zi ri Ta dad qar Tu li xel we ri saa.

Te o ri u li da po li ti kur-sa mar T leb ri vi 

xa si a Tis Sec do ma iyo ar se bu li so ci a lur-

eko no mi ku ri sis te mis sti qi u rad, Se sa ba mi si 

sa ka non m deb lo ba zis ga re Se daS la, sa baz ro 

ur Ti er To beb ze ga das v lis rTu li pro ce sis 

sa xel m wi fo eb ri vi re gu li re bis mi zan Se wo ni-

lo bis ugu le bel yo fa. sa xel m wi fom uari Tqva 

im fun q ci e bis Ses ru le ba ze, ra sac mis gan dro  

mo iTxov da. Ta vi si `ni Sa~ da uT mo kri mi na lu ri 

cno bi e re bis sa fuZ vel ze spon ta nu rad aR mo-

ce ne bul struq tu rebs (jgu febs), rom le bic 

oli gar qi is tra di ci u li prin ci pe biT Se er wya 

sa xe li suf le bo in s ti tuts da sa bo lo od Ca-

mo ya lib da sa zo ga do eb ri vi gar daq m ne bis `li-

de rad~. eko no mi ku ri pro ce si aR moC n da baz ris 

kri mi na lur-ma fi o zu ri re gu li re bis sta di a Si, 

ro mel mac erov nu li sim did ris da ta ce bis xel-

say re li ga re mos Seq m na da aC qa ra. sa sa qon lo-

fu la di mi moq ce vis kon t ro lis fun q cia axa li 

ti pis oli gar qi am mi iT vi sa. amas Tan, sa xel m wi fos 

po li ti ka Si ̀ qu Cis ele men ti~ gaZ li er da, qa la qis 

ub ne bis (re gi o ne bis) `po li ti kur ma~ fe no men ma 

mo nac v le o biT do mi ni re ba di ad gi li da im k vid ra 

da far To gza mis ca qvey nis dov la Tis mi ta ce bas, 

axa li ti pis oli gar qi u li in te re se bis Ca mo ya li-

be bas, ra sac, bu neb ri via, moh y va im in s ti tu tis 

gaZ li e re ba sa xel m wi fos `po li ti ka Si~. `a xa li 

az rov ne biT~ mo sul Ta um rav le so bam is to ri u li 

amo ca na Se as ru la da so ci a lis tu rad aRi a re bu-

li erov nu li eko no mi ka ̀ nu lo van sa Zir k v lam de~ 

(cal ke u li erov nu li moR va we e bis mo wo de ba-de-

vi zi) da an g ria, dro e biT as pa re zi dan ga vi da. dRes 

ki ma Ti mniS v ne lo va ni na wi li qar Tu li eko no-

mi kis da uZ lu re bu li or ga niz mis ga dar Ce ni li, 

jan sa Ri na wi liT ik ve be ba (mi ta ce bu li qo ne bi dan 

da ricxu li di vi den de bis sa xiT), Ta nac ma mu liS-

vi lo bis am bi ci e biT da yo vel m x riv cdi lobs da-

ic vas kon k re tu li si tu a ci iT Se mo Ta va ze bu li 

`Ta ma Sis we se bi~. es ori mi ze ziT un da av x s naT. 

pir ve li, sa xel m wi fo im de nad da sus te bu li iyo 

(es mi zan mi mar Tu lad ga keT da), rom mzad ar aR moC-

n da dro is Se sa ba mi sad ga ne sazR v ra gan vi Ta re bis 

axa li stra te gia. sa be dis we ro ro li Se as ru la 

sa xel m wi fos mar T va Si pir da pir qu Ci dan mo sul Ta 

ara kom pe ten tu ro bam. me o re, Ta vad for mi re ba di 

sa xel m wi fo iZu le bu li gax da ga re dan Tavs mox ve-

u li dog me bis gav le niT sa SiS kom p ro mi seb ze wa su-

li yo. aseT aras tan dar tul pi ro beb Si sa xel m wi fos 

aR m Se neb lo bis T vis sa Wi ro so ci a lu ri ener gia, 

sa zo ga do e bis sa Ta na do mxar da We ra da pro ce seb ze 

ze moq me de bis ber ke te bic ar aR mo aC n da.

qve ya na Si po li ti ku ri da so ci a lur-eko no mi-

ku ri gar daq m ne bis gan xor ci e le bi sas daS ve bul 

iq na stra te gi u li xa si a Tis me To do lo gi u ri 

Sec do me bic.

ker Zod, ̀ re for me bi~ eko no mi kis dar ge bis mi-

xed viT er T ma ne Tis gan izo li re bu lad wa ri mar-

Ta. mas kom p leq su ri, Tan mim dev ru li xa si a Tis, 

er Ti a ni me To do lo gia ar hqon da (am Ja ma dac ara 

aqvs). re for me bis li be ra lur-mo ne ta ris tu li 

mo de li, ro me lic `So ku ri Te ra pi iT~ ga ni sazR-

v ra, oTx Zi ri Tad `kon s t ruq ci as~ em ya re bo da. 

ker Zod, ra di ka lur li be ra li za ci as, ma sob riv 

pri va ti za ci as, fi nan sur sta bi li za ci as (ro-

me lic miR we u li un da yo fi li yo fu lad-sak re-

di to da sa fi nan so me qa niz me biT), sa xel m wi fos 

eko no mi ku ri ro lis mi ni mi za ci as. aR niS nu li 

mo de li Ta vis Ta vad, kon cep tu a lur-me To do-

lo gi u ri Tval saz ri siT, sa in te re soa da TiT qos 

lo gi ku ric. msof lio praq ti ka Si ase Ti mo de lis, 

mi si yve la ele men tis er T d ro u lad kon k re tul 

so ci a lur ga re mo Si ga mo ye ne bis ga moc di le bac ar 

ar se bobs (sa qar T ve lom am je ra dac mo ri gi `pi o ne-

ru li~ fun q cia Se as ru la). am mo de liT ugu le bel-

yo fi lia re a lu ri mdgo ma re o ba, sa baz ro ur Ti er-

To beb ze ga das v lis Ta vi se bu re be bi. nac v lad imi sa, 

rom sa xel m wi fos eq s k lu zi u ri po li ti ku ri 

da so ci a lur-eko no mi ku ri fun q cia (sa baz ro 

sis te mis Sem q m ne li faq to ri) swo rad yo fi li yo 

gac no bi e re bu li, gan xor ci el da eko no mi kur 

pro ce seb Si mi si mi ni mi za ci is, anu sa zo ga do-

eb riv ur Ti er To ba Ta tran s for ma ci is rTu li 

pro ce si dan faq tob ri vad Ca mo ci le bis kur si. 

li be ra li za cia, ro gorc eko no mi ku ri pro ce se bis 

re gu li re bis for ma, me qa niz mi, aras rul yo fi lad 

iq na ga mo ye ne bu li. faq tob ri vad, igi gax da eko no mi-

ku ri re for me bis sti qi u ri gan vi Ta re bis si no ni mi. 

da das tur da, rom, ro de sac eko no mi kis gan vi Ta-

re ba Si li be ra liz mi Zi ri Tad fun q ci as da kar gavs 

(pir vel rig Si, TviT gan vi Ta re bis xel Sewyo ba da 

amiT `mTvle ma re~ Za le bis, prog re su li pro ce-

se bis amoq me de ba, ra Ta gan vi Ta re ba bu neb ri vi 

ka la po tiT wa ri mar Tos) sti qi ur Za lad ga da-

iq ce va da eko no mi kur gar daq m nebs Se a fer xebs. 

li be ra liz mis (me To dis, me qa niz mis) ga mo ye ne ba 

auci le be lia, igi gan vi Ta re bis mud mi vad Tan m-

de vi pro ces-na ka dia, mag ram ar Se iZ le bo da, rom 
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mas eq s t re ma lur pi ro beb Si sa baz ro eko no mi kis 

for mi re bi sa da fun q ci o ni re bis erT-er Ti mTa va-

ri faq to ris ro li da kis re bo da. mxo lod li be-

ra li za cia, ro gorc ase Ti, ver uz run vel yofs 

ga far To e bu li aR war mo e bis `mzi di kon s t ruq-

ci is~ ro lis Ses ru le bas. mas re gu li re bis sxva 

me qa niz me bic sWir de ba, rac, upir ve les yov li sa, 

ga mo i xa te ba Zli e ri sa xel m wi fo in s ti tu te bis 

auci leb lo ba Si.1

eko no mi ku ri re for me bis cen t ra lur amo ca-

nad miC ne ul iq na SezRu dul da eq s t re ma lur (sa-

mo qa la qo da pi ris pi re ba) pi ro beb Si sa xel m wi fo 

sa kuT re bis ma sob ri vi pri va ti za cia, ma Sin, ro-

ca mi si di fe ren ci re bu lad, Tan mim dev ru lad da 

eta pob ri vad gan xor ci e le ba iyo sa Wi ro. ro gorc 

mo sa lod ne li iyo, ker Zo seq to ris dek la ri re biT 

(mi si ga fe ti Se biT) eko no mi ku ri efeq ti a no ba ar 

amaR le bu la, Tum ca gar k ve ul wi lad mi si obi eq-

tu ri pi ro be bi Se iq m na. pri va ti za ci as sa fuZ v lad 

da e do ara eko no mi ku ri mi zan Se wo ni lo ba, ara med 

po li ti ku ri. sa qar T ve lo Si pri va ti za ci is pro-

ce si ide o lo gi ze bu li aR moC n da. amas adas tu rebs 

msof lio ban kis mTa va ri eko no mis tis jo zep stig-

li cis mo saz re bac. ̀ u ka nas k nel xa ne bam de aq cen ti 

keT de bo da mxo lod ker Zo sa kuT re bis Seq m na sa 

da vaW ro bis li be ra li za ci a ze. pri va ti za ci is 

pro cess gar da ma val eko no mi keb Si Tan ax l da 

mZi me Sec do me bi. dRes cxa dia, rom pri va ti za ci is 

mom x re eb ma, ro gorc Cans, je rov nad ver Se a fa ses 

TviT am pro ce sis da na kar ge bi _ gan sa kuT re biT, 

po li ti ku ri, ag reT ve is dab r ko le be bi, rom leb-

sac daC qa re bu li pri va ti za cia uq m nis Sem d gom 

re for mebs. am Ja mad, re for mis Svi di wlis ga moc-

di le bis gaT va lis wi ne biT, ase Ti po li ti ku ri 

ar Ce va yo vel m x riv uf ro ga u mar T le be li iyo.2 

es Se fa se ba mTli a nad exe ba sa qar T ve lo sac.

imi saT vis, rom obi eq tu rad Se fas des pri va ti-

za ci i sas daS ve bu li Sec do me bi, swo ri iq ne ba gan vi-

xi loT, Tu ro go ri iyo pri va ti za ci u li pro ce sis 

mo na wi le Ta eko no mi ku ri in te re se bi da ro gor 

mo xer x da mi si ur Ti er T Se xa me ba.

pri va ti za ci is pro ce sis cen t ra lu ri fi gu ra 

(mo na wi le) sa xel m wi fo iyo. man sa ku Ta ri qo ne bis 

gas x vi se bis mi za ni ga re dan Se mo Ta va ze bu li re ko-

men da ci e biT gan sazR v ra ara eko no mi ku ri mi zan Se-

wo ni lo biT (e feq ti a no bis amaR le ba), ara med wmin da 

po li ti ku ri mo ti viT (so ci a lis tu ri eko no mi kis 

1  didi dagvianebiT es aRiara z. bzeJinskim, 

romelmac ganacxada `unda gamovasworoT Cveni 

Secdomebi. ruseTSi sabazro ekonomikis SemoRebis 

moTxovna axali (xazgasma Cvenia _ n.W.) konstitu-

ciisa da axali sasamarTlo sistemis gareSe Sec-

doma iyo. gazeTi `saqarTvelos respublika~, 2001 

wlis 14 ivnisi.

2  J. `voprosi ekonomiki~, #8, 1996, gv. 281.

sa fuZ v le bis moS la), ro me lic re a li ze bul iq na.

pri va ti za ci is pro ce sis me o re mo na wi le _ 

myid ve li aR moC n da is `aq ti u ri su bi eq ti~, vi sac 

ad re uka no no Se mo sav le bi hqon da da ne bis mi e ri 

qo ne ba sa ku Ta ri ka pi ta lis le ga li ze bis sag nad 

sWir de bo da. mi si es mi za nic xe li suf le bis po li ti-

ku ri in te re se bis ̀ Car Co Si~ Caj da da daC qar da iafi 

pri va ti za ci is wi na aR m de gob ri vi pro ce si, rom lis 

Se de gi ori ve mxa ris T vis mi sa Re bi aR moC n da.

sa xel m wi fo qo ne bis iafad xel Si Cag de bis 

miz niT `fa rul me pat ro ne Ta~ mi er xe lov nu rad 

iZar c ve bo da, par tax de bo da, fun q ci as kar gav da 

ad re moq me di, ma Ral ren ta be lu ri sa war mo e bi. 

am me To diT iSo reb d nen iq da saq me bul `zed met~ 

pi rebs, Sem d gom uk ve fun q cia da ier sa xe da kar-

gu li obi eq ti Seh qon daT sap ri va ti za cio qo ne bis 

nus xa Si da wi nas war ve Se Tan x me bu li pi ro be biT 

ga da di o da is `a xa li in ves to ris~ ker Zo sa kuT-

re ba Si.

pro ce sis me sa me mo na wi le _ pri va ti ze bu li sa-

war mos ko leq ti vi da sa er Tod qvey nis mo qa la qe Ta 

(`pa si u ri su bi eq ti~) udi de si na wi li da za ral da. 

pri va ti za ci is Se de gad, TiT qos 400 aTas ze me ti 

ka ci me sa kuT re gax da (mi wis me sa kuT re Ta gar da), 

mag ram me sa kuT re Ta sta tu sis Sec v liT eko no mi ka Si 

efeq ti a no ba ar amaR le bu la, Se sa ba mi si or ga ni za-

ci ul-mmar T ve lo bi Ti sis te ma ar Seq m ni la, arc 

sa Ta na do teq ni kur-teq no lo gi u ri gar daq m ne bi 

gan xor ci e le bu la. umu Sev ro ba ki ga i zar da. pri-

va ti za ci is pro ces Si aRi niS na ise Ti mov le na, ro-

me lic cno bi lia ̀ fu lis ga recx viT~. sa zo ga do e bis 

is na wi li, ro mel sac aras wo ri gziT na Sov ni fu li 

ga aC n da, Zi ri Ta di fon de bis xe lov nu rad Sem ci re-

bu li da ba li fa se bis (a se ve va u Ce re bis Ses yid viT) 

`ma Ral wo ni a ni~ me sa kuT re gax da. maT SeZ les uka no-

nod Se Ze ni li qo ne bis for ma lu rad le ga li ze ba. sa-

xel m wi fos, ro gorc me sa kuT ris ker Zo mflo be liT 

Sec v lam, kon ku ren tu li ga re mo ver Seq m na. pri va-

ti za ci as ro gorc war mo e bis res t ruq tu ri za ci is 

mniS v ne lo van faq tors, sa Ta na do in s ti tu ci o na-

lu ri cvli le be bi ar ga mo uw ve via. man xe li Se uwyo 

sam rew ve lo da sa mec ni e ro po ten ci a lis mkveT rad 

daq ve i Te bas, eko no mi kis kri mi na li za ci as, ko ruf-

ci is mas S ta be bis ga far To e bas.

da das tur da, rom sa xel m wi fo qo ne bis pri va-

ti za cia pos t sab Wo Ta qve ya na Si in s ti tu ci u ri 

gar daq m ne bis erT-er Ti for maa, ro me lic iw vevs 

sa zo ga do eb riv ur Ti er To ba Ta Rrma cvli le bebs, 

gan sazR v ravs Tvi seb ri vad axa li ti pis so ci a lur-

eko no mi ku ri sis te mis Ca mo ya li be bis sa fuZ vels. 

pri va ti za ci is for me bi, mi si mas S ta bi, gan xor ci-

e le bis me To di da mo ki de bu lia qvey nis eko no mi kis 

struq tu ra ze, sa war moo Za le bis gan vi Ta re bis do-

ne ze, sa xel m wi fos eko no mi ku ri stra te gi is mi zan sa 

da pro ce sis xel Sem wyo bi si tu a ci is mom za de ba ze.
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sa xel m wi fo sa kuT re bis pri va ti za cia, ro me lic 

sa qar T ve lo Si gan xor ci el da, Ta vi si Si na ar siT, Ta-

vi se bu re be biT ar se bi Tad gan s x vav de ba mi si tra di-

ci u li for me bis gan. igi mo i cavs mTli a nad erov nul 

eko no mi kas (mis yve la dargs), ra mac sir Tu le e bi 

Seq m na TviT pro ce sis re gu li re ba Si. amas Tan, pri-

va ti za ci is mi za ni mxo lod axa li me sa kuT ris Seq m na 

ar yo fi la (ro gorc es xSi rad bevrs war mo ud ge ni a).

amas Tan, sa Wi roa aRi niS nos, rom pri va ti za ci is 

pro ce sis sa mar T leb ri vi, so ci a lu ri, zne ob ri vi 

xa si a Tis dar R ve ve biT gan xor ci e le bis mi u xe da vad 

da das tur da, rom pri va ti za ci am sa baz ro ur Ti-

er To ba Ta Ca mo ya li be bis erT-er Ti mTa va ri fun-

q cia faq tob ri vad Se as ru la, amas Tan, isic cxa di 

gax da, rom pri va ti za ci is pro ce si gan sa kuT re-

bul yu radRe bas mo iTxovs da igi sa xel m wi fos 

sa gan ge bo fun q ciaa.

pri va ti za ci is pro ces ma (gan sa kuT re biT mis ma 

`ag re si ul ma~ etap ma) gviC ve na, rom qve ya na Si Se-

iq m na axa li ti pis eli ta _ ko ruf ci is, qvey ni sa 

da mo sax le o bis Zar c vis gziT na Sov ni ka pi ta lis 

mflo be li. igi Ta vi si Se xe du le bi sa mebr, sa ku-

Ta ri in te re se bis da sa ca vad axor ci e leb da sa-

si cocx lo da stra te gi u li mniS v ne lo bis ise Ti 

sa xel m wi fo obi eq te bis gas x vi se bas, rom leb sac 

Ta na med ro ve me nej men tis pi ro beb Si Se eZ loT ma-

Ra li efeq ti a no biT fun q ci o ni re ba. sa Wi ro iyo 

ara xe la Re biT sa xel m wi fo sa war mo e bis, sa zo ga-

do eb ri vi da niS nu le bis sxva da sxva Se no ba-na ge-

bo be bis ga yid va, ara med ma Ti ko mer ci a li za cia da 

mo no po li u ri mdgo ma re o bis Sec v la, imis T vis 

xe lis Sewyo ba, rom uf ro mra val fe ro va ni gam x-

da ri yo sa baz ro ga re mo.

gar da ma val pe ri od Si daS ve bu li Te o ri u li 

da me To do lo gi u ri xa si a Tis Sec do mebs So ris 

um Tav re si iyo eko no mi kis sa xel m wi fo eb ri vi 

re gu li re bis, ro gorc faq to ris ro lis ugu-

le bel yo fa. es Sec do ma Zvi rad da uj da sa qar T-

ve los.

cno bi lia, rom qvey nis gan vi Ta re bis ne bis mi er 

etap ze, kon k re tu lad Ca mo ya li be bu li si tu a ci e-

bis mi xed viT ga ni sazR v re ba sa xel m wi fos ro li da 

fun q ci e bi. sa xel m wi fos po li ti ka, ro gorc ase Ti, 

Ta vi si ar siT mra val va ri an tu lia, rac Zi ri Ta dad 

aix s ne ba sa zo ga do eb ri vi in te re se bis mo nac v le o-

bis sa yo vel Tao prin ci pis moq me de biT. po li ti ka 

uf ro su bi eq tur ka te go ri as mi e kuT v ne ba. Tum ca, 

igi yvel gan da yo vel T vis obi eq tu rad Ca mo ya li-

be bu li si nam d vi lis arss un da ga mo xa tav des da 

mi si sa si ke Tod Sec v lis mi zans em sa xu re bo des. es 

sa yo vel Tao prin ci pi uka nas k ne li 20 wlis man Zil ze 

uxe Sad da ir R va.

ro gorc ze moT aRi niS na, sa xel m wi fo po li-

ti ka (gan vi Ta re ba), qve ya na Si spon ta nu rad Ca-

mo ya li be bu li si tu a ci e bis uSu a lo gav le niT 

ya lib de bo da. ami tom igi sta bi lu ri ar iyo da 

dro is cva le ba do bas ver uZ leb da. amas Tan, mwi ri 

cod ni sa da Ra ri bi msof l m xed ve lo bi Ti po zi ci-

e bis mqo ne Sem Tx ve vi Ti ada mi a ne bis ga ta ce ba Ta da 

ilu zi e bis re a li za ci is as pa re zic gax da. po li-

ti kam mTa va ri ni Sa ni _ se ri o zu lo ba, kom pe ten-

tu ro ba, Se sa ba mi sad ma nev ri re bis adek va tu ri 

una ri da kar ga. ami tom, qvey nis tran s for ma ci is 

pro ces ma (ro gorc bu neb ri vad obi eq tur ma mov-

le nam) mTli a no bi Ti sis te mis for ma da Si na ar si 

da kar ga da axal Tvi seb ri o ba Si ga das v lis pro-

ce si da man g re ve li faq to ri gax da.

qvey nis eko no mi kis mdgra di da 

usaf r Txo gan vi Ta re bis 

grZel va di a ni prog ra mis 

for mi re bis auci leb lo ba

qvey nis eko no mi ka Si am Ja mad Seq m ni li kri zi su-

li mdgo ma re o ba rTul kvan Ze bad Ca mo ya li be bul 

prob le ma Ta er Tob li o baa, ro mel Ta ga dawy ve ta 

xan g r Z liv pe ri ods, did in ves ti ci ebs, Ta na med ro-

ve me nej ments, da, rac ga dam wy ve tia, sa zo ga do e bis, 

mTe li mo sax le o bis er Ti an ne bas, eris yve la Ta o-

bis cod ni sa da ener gi is gam T li a ne bas da er Ti a ni 

miz nis ken war mar T vas da or ga ni ze bu lo bis ma Ral 

do nes mo iTxovs.

qve ya nas sWir de ba erov nul-sa xel m wi fo eb-

ri vi ide o lo gia (qvey nis gan vi Ta re bis Se sa xeb 

ide e bis, Se xe du le be bis da rwme nis sis te mu ri er Ti-

a no ba, ro me lic efuZ ne ba erov nul fe no mens da Tav-

se ba dia zo gad-sa ka cob rio ide a leb Tan), ro me lic 

gan sazR v ravs mTa var erov nul ide as (mi zans) da 

xels Se uwyobs qvey nis gan vi Ta re bis ori en ta ci is 

sta bi lu ro bas. ide o lo gi is gan xor ci e le ba un-

da mox des Tan mim dev ru lad, eta pob ri vad (kon k-

re tu li amo ca ne bis Se sa ba mi sad) kom p leq su ri 

prog ra me bis meS ve o biT.

mi zan Se wo ni lia Sed ges 2020 wlam de pe ri o-

dis T vis eko no mi kis mdgra di da usaf r Txo gan-

vi Ta re bis kom p leq su ri prog ra ma, ro mel Sic 

aisa xe ba erov nul-sa xel m wi fo eb ri vi ide o lo gi is 

fu Zem deb lu ri prin ci pe bi da stra te gi u li miz niT 

gan sazR v ru li amo ca ne bi, eta pe bi, pri o ri te te bi, 

gan vi Ta re bis pro ce sis re gu li re bis me qa niz me bi. 

un da Ca mo ya lib des prog ra mis amo sa va li kon cep-

tu a lu ri da me To do lo gi u ri sa fuZ v le bi, ra Ta 

obi eq tu rad pa su xi gas ces sam mTa var kiTx vas: 

pir ve li, gan vi Ta re bis ro mel sta di a zea qve ya na. 

me o re, sa iT un da wa vi deT (stra te gi u li mi za ni), 

ro me li mi mar Tu le biT un da gan vi Tar des qve ya na? 

me sa me, ro go ri pe ri o du lo biT da re sur se biT, 

me qa niz me biT  vfiq robT da sa xu li miz nis miR we vas?

ekonomikuri politika
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ase Ti (prog ra mu li) mid go mis upi ra te so ba isaa, 

rom mas Si aisa xe ba lo gi ku ri (po li ti ku ri, eko no mi-

ku ri, so ci a lu ri, or ga ni za ci u li, teq no lo gi u ri 

da sxv.) kav Si ri (ur Ti er T gan pi ro be bu lo bis do ne) 

da sa xul mi zan sa da mi si miR we vis re sur sul faq to-

rebs So ris. prog ra ma Si mka fi od un da Ca mo ya lib-

des erov nu li idea (gan vi Ta re bis mi za ni), rom lis 

gar Se mo mox de ba eris kon so li da cia da mi iR we va 

erov nu li Tan x mo ba (far To ga ge biT). ase Tad mig-

vaC nia: sa qar T ve los sa xel m wi fos iden tu ro bi sa 

da TviT m yo fa do bis Se nar Cu ne ba-gan m t ki ce ba, 

qar Tu li fe no me nis TviT gan vi Ta re bis una ris 

uz run vel yo fa, glo ba lu ri pro ce se bis aq ti ur 

su bi eq tad ga daq ce va.

es idea lo gi ku rad am T li a nebs qvey nis war-

suls, aw m yo sa da mo ma vals. amas Tan adek va tu rad 

pa su xobs msof li o Si mim di na re po li ti ku ri, so-

ci a lur-eko no mi ku ri, re li gi u ri, eko lo gi u ri 

pro ce se bis ga dak ve Ta ze Ca mo ya li be bul axal 

pa ra dig mas _ glo ba lu ri az rov ne bis, lo ka lu ri 

moq me de bi sa da so ci a lur-eko no mi kur-eko lo gi-

u ri efeq ti a no bis er Ti a no bas prin cips.

erov nu li ide is kon teq s t Si un da ga mo i yos 

er Ti gan sa kuT re bu li mi mar Tu le ba (i dea-stra-

te gi a), ro me lic re a lu rad gan sazR v ravs sa qar-

T ve los rols ci vi li za ci a Ta ur Ti er To beb Si. 

ase Tad un da mi viC ni oT qar Tu li kul tu ra (far-

To ga ge biT), ro me lic mar T l ma di deb lo bis fun da-

men tur prin ci pebs em ya re ba, dros Tan mi mar Te ba Si 

srul yo fas ga nic dis, ga mo ir Ce va mra val fe rov-

ne biT, Ta vis Ta va do biT, mTli a no biT, srul yo fi-

lad ga mo xa tavs erov nul xa si aTs, pat ri o tul, 

kac T moy va re o bis, Ta vi suf le bis, Ta nas wo ro bis 

hu ma nur ide a lebs. igi mud mi vad (is to ri u li pa-

u zis ga re Se) em sa xu re bo da (em sa xu re ba) erov nul 

sta ra te gi ul in te re sebs. mo ma val Sic sa qar T-

ve lom ga re sam ya ros mud mi vad un da Ses Ta va zos 

sa ku Ta ri kul tu ra, ro gorc eq s k lu zi u ri wvli-

li ka cob ri o bis gan vi Ta re ba Si. ami tom mig vaC nia, 

rom erov nu li kul tu ris gan vi Ta re ba va Ri a roT 

zo gad-erov nul miz nad.

dRes sa qar T ve los wi na Se dgas kom p leq su ri 

amo ca ne bi:

po li ti kur sfe ro Si: so ci a lu ri, sa mar T leb-

ri vi sa xel m wi fos aSe ne ba;

so ci a lur-po li ti kur sfe ro Si: axa li ti pis 

sa mo qa la qo sa zo ga do e bis for mi re bis daC qa re ba;

so ci a lur-eko no mi kur sfe ro Si: pos tin-

dus t ri u li sa zo ga do e bis Se sa ba mi si erov nu li 

eko no mi ku ri sis te mis for mi re ba da efeq ti a ni 

fun q ci o ni re ba;

mmar T ve lo biT-or ga ni za ci ul sfe ro Si: ada-

mi a ni se u li faq to ris gaZ li e re ba.

arc erov nu li cno bi e re bi sa da 

ga moc di le bis na WuW Si Ca ket va 

da arc erov nu li ni a da gi sa gan mowy ve ta

aR niS nu li amo ca ne bis gan xor ci e le ba mxo lod 

gan vi Ta re bu li qvey ne bis ga moc di le ba ze ori en-

ta ci iT sa sur vel Se degs ar mog v cems. gvmar Tebs 

vi xel m ZR va ne loT prin ci piT: axa li ti pis sa-

xel m wi fo, sa mo qa la qo sa zo ga do e ba, erov nu li 

eko no mi ka, qar Tu li fe no me ni dan un da amo vi des, 

raT q ma un da, msof li os prog re su li ga moc di le-

bi sa da erov nu li tra di ci e bis op ti ma lu ri Tav se-

ba do biT. sa zo ga do e ba Si gan sazR v ru li un da iyos 

ara mxo lod in di vi de bis in te re se bi, mi si ro lis 

ga aq ti u re bis prin ci pi, ara med mas Tan er Tad, 

oja xis, sa er Tod, eris fu Zem deb lu ri ro li sa da 

fun q ci o ni re bis swo rad gac no bi e re ba. qar Tu li 

oja xi (kom li) yo vel T vis as ru leb da qvey nis sa zo-

ga do eb ri vi da eko no mi ku ri or ga niz mis fun q ci as 

da qar Tu li sa xel m wi fo eb ri o bis erT-er Ti Zli e-

ri say r de ni (bur ji) iyo. mo ma val Sic ase un da iyos. 

qar Tu li sa xel m wi fos mud mi vi da um niS v ne lo va-

ne si fun q ciaa qvey nis su ve re ni te tis gan m t ki ce-

ba, is to ri u li gan vi Ta re bis prog no zi re ba, ada-

mi a ni sa da sa zo ga do e bis in te re se bis dac va, eris 

ma te ri a lu ri da su li er moTxov ni le ba Ta maq si-

ma lu ri dak ma yo fi le ba. sa xel m wi fo er Ta der Ti 

su bi eq tia sa zo ga do eb riv ur Ti er To beb Si, ro mel-

sac Se uZ lia uz run vel yos sa zo ga do e ba Si Zve li 

da ax lad aR mo ce ne bu li in te re se bis da ba lan se ba, 

sa zo ga do eb riv ur Ti er To ba Ta mTli a no biT sis te-

mis ele men te bis ur Ti er T moq me de bis efeq ti a no ba. 

ase Ti fun q ci is Ses ru le bas SeZ lebs mxo lod ise Ti 

sa xel m wi fo, ro me lic sa mar T leb ri vi, eko no mi ku ri 

da or ga ni za ci u li age bu le biT, miz ne bi Ta da ma Ti 

re a li za ci is me qa niz me biT ey r d no ba de mok ra ti i sa 

da sa mar T li a no bis sa yo vel Ta od aRi a re bul prin-

ci pebs da erov nul-sa xel m wi fo eb ri vi in te re se bis 

dac vis pri o ri tets.

sa qar T ve los so ci a lur-eko no mi ku ri sis te ma 

(mo de li) arc er Ti sxva qvey nis Tar g ze ar un da 

Se iq m nas. erov nu li eko no mi ku ri sis te ma qvey nis 

TviT m yo fa do bis, efeq ti a no bi sa da sa mar T li a-

no bis prin ci pebs ey r d no ba. aseT sis te mad gve sa-

xe ba Se re u li (mra val su bi eq ti a ni) so ci a lu rad 

ori en ti re bu li eko no mi ka. igi eko no mi ku ri 

(mra val su bi eq ti a no ba), sa mar T leb ri vi sa kuT re-

bis for me bis plu ra liz mi), or ga ni za ci u li (baz-

ri sa da sa xel m wi fos sim bi o zi), mmar T ve lo bi Ti 

(gan vi Ta re bis stra te gi u li da geg m va da mar T va), 

zne ob ri vi (a da mi a nis ke Til dRe o bis Ta na ba ri Se-

saZ leb lo be bis Seq m na) prin ci pe bis er Tob li o bas 

efuZ ne ba da em sa xu re ba mka fi od ga mo xa tul so ci a-

lur-po li ti kur mi zans _ cxov re bis ma Ra li do nis 

(xa ris xis) miR we va sa da sta bi li za ci as.
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gan vi Ta re bis pri o ri te te bi

qvey nis gan vi Ta re bis ne bis mi er etap ze gan sa kuT-

re bu li mniS v ne lo ba aqvs pri o ri te te bis swo rad 

gan sazR v ras. er T ma ne Tis gan un da gan vas x va voT 

zo ga de rov nu li, sa er To-sa xel m wi fo eb ri vi, 

re gi o nu li, eta pob ri vi, dar gob ri vi da sxva xa-

si a Tis pri o ri te te bi.

Ti To e u li pri o ri te tis (mi mar Tu le bis) mi xed-

viT  ga mo i yo fa dar gob ri vi, re gi o nu li, eta pob ri vi 

pri o ri te te bi. ma ga li Tad: po li ti kur sfe ro Si _ 

in s ti tu ci u ri gar daq m ne bi, eko no mi kis sfe ro Si 

_ ener ge ti kis, mrew ve lo bis, sur sa Tis war mo e bis, 

tu riz mis gan vi Ta re bis, so ci a lur sfe ro Si _ de-

mog ra fi u li si tu a ci is ga um jo be se ba, si Ra ri bis 

daZ le va da sxv. re gi o nul sfe ro Si _ re gi o nis 

so ci a lur-eko no mi ku ri gan vi Ta re bis daC qa re ba 

da sxv.

qvey nis eko no mi kis efeq ti a no ba mniS v ne lo van wi-

lad ga ni sazR v re ba mi si dar gob ri vi struq tu riT. 

am Ja mad da mo ma val Sic erov nu li eko no mi kis 

si cocx li su na ri a no bis uz run vel yo fis fun q-

cia mrew ve lo bam un da Se as ru los. igu lis x me ba, 

rom igi ma Ral teq no lo gi eb sa da me nej men tis Ta-

na med ro ve sis te mebs un da ey r d no bo des. amas Tan, 

sa qar T ve lo Si uax lo es per s peq ti va Si eko no mi kis 

eq s ten si u ri gan vi Ta re ba gar da u va lia (da saq me bis 

prob le mis ga dawy ve ta am pro ces Tan mniS v ne lov na-

daa da kav Si re bu li). aR sa niS na via isic, rom bo lo 

wleb Si eko no mi kis de in dus t ri a li za ci is pro-

ce si Zli er de ba, rac mo ma val Si de in te leq tu-

a li za ci is sa SiS pro cess ga aR r ma vebs. ami tom 

gan sa kuT re bu li mniS v ne lo ba aqvs mrew ve lo bis, 

ro gorc dar gis si cocx li su na ri a no bis uz run-

vel yo fas. upir ve le sad, un da wa va xa li soT ise Ti 

sa war mo e bis gan vi Ta re ba, rom le bic xels Se uwyo ben 

erov nu li me ur ne o bis kom p leq sur gan vi Ta re bas _ 

es exe ba ga da ma mu Sa ve bel mrew ve lo bas. gan sa kuT re-

biT sof lis me ur ne o bis ned le u lis ga da mu Sa ve bas, 

sa war moo da so ci a lu ri in f ras t ruq tu ris sfe ros 

gan vi Ta re bas, axa li teq no lo gi e bis war mo e bas.

sam rew ve lo po li ti ka Si un da ga mo ik ve Tos sa-

xel m wi fos, ro gorc me sa kuT ris fun q ci e bi da 

ro li. Cve ni az riT, ri gi dar ge bi (e ner ge ti ka, rki-

nig za, mom po ve be li mrew ve lo bis gan sa kuT re bu li 

mniS v ne lo bis sa war mo e bi, bu neb ri vad mo no po li u ri 

dar ge bi da sxva) mi zan Se wo ni lia dar Ces sa xel m wi fo 

sa kuT re ba Si, an Se re u li (sa xel m wi fo-ko mer ci u-

li) for miT. auci le be lia mrew ve lo bis (sa er Tod 

eko no mi kis) mdgra di gan vi Ta re bis stra te gi a ze 

ga das v la (bu ne bis dam zog vel, unar Ce no da bu ne bis 

aR m d ge ni teq no lo gi e bis ga mo ye ne ba). mrew ve lo ba Si 

far Tod un da ga mo vi ye noT mci re da sa Su a lo me war-

me o bis ga ni Ta re bis qve ya na Si ar se bu li xel Sem wyo bi 

eko no mi ku ri da or ga ni za ci u li pi ro be bi. sa qar T-

ve los mrew ve lo bis, sa er Tod eko no mi kis gan vi-

Ta re bis um Tav re si pi ro ba-faq to ri ener ge ti kis 

di di po ten ci a lis op ti ma lu ri amoq me de baa.

ag ra ru li me ur ne o bis efeq ti a ni fun q ci-

o ni re ba un da gan vi xi loT, ro gorc qar Tu li 

sa xel m wi fo eb ri o bis gan m t ki ce bis erT-er Ti 

um niS v ne lo va ne si faq to ri. am Ja mad sof lis me ur-

ne o ba Si Seq m ni li mdgo ma re o ba un da Se fas des ro-

gorc kri zi su li (sa gan ge bo) da mi si daZ le vis T vis 

auci le be lia kom p leq sur Ro nis Zi e ba Ta Se mu Sa ve ba 

da Tan mim dev ru lad gan xor ci e le ba.

eko no mi ka Si, gan sa kuT re biT sof lis me ur-

ne o ba Si, rTu li prob le me bis ga dawy ve ta Si gan-

m sazR v re li ro li ko o pe ra ci as ekuT v nis. mis 

ga re Se Se uZ le be lia pro duq ci is war mo e ba-ga da mu-

Sa ve ba-re a li za ci is er Ti a ni sis te mis for mi re ba da 

efeq ti a ni fun q ci o ni re ba. mi zan Se wo ni lia mi Re bul 

iq nas ka no ni `ko o pe ra ci is Se sa xeb~. sa Wi ro e bi sa-

mebr Se iZ le ba ga mo ye ne bul iq nas Se re u li sa war mo-

e bis Seq m na-fun q ci o ni re bis praq ti ka (ma ga li Tad, 

ga da ma mu Sa ve be li sa war mo e bi, ase ve mom sa xu re bis 

ser vis-cen t re bi da sxv.) sa xel m wi fos da ker Zo 

seq to ris sax s re biT aSen des. far Tod un da ga mo-

vi ye noT li zin gi.

un da Se iq m nas ag ra ru li gan vi Ta re bis fon di, 

ro me lic uz run vel yofs sof lis me ur ne o bi sa da 

amas Tan da kav Si re bu li dar ge bis gan vi Ta re bis 

mom sa xu re bas. sa xel m wi fo sis te ma Si un da Se iq-

m nas mra val dar go va ni me ur ne o bis T vis kad re bis 

mom za de bis er Ti a ni sis te ma. sof lis me ur ne o bis 

sa xel m wi fo eb ri vi re gu li re ba sa baz ro ur Ti er-

To ba Ta pi ro beb Si sru li ad axal Si na arss iZens. 

igi upir ve les yov li sa, par t ni o ro bas, in te res-

Ta Se Ta nawyo bas da ur Ti er To ba Ta axal for mebs 

gu lis x mobs, rac ar Se la xavs da mo u ki de be li me-

war mis sa me ur neo, eko no mi kur, uf leb riv da sxva 

in te re sebs.

di di re zer ve bia Si da re gi on Ta So ri so ko o-

pe ra ci is (in teg ra ci is) gan vi Ta re bi saT vis. gan sa-

kuT re biT es exe ba war mo e bis, mec ni e rul-teq ni kur, 

in for ma ci ul da mom sa xu re bis sfe ros. gar da ma val 

pe ri od Si ko o pe ra ci am Se i Zi na uni ka lu ri fun q cia: 

qvey nis Sig niT, re gi o nebs So ris xe li Se uwyos 

sa xel m wi fos po li ti ku ri da eko no mi ku ri sim t-

ki cis jan sa Ri ma te ri a lu ri da or ga ni za ci u li 

sa fuZ v le bis mom za de bas. ami tom, swo rad un da 

mi viC ni oT, rom re gi o ne bis sa war mo ebs (sa er Tod 

eko no mi kis seq to rebs) So ris kav Si re bis ga far-

To e ba (fran Ca i zin gi, er Tob li vi sa war mo e bi 

da sxv.) yo vel m x riv xels Se uwyobs ino va ci ur 

aq ti u ro bas, re sur se bis efeq ti a nad ga mo ye ne-

bas, ris ke bis ga da na wi le bas da sxv. rac mTa va ria, 

ase Ti ur Ti er To be bi ga nam t ki cebs qvey nis er Ti a ni 

sa me ur neo kom p leq sis for mi re ba sa da si cocx li-

su na ri a no bas.
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aR sa niS na via, rom kor po ra ti u li eko no mi ka sa-

qar T ve los T vis axa li mov le naa. igi faq tob ri vad 

efuZ ne ba msxvil sa me ur neo struq tu rebs, rom-

le bic war mo e bi sa da ka pi ta lis kon cen t ra ci is 

xel say rel pi ro bas qmni an. erT-er Ti ni San T vi se ba, 

ro me lic kor po ra ti ul eko no mi kas sa er Tod axa si-

a Tebs isaa, rom glo ba li za ci is pro ces Si tran se-

rov nu li kom pa ni e bis erov nul eko no mi ka Si Se mos-

v lis miz nis `ga fil t v ris~ Se saZ leb lo bas qmnis, 

rac ge o e ko no mi ku ri stra te gi is Zli e ri ber ke ti 

iq ne ba. war mo e bis gan vi Ta re bis mas ti mu li re be li 

fun q cia Se uZ lia Se as ru los ad gi lob riv prob le-

mebs mor ge bul ma fran Ca i zin gis sis te mam, ro me lic 

sa xel Sek ru le bo ur Ti er To bebs efuZ ne ba (msxvi li 

struq tu ra Ta vis uf le ba mo si le bas ga das cems mci-

re sa war mos vTqvaT, sa kon ser vo war mo e bas), ra Ta 

man ga mo i ye nos mi si sa vaW ro mar ke biT da rek la miT 

sar geb lo bis uf le ba. amas Tan awo debs sa qo nels, 

teq no lo gi ebs, ex ma re ba fi nan su rad da sxva.

Ta na med ro ve msof li o Si so ci a lur-eko-

no mi ku ri gan vi Ta re bis Tval saz ri siT, axa li 

mov le ne bi (ten den ci e bi) ga mov lin da. erT-er Ti 

maT ga nia qa la qis mo sax le o bis sacxov reb lad 

so fel Si ga das v la. es pro ce si, ro mel sac ru-

ra li za ci as eZa xi an, da sav le Tis gan vi Ta re bul 

qvey neb Si, far To mxar da We riT sar geb lobs. sa-

qar T ve lo Si ru ra li za ci is pro ce sis gaZ li e re-

bis fsi qo lo gi u ri da or ga ni za ci u li wa nam ZR v-

re bi Seq m ni lia, sa Wi roa pro ce sis ma te ri a lu ri 

sa fuZ ve li mom zad des.  es kom p leq su ri mov le naa 

da prob le me bis ur Ti er T gan pi ro be bu lo bis ma Ra-

li xa ris xiT xa si aT de ba. ami tom, sa Wi roa pro ce sis 

sa xel m wi fo eb ri vi re gu li re ba. pen si e bis Tun dac 

sa ar se bo mi ni mu mis do nem de gaz r da, sof lad sa-

war moo da so ci a lu ri in f ras t ruq tu ris Tun dac 

mi ni ma lur do ne ze gan vi Ta re ba, sof lis me ur ne o bis 

pro duq ci is ga da ma mu Sa ve be li mci re sim Z lav re Ta 

aSe ne ba-fun q ci o ni re ba da sxva Ro nis Zi e ba Ta gan-

xor ci e le ba mniS v ne lov nad xels Se uwyobs qa la qis 

mo sax le o bis Tan da Ta no biT ga das v las so fel Si. 

gan sa kuT re biT iq, sa dac mi to ve bu li na sax la ria, an 

aga ra ke bi aqvs mo sax le o bas. dRes Tbi li sis gar Se mo 

ad rin de li msxvi li me ur ne o be bis ba za ze aTi a Ta so-

biT ha mi wis nak ve Ti, bev r gan sacxov re be li far TiT, 

faq tob ri vad ga mo u ye ne be lia. uf ro me tic, sa qar-

T ve los sof lis mo sax le o bis di di na wi li de da qa-

laq Sia da dro e bi Ti sa mu Sa os Zi e ba Si kar gavs dros. 

es um w va ve si so ci a lur-eko no mi ku ri prob le ma 

sa xel m wi fo eb riv re gu li re bas mo iTxovs.

rac Se e xe ba eko no mi kis sxva dar ge bis (sfe ro-

e bis) gan vi Ta re bas, sa baz ro in f ras t ruq tu ris 

srul yo fas da sxv. un da ga ni sazR v ros sa er To sa-

xel m wi fo eb ri vi pri o ri te te bis Se sa ba mi sad, ma-

Ti ro li sa da fun q ci o ni re bis gaT va lis wi ne biT.

eko no mi kis kri zi si dan ga mos v las da sa Wi-

ro tem pe biT gan vi Ta re bas sWir de ba Se sa ba mi si 

sa in ves ti cio ga re mo. qvey nis eko no mi ka Si Seq m-

ni li kri zi su li mdgo ma re o bis ga mo auci le be lia 

ga re dan in ves ti ci e bis mo zid va, rac swo rad (sa-

xel m wi fo eb ri vad) ga az re bul mid go mas mo iTxovs. 

sa xel m wi fom un da gan sazR v ros is sfe ro e bi (dar-

ge bi), sa dac in ves ti ci e bis Ca de ba xels Se uwyobs 

erov nu li eko no mi kis ga far To e bul kvlav war mo-

e bas. xe li un da Se vuwyoT er Tob li vi sa war mo e bis, 

Ta vi su fa li zo ne bis, li zin ge bi sa da sxva for me bis 

far Tod ga mo ye ne bas. yo vel m x riv, po li ti ku rad, 

eko no mi ku rad, mo ra lu rad, sa mar T leb ri vad un da 

wa va xa li soT qar T ve li `a xa li mdid re bis~ ka pi ta-

lis erov nul eko no mi ka Si gan Tav se bis pro ce si. 

maT di di re sur se bi aqvT, ro mel Ta ra ci o na lu rad 

ga mo ye ne ba qve ya nas wa ad ge ba.

sa in ves ti cio po li ti ka Si di di mniS v ne lo ba 

eni We ba ban kebs. upir ve les yov li sa, maT un da da a-

fi nan son eko no mi kis re a lu ri seq to ri, is mi mar Tu-

le ba ni, sa dac uf ro me ti sa mu Sao ad gi le bi iq m ne ba 

(mrew ve lo ba, sof lis me ur ne o ba, mSe neb lo ba da 

sxv.).

glo ba lur pro ce seb Si erov nu li eko no mi kis 

Car T vam mo iTxo va in for ma ci u li uz run vel yo fis 

Tvi seb ri vad axa li sis te mis Seq m na. am Ja min de li 

maC ve neb le bi me pi, mSp, ada mi a nis po ten ci a lis gan-

vi Ta re bis in deq si da sxva, rom le bic ga mo i ye ne ba 

qvey ne bis cxov re bis do nis Se fa se bi saT vis, sak ma ri-

si ar aR moC n da eko no mi ka Si kri zi su li mov le ne bis 

prog no zi re bi saT vis. ma ga li Tad, ro gorc praq ti-

kam gviC ve na mSp ar ga mod ge ba eko no mi kis mdgra di 

gan vi Ta re bis da xa si a Te ba-Se fa se bi saT vis. ami tom 

sa Wi roa Se iq m nas sta tis ti kur maC ve ne bel Ta axa li 

sis te ma. mas Si war mod ge ni li un da iyos ara mxo lod 

so ci a lur-eko no mi ku ri kri te ri u me bi, ara med po-

li ti ku ri sta tis ti kis (de mok ra ti i sa da sa mo-

qa la qo sa zo ga do e bis for mi re bis, po li ti ku ri 

da sa zo ga do eb ri vi struq tu re bis saq mi a no bis, 

po li ti ku ri sta bi lu ro bis ma xa si a Teb le bis da 

sxv.) maC ve neb le bic.

so ci a lur-eko no mi ku ri gan vi Ta re ba ar se-

bi Tad da mo ki de bu lia po li ti kur faq to reb ze. 

erT-er Ti maT ga nia sa xel m wi fos te ri to ri ul 

ad mi nis t ra ci u li mowyo bis prin ci pi (mo de li). 

am prob le mis ir g v liv az r Ta sxva das x va o baa. Cve-

ni az riT, sa qar T ve lo un da iyos fe de ra ci u li 

res pub li ka. fe de ra ci u li su bi eq te bia: afxa-

ze Tis av to no mi u ri res pub li ka da mxa re e bi. 

te ri to ri ul-ad mi nis t ra ci u li mowyo bis sis-

te ma Si pir ve li do ne un da iyos so fe li, Te mi, 

da ba, qa la qi _ ad gi lob ri vi TviT m mar T ve lo ba. 

mas aqvs sazR v re bi (te ri to ri a), qo ne ba, fi nan su ri 

wya ro e bi, hyavs war mo mad gen lo bi Ti or ga no (sab Wo, 

an sak re bu lo), ro me lic air Ce va 3 wlis va diT da 

am t ki cebs ma ma sax liss (gam ge bels). me o re do nea 

ekonomikuri politika



 12 12

#
3

  
i

vn
i

s
i

  
 2

0
1

3

_ afxa ze Tis av to no mi u ri res pub li ka (mas sa-

qar T ve los kon s ti tu ci iT mi ni We bu li aqvs gan-

sa kuT re bu li sta tu si (par la men ti, mTav ro ba, 

pre zi den ti, dro Sa, kon s ti tu ci a) da mxa re e bi, 

rom leb sac yavT war mo mad gen lo bi Ti or ga no, 

ro me lic par la men t Tan Se Tan x me biT am t ki cebs 

mxa ris ad mi nis t ra ci is xel m ZR va nels).

me sa me do ne (cen t ri) _ par la men ti, mTav ro ba, 

pre zi den ti.

mar T vis do ne ebs So ris kon s ti tu ci iT ga mij-

nu lia uf le ba mo si le ba ni, sazR v re bi, sa kuT re ba, 

bi u je ti, fi nan su ri wya ro e bi. par la men ti air Ce va 

5 wlis va diT. igi Sed ge ba ori pa la tis gan. erT-erT 

pa la tas, ro gorc we si, uxel m ZR va ne lebs afxa ze Tis 

war mo mad ge ne li. ase ve afxa ze Tis T vis mTav ro ba Si 

ga ni sazR v re ba kvo ta _ mTav ro bas akom p leq tebs 

par la men tis um rav le so ba.

qvey nis eko no mi kis gan vi Ta re bis stra te gia (taq-

ti ka) mniS v ne lo van wi lad gan sazR v ravs sa ga reo 

(gan sa kuT re biT mi si mTa va ri Se mad gen lis _ sa ga-

reo-eko no mi kur) po li ti kas. igi dro is adek va tu ri 

un da iyos. dro ki mkveT ri cva le ba do biT, prob le-

mis war moq m na-gan vi Ta re bis dRem de uc no bi ni San-

T vi se be biT (glo ba li za ci is gav le na) xa si aT de ba 

da qvey ne bis wi na Se axal-axal amo ca nebs aye nebs. es 

Ta vi se bu re ba aiZu lebs qve ya nas Ta vi si Se saZ leb-

lo be bi, ro li, fun q ci e bi ax le bu rad Se a fa sos 

ara mxo lod sa kuT riv, ara med msof lio gan vi-

Ta re bis Zi ri Ta di faq to re bis (gan sa kuT re bu li 

in te re se bis) gaT va lis wi ne bi Tac. sa qar T ve los ge-

o po li ti ku ri po zi ci e bis gan m t ki ce bis fon ze ara 

mxo lod xel say re li pi ro be bi ya lib de ba, ara med, 

iz r de ba ga mow ve ve bi, ris ke bi usaf r Txo e bis T vis.

qvey nis stra te gi u li mi za ni un da iyos ev ro-

kav Si ris siv r ce Si sru li in teg ra cia. yo vel m x-

riv mxa ri un da da vu Wi roT ru seT Tan ke Til me-

zob lu ri ur Ti er To be bis dam ya re bas, ru se Tis 

ba zar ze eko no mi ku ri su bi eq te bis dam k vid re bas. 

un da ga vic no bi e roT, rom sa qar T ve los Ta vis Ta-

va do bis Se nar Cu ne ba-gan m t ki ce bis T vis bew vis 

xid ze mud mi vad, fxiz lad da sxva Ta in te re se bis 

gaT va lis wi ne bi Tac gav la mo u wevs. es mi si is to-

ri u li be dis we raa.

ge o e ko no mi ka _ stra te gi u li re sur si

sa qar T ve los am Ja mad xel say re li ge o po li ti-

ku ri da ge o e ko no mi ku ri (tra se ka, ener ge ti ku li 

de re fa ni, yar si-axal qa la qis rki nig za da sxv.) 

mdgo ma re o ba aqvs, ev ro pi sa da azi is qvey ne bis 

in te re se bis Se je re bi sa da sa ku Ta ri erov nu li 

miz ne bis T vis ga mo ye ne biT ev ra zi is siv r ce Si dam-

k vid r des Zli e ri po li ti ku ri da eko no mi ku ri 

su bi eq tis ro liT.

ga saT va lis wi ne be lia, rom qar Tul fe no men Si 

mxo lod ev ro pu li Se mad ge ne li ar aris war mod-

ge ni li, ara med re a lu ri azi u ri kom po nen ti caa, 

ro mel sac qvey nis war sul Si Zli e rad aqvs fes ve bi 

gad g mu li. es is Sem Tx ve vaa, ro ca sa qar T ve lo ev ra-

zi is siv r ce Si  war mod ge ni lia ara mi si ev ro pu li da 

azi u ri na wi le bis (Se mad gen le bis) ariT me ti ku li 

ja mis si di diT, ara med mas ze me ti gan zo mi le biT. 

amas Tvi seb ri o bas eZa xi an. swo red es aZ levs 

sa qar T ve los ge o po li ti kur siv r ce Si ma nev-

ri re bis uni ka lur Sanss. sa qar T ve los Se uZ lia 

eq s k lu zi u ri ro lis Ses ru le ba kav ka si is er Ti-

a ni eko no mi ku ri siv r cis (baz ris) for mi re ba Si, 

ro mel Sic som xeT Tan, azer ba i jan Tan, iran Tan, 

Tur qeT Tan er Tad mo na wi le o bas mi i Re ben ru-

se Tis fe de ra ci is Crdi lo kav ka si is su bi eq te-

bi. kav ka sia pla ne tis uni ka lu ri re gi o nia. igi 

mo ma val Si un da war mo vid gi noT ro gorc msof-

lio baz ris di di po ten ci a lis te ri to ri u li 

seg men ti, ami tom prin ci pu li mniS v ne lo ba aqvs 

mi si Se saZ leb lo be bis (re sur se bis) kom p leq sur 

amoq me de bas.

ga saT va lis wi ne be lia, rom `di di ab re Su mis 

gza~ or kon ti nents So ris ara mar to eko no mi kur 

(sa me ur ne o) in te re sebs em sa xu re bo da, ara med 

kul tu ris sfe ros gan vi Ta re ba sac. es fun q cia 

mo ma val Sic `ab re Su mis gzis~ mo der ni ze bu li 

pro eq tis gan xor ci e le ba-fun q ci o ni re bis do-

ne ze, Zli er faq to rad dar Ce ba. am is to ri u li 

fun q ci is gan xor ci e le bi sa da ge o po li ti kur 

siv r ce Si erT-er Ti war m mar T ve li li de ris rols 

is to ri u lad sa qar T ve lo as ru leb da. es, upi-

ra te so bas Tan er Tad, sa gan ge bo da is to ri u li 

pa su xis m geb lo ba caa.

sa qar T ve los mi er am ro lis Ses ru le bas, sxva 

pi ro beb Tan er Tad, efeq ti a ni so ci a lur-eko no-

mi ku ri sis te ma sWir de ba. swra fad cva le ba di po-

li ti ku ri ko ni un q tu ra, azi is fe no me nis mzar di 

xa si a Ti, ru se Tis, Ci ne Tis, in do e Tis, ira nis, Sua 

azi is yo fi li sab Wo Ta res pub li ke bis gan vi Ta re bis 

Ta vi se bu re ba ni, ten den ci e bi da ori en ti re bi, Sa vi 

zRvis auzis re gi o na lu ri prob le me bis ga dawy-

ve tis kom p leq su ri xa si a Ti, af ri ki sa da, sa er Tod, 

wi na a zi is re gi on Si Seq m ni li vi Ta re ba, rom lis 

ini ci re ba aSS-is da ev ro pis in t re se bis gav le niT 

mox da, sa qar T ve los uq m nis xel say rel ga re mos 

ev ra zi is siv r ce Si ma nev ri re bis T vis. es stra te-

gi u li re sur sia, rom lis go niv ru lad ga mo ye ne ba 

amav d ro u lad erov nu li Tan x mo bis (Si da erov nu li 

faq to re bis Tan mim dev ru lad da er Ti a ni sis te mis 

amoq me de biT) miR we vi sa da sim t ki cis ga ran ti ac 

iq ne ba (ga re da Si da faq to re bis er Tob li o ba, 

ro ca ma Ti Ser wy ma xde ba is to ri u li amo ca nis 

gan xor ci e le bi saT vis).
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war mod ge ni li mid go me bis (prin ci pe bis) mi xed-

viT qvey nis gan vi Ta re bis sa ga reo stra te gi a Si 

un da mox des amo ca ne bi sa da prob le me bis sis te ma-

ti za cia, ga ni sazR v ros pri o ri te te bi, dro sa da 

siv r ce Si ma Ti re a li za ci is eta pe bi, Tan mim dev ro ba, 

me qa niz me bi da sxva.

qve ya na Si am Ja mad Seq m ni li mdgo ma re o ba, Ta vi-

se bu re ba ni da ten den ci e bi, ro ca qve ya na Ria eko-

no mi kis prin ci pe biT fun q ci o ni rebs da msof lio 

in teg ra ci ul pro ce seb Sia Car Tu li, ro ca dro 

axal ga mow ve vebs gvTa va zobs, ro ca so ci a lu ri 

da Za bu li mdgo ma re o ba re a lu rad xels uS lis 

sa mo qa la qo sa zo ga do e bi sa da sa xel m wi fo eb ri o-

bis fun da men tu ri prin ci pe bis gan xor ci e le bas, 

qvey nis gan vi Ta re bas sWir de ba prog ra mu li mar-

T va. qvey nis mdgra di da usaf r Txo gan vi Ta re-

bis prog ra mis Sed ge na Si aq ti u ri mo na wi le o ba 

un da mi i Ros sa zo ga do eb riv ur Ti er To ba Ta 

yve la su bi eq t ma. xo lo tri a das _ sa xel m wi fos-

mec ni e re bas-ek le si as un da da e kis ros qvey nis 

gan vi Ta re bis stra te gi is gan sazR v ri sa da mi si 

gan xor ci e le bis ko or di na cia. am Sem Tx ve va Si 

uf ro mo xer x de ba erov nul-sa xel m wi fo eb ri vi 

ide o lo gi is sa fuZ vel ze gan vi Ta re bis um Tav-

re si faq to re bis swo rad gan sazR v ra da Se Tan-

x me bu lad amoq me de ba.

ra tom sa xel m wi fos? mxo lod sa xel m wi fos 

Se uZ lia qvey nis gan vi Ta re bis dag ro vi li ga-

moc di le ba, er Ti mxriv, mo sax le o bis cod nis 

(ga naT le bis, mec ni e re bis) ar se bu li po ten ci a li, 

me o re mxriv, da me sa me mxriv mo sax le o bis so ci-

a lu ri ener gia qvey nis aR m Se neb lo bis um Tav res 

faq to rad aq ci os. ami saT vis sa Wi roa qvey nis gan vi-

Ta re bas dRe van de li mdgo ma re o bis swo ri ana li zi 

da prog no zi re ba, stra te gi is gan sazR v ra, sa xel-

m wi fos mSe neb lo bis is to ri u li ga moc di le bi sa 

da axal gaz r du li ener gi is (mem k vid re o bi To bis 

prin ci pi) er T d ro u lad da Tan mim dev ru lad amoq-

me de ba, gan vi Ta re bis er Ti an pro ces Si ma Ti Car T va. 

qvey nis aR m Se neb lo bis sa xel m wi fo stra te gi iT 

da xe li suf le bis li de ro biT un da wa ri mar Tos.

ra tom mec ni e re bas? qvey nis gan vi Ta re bis ar-

se bu li mdgo ma re o bis ana li zi, prog no zi re ba, 

stra te gi is gan sazR v ra un da mox des mec ni e re bis 

Ta na med ro ve miR we ve bis sa fuZ vel ze. swo red mec-

ni e ru li cod na gan sazR v ravs gan vi Ta re bis mra va li 

va ri an ti dan op ti ma lurs. mec ni e re ba mu dam un da 

asaz r do eb des praq ti kas, dro u lad un da as w reb des 

mis gan zo ga de bas da Se sa ba mi si ko req ti ve bi un da 

Seh qon des Se mu Sa ve bul stra te gi a Si.

ra tom ek le sia? igi is to ri ul fun q ci as as ru-

leb da da as ru lebs ma mul Tan da enas Tan er Tad, 

qar Tu li fe no me nis mtki ce da say r de ni (RvTa eb ri vi 

sa un je (i li a) iyo, aris, da un da iq nes mo ma val Sic!

ilia amob da: ̀ qris tes sju li qar T ve le bi saT-

vis mar to sar w mu no e bi Ti aR sa re ba ki ar iyo. igi 

amas Tan er Tad po li ti ku ri qviT ki ric iyo sa qar-

T ve los mra val na wi le bis ga sa er Ti a neb lad da 

Se mo sak re bad. er To ba sar w mu no e bi sa er To bas 

eri sas mo as wa veb da... sxva Ta So ris, qar T ve li eri 

ami saT vis uf r Txil de bo da Ta vis rjuls, ro-

me lic Ta vis Si na gan Rir se bis gar da, du Ta o bas 

uwev da er To ba sa~.

ga saT va lis wi ne be lia, rom qar Tu li ek le sia 

kar gi ma ga li Tia sar w mu no e bis da mec ni e re bis 

er T ma neT Si bed ni e ri mo ri ge bi sa. ga mec ni e re-

bu li sar w mu no e ba da ga sar w mu no e bu li mec ni-

e re ba. es iyo is, ra sac sib r Z nes eZa xi an (i li a). 

amas Tan, mo va le ni varT dRe van de li ga da sa xe-

di dan swo rad Se va fa soT sa qar T ve los sa xel m-

wi fo eb riv mar T va Si ek le si is ro lis uni ka lu ri 

ga moc di le ba. mxed ve lo ba Si maqvs da viT aR ma Se-

ne bel-gi or gi Wyon di de lis po li ti ku ri tan de-

mis mo de li. am mo de lis mec ni e ru li Ses wav lis 

auci leb lo ba ze sxva das x va dros sa ku Ta ri az ri 

sa ja rod ga mov T q vi (ga ze Ti `sa qar T ve los res-

pub li ka~, 2-3 ag vis to, 1998w.) mi maC n da (mi maC ni a), 

rom da viT aR ma Se ne be li-gi or gi Wyon di de lis 

po li ti ku ri tan de mis mo de lis ga Ta na med ro-

ve o ba un da iyos qar Tu li sa xel m wi fo eb ri o bis 

aRor Zi ne bis amo sa va li prin ci pi.  cno bi lia, 

rom am mo de lis mTa va ri Rer Zi cod nas, mec ni e-

re bas ey r d no ba. Zli e ri xe li suf le bis gver diT 

wam y va ni fi gu ra iyo ara me Wur W le Tu xu ce si (a ra 

eko no mi kis sfe ro), ara med mwig no bar Tu xu ce si 

(ga naT le bis, mec ni e re bis, sa er Tod, az rov ne bis 

sfe ro), ro me lic erov nul ide o lo gi as (mar T l ma-

di deb lo bas) efuZ ne bo da da or ga nu lad er wy mo da. 

sa kiTxi dgas ara war su lis sa xel m wi fos mar T vis 

aRi a re bu li sis te mis brmad gad mo ta na ze, ara med 

sa Wi roa swo rad av x naT, Tu ro gor da ra tom mi vi-

da ase Ti mo de lis (struq tu ris) Ca mo ya li be bam de 

ma Sin de li po li ti ku ri da fi lo so fi u ri az rov-

ne ba. ra iyo is mTa va ri, ro mel zec aR mo cen da igi. 

aq ve aR v niS navT, rom dRes ek le si a Si mim di na re 

ara or di na lu ri pro ce se bi, Ta vad ek le si is 

ro li sa da gav le nis mzar di ten den ci e bi, eris 

kon so li da ci is rTu li amo ca na, ro me lic mniS v-

ne lo van wi lad gan pi ro be bu lia ga re faq to re bis 

gav le niT, auci leb lad mo iTxovs sa xel m wi fo sa 

da ek le si is saq mi a no bis ko or di na ci as.

dad ga dro, rom qar T vel ma er ma (`ro gorc kre-

bu li is to ri iT Se du Re bul erT-sul da erT xorc 

mkvid r Ta~) mtki ced ga nacxa dos: `gve yo ba to ne bo 

Cve ni aw m yo si da mo mav lis be dis sxva zed mig de-

ba, Cve ni ga Wir ve bis ̀ gu lis tki vi lis da wa di lis 

pat ron ni Cven ve un da viy v neT~ (i li a).

dRe van del Ta o bas eva le ba mzad iyos am sa gan-

ge bo da is to ri u li mniS v ne lo bis amo ca nis Ses ru-

le bis T vis!
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lia eli a va

eko no mi kis doq to ri, pro fe so ri

oq ros ser ti fi ka te biT vaW ro ba dRe sac mim di-

na re obs mTels msof li o Si, maT So ris sa qar T ve-

lo Sic. am bo lo wleb Si sa qar T ve los erov nul ma 

ban k ma da iwyo vaW ro ba oq ros ser ti fi ka te biT. 

Tum ca mis mi er  oq ros ser ti fi ka te biT vaW ro bis 

po li ti ka mkveT rad gan s x vav de ba msof li o Si Ca-

mo ya li be bu li praq ti ki sa gan.  

sa qar T ve lo Si oq ros bir Jis gan vi Ta re bis 

xel Sewyo bis mxar da sa We rad erov nul ma ban k ma Se-

i mu Sa va oq ros ser ti fi ka te biT vaW ro bis we se bi, 

rom le bic amoq med da 2012 wlis 1 Te ber v li dan.1 am 

we se bis Ta nax mad, ne bis mi er pirs Se uZ lia erov nu-

li ban kis gan Se i Zi nos oq ros ser ti fi ka te bi mxo-

lod sa qar T ve lo Si moq me di ko mer ci u li ban ke bis 

meS ve o biT. ser ti fi ka te bis yid vi sa da ga yid vis 

pro ce si un da xor ci el de bo des ax lad Seq m nil 

oq ros bir Ja ze.

er Ti Se xed viT, sru li ad mi sa Re bi da ka non-

zo mi e ria erov nu li ban kis Za lis x me va _ oq ros 

baz ris gan vi Ta re bis xel Sewyo ba, am miz niT oq ros 

bir Jis Seq m na da oq ros ser ti fi ka te biT vaW ro bis 

dawye ba. Tum ca, sa kiTxis siR r mi se ul ma Ses wav lam 

war moS va bev ri kiTx va, ro me lic dRe sac, xSir Sem-

Tx ve va Si, pa sux ga u ce me lia.

mi u xe da vad imi sa, rom erov nu li ban kis dek la-

ri re bu li mi za nia oq ros baz ris gan vi Ta re ba, mis 

mi er oq ros ser ti fi ka te bis ga moS ve bis re a lu ri 

mi za ni ma inc bu ru si Taa mo cu li. pir ve li, rac Ta-

vi dan ve iw vevs gak vir ve bas, aris is ga re mo e ba, rom 

erov nul ma ban k ma sa ku Tar Tavs uwo da “oq ros 

ser ti fi ka te bis pir ve la di ba za ri”. saq me ima-

Sia, rom erov nu li ban ki oq ros ser ti fi ka te bis 

re a li za ci as ax dens Ta vi si “bro ke ri” ko mer-

1  http://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/fasianikagalde-
bi/2012/oqros_sertifi katis_debuleba__29_05_12.pdf

ci u li ban ke bis meS ve o biT, uf ro swo rad, ma Ti 

Su a mav lo biT, pir da pir sa bo lo mom x ma re bel-

ze. amis iqiT ser ti fi ka te bis moZ ra o bas ara aqvs 

ad gi li. ara da, pir ve la di baz ris ar se bo ba un da 

gu lis x mob des me o rad ba zar sac. anu lo gi ku ria 

vi va ra u doT, rom Tu erov nu li ban kis mi zans mar-

T lac war mo ad gens oq ros baz ris gan vi Ta re ba, igi 

Seq m ni da Se sa ba mis sa mar T leb riv da eko no mi kur 

ga re mos imis T vis, rom ko mer ci u li ban ke bi da in-

te re se bul ni iq ne bod nen jer erov nu li ban kis gan 

Se es yi daT naR di oq ro, xo lo, Sem d gom sa ku Ta ri 

sa xe liT ga ne Tav se bi naT igi ba zar ze ser ti fi ka te-

bis sa xiT., ro gorc amas ad gi li aqvs sxva qvey neb Si 

ci vi li ze bu li oq ros baz ris pi ro beb Si. mag ram 

dRes ase ar xde ba da, sa va ra u dod, ro gorc Ca mo-

ya li be bu li ten den cia gviC ve nebs, arc uax lo es 

mo ma val Si mox de ba. 

mi ze zi aris Za li an mar ti vi. jer er Ti, erov-

nu li ban ki ko mer ci ul ban kebs ver mi yi dis mis 

ba lan s ze arar se bul oq ros li Tons, rom lis 

fa si ban ke bi saT vis mi u Re be lia. me o re, ko mer-

ci u li ban ke bi erov nul ban k ze bev rad ukeT 

flo ben si tu a ci as ba zar ze, ici an erov nu li 

ban kis mi marT mo sax le o bi sa da in ves to re bis 

ndo bis xa ris xi da kar gad es miT, rom maT mi er 

oq ros Se Ze nis Sem Tx ve va Si ver ga yi di an oq ros 

ser ti fi ka tebs. ko mer ci u li ban ke bis am po zi ci is 

gaT va lis wi ne biT  erov nul ma ban k ma Ta vis oq ros 

biz nes ini ci a ti va Si ko mer ci ul ban kebs mis ca sa-

Su a le ba xe li mo eT boT mi a mi ti in ves to re bis gan 

ak re fi li sa ko mi si o e biT.

ima ze, rom erov nu li ban kis mi er wa mowye bu li 

oq ros biz ne si jer-je ro biT ara ef q ti a nia da 

praq ti ku lad araf ris mom ce mi, mety ve lebs oq-

ros ser ti fi ka te biT vaW ro bis sta tis ti ka (ix. 

cxri li 1).  

sa qar T ve los erov nu li ban kis 
oq ros biz ne si

msof li o Si oq ros ser ti fi ka te bis ga moS ve bis um Tav re si mi za-

nia qvey nis eko no mi kis sti mu li re ba oq ros mo ne ti za ci is gziT, rac 

gu lis x mobs mo sax le o bis wa xa li se bas _ oq ro Se i na xon ban keb Si da 

amis T vis mi i Ron gar k ve u li sar ge be li. 

ase Ti pro ce si xels uwyobs qvey nis eko no mi kis gan vi Ta re bas, 

gan sa kuT re biT ki, sa ga da sax de lo ba lan sis ga um jo be se bas. oq ros 

ser ti fi ka te bis ga moS ve bas ga aC nia arc ise xan g r Z li vi is to ria. 

1882-1934 wleb Si aSS fi nan s Ta sa mi nis t ro uS veb da ban k Si de po ni-

re bul oq ros ser ti fi kats, ro me lic adas tu reb da mflo be lis 

uf le bas mis sa kuT re ba Si ar se bul oq ro ze. ru se Tis fe de ra ci a Si 

oq ros ser ti fi ka te bis ga moS ve bas sa fuZ ve li Ca e ya ra 1993-1994 

wleb Si, ro me lic  ga ran ti re bu li iyo mTav ro bis mi er da maT gan mi-

Re bu li Se mo sa va li ga mo i ye ne bo da bi u je tis xar je bis da sa fa ra vad.

sabanko saqme
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vaW ro bis TariRi
20 grami nominalis oqros 

zodis sertifikati

1 uncia nominalis oqros 

sainvesticio sertifikati

Sesyidvis 

fasi, lari
raodenoba

Sesyidvis 

fasi, lari
raodenoba

1 Tebervali 2012 1,958.9 3

18 ivlisi 2012 1,751.6 2

20 agvisto 2012 1,793.54 1

21 agvisto 2012 2,695.73 1

22 agvisto 2012 1,820.25 1

12 seqtemberi 2012 1,935.35 1

3 oqtomberi 2012 1,992.14 4

5 noemberi 2012 1,881.55 4

17 dekemberi 2012 1,897.42 4

31 dekemberi 2012 1,861.26 12

21 ianvari 2013 1,891.64 350

5 Tebervali 2013 1,876.47 10

27 Tebervali 2013 1,795.49 4

18 marti 2013 1,790.84 1

18 aprili 2013 1,562.89 2

11 ivnisi 2013 2,292.09 10

ro gorc Cans, 17 Tvis gan mav lo ba Si erov nul ma 

ban k ma ga yi da 399 oq ros zo dis ser ti fi ka ti da 11 

oq ros sa in ves ti cio ser ti fi ka ti. es aris TiT q mis 

rva na xe va ri ki log ra mi oq ro (1 tro u li un cia = 

31,1035 gra mi). amas Tan, oq ros ser ti fi ka te bis 

myid ve le bi dan ara vis mi u mar Tavs erov nu li ban-

kis T vis oq ros zo dis ga mo sa ta nad. 

am ri gad, ase Ti sta tis ti kis pi ro beb Si sa u-

ba ri oq ros bir Jis gan vi Ta re ba ze usa fuZ v loa. 

amas Tan, gan sa kuT re biT sa yu radRe boa sa qar T-

ve los ise dac mwi ri oq ros ma ra gis ga ni a ve bis 

Se saZ leb lo bis daS ve ba. vi na i dan erov nu li ban ki 

uS vebs ara re zi den te bis mi er erov nu li oq ros 

Ses yid va sa da mis qvey nis sazR v rebs ga reT ga ta nis 

Se saZ leb lo bas, bu neb ri via, es Se i cavs gar k ve ul 

saf r Txe ebs. qvey nis oq ros sa ba do e bi dan mo po ve-

bu li oq ros moZ ra o ba ga ur ke ve li mi mar Tu le biT 

ki dev uf ro am w va vebs erov nu li ban kis oq ros mwi-

ri ma ra ge bis ami wur vis prob le mas. msof li os yve-

la qvey nis cen t ra lu ri ban ki cdi lobs ga zar dos 

sa ku Ta ri oq ros ma ra gi ro gorc qvey nis fi nan su ri 

sis te mis sta bi lu ro bis ga ran ti, ra sac, ga mom di-

na re ze mo aR niS nu li dan ver vity viT sa qar T ve los 

erov nul ban k ze.

mi ze zi imi sa, Tu ra tom ver gan vi Tar da oq ros 

bir Ja sa qar T ve lo Si, un da ve Zi oT erov nu li ban-

kis mi er oq ros ser ti fi ka te biT vaW ro bis dad ge-

nil we seb sa da pro ce du reb Si.

sa qar T ve los erov nu li ban ki uS vebs ori sa xis 

oq ros ser ti fi kats: oq ros zo dis ser ti fi kats 

da oq ros sa in ves ti cio ser ti fi kats. ori ve 

sa xis ser ti fi ka ti war mo ad gens uva do da up-

ro cen to fa si an qa Ralds, rom lis  ga dac v la 

Se saZ le be lia stan dar ti zi re bul oq ros zo-

deb ze. maT So ris gan s x va ve ba ima Sia, rom oq ros 

zo dis ser ti fi ka tis Sem Tx ve va Si erov nu li 

ban ki iRebs val de bu le bas sa kuT re ba Si iqo ni os 

ser ti fi ka tis Se sa ba mi si stan dar ti zi re bu li 

cxri li 1. 

erov nu li ban kis oq ros ser ti fi ka te biT vaW ro ba 2012 wlis Te ber v li dan 2013 wlis iv li sam de

wyaro: saqarTvelos erovnuli banki www.nbg.gov.ge
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 16 16

#
3

  
i

vn
i

s
i

  
 2

0
1

3

oq ros zo di, xo lo, oq ros sa in ves ti cio ser ti-

fi ka tis Sem Tx ve va Si erov nul banks ase Ti sa xis 

val de bu le ba ar ga aC nia.

un da aRi niS nos, rom oq ros zo dis ser ti fi-

ka tis myid vels ar mi e wo de ba sa Ta na do in for ma-

cia ga dawy ve ti le bis mi sa Re bad. ker Zod, mis T vis 

uc no bia ram de nad utyu a ria erov nu li ban kis 

da pi re ba imis Se sa xeb, rom mas ga aC nia ga yi du li 

ser ti fi ka te bis Se sa ba mi si oq ro. eWvs iw vevs is 

ga re mo e ba, rom erov nu li ban kis ba lan s ze oq ro 

sa er Tod ar aris aR ricxu li. ami to mac ris ki a ni 

myid ve li iZu le bu lia brmad un da en dos erov nu-

li ban kis Se pi re bas ser ti fi ka tis oq ros stan dar-

ti zi re bu li zo diT ga naR de bis Se sa xeb.  

ara da, am sa kiTx Si msof lio praq ti ka ki uf ro 

gam W vir va led ga mo i yu re ba. ase, ma ga li Tad, ux co-

u ri qvey nis ban ke bi in ves tors ux s ni an li To nis 

an ga riSs (Allocated me tal ac co unt), sa dac aR ricxu lia 

ban ki saT vis  Se sa na xad ga da ce mu li Zvir fa si li-

To ne bi da sa xe le bis, sin jis, mwar mo eb lis, se ri-

u li nom ris da sxva rek vi zi te bis mi Ti Te biT. sxva 

ope ra ci e bis sa war mob lad ase Ti Zvir fa si li To-

nis ga mo ye ne bis uf le ba banks ar ga aC nia. me a nab-

re ze ki ga i ce ma ser ti fi ka ti, sa dac mi Ti Te bu lia 

mis sa kuT re ba Si myo fi zo de bis ra o de no ba da ma Ti 

ma xa si a Teb le bi. es aris Zvir fa si li To nis ban kis 

sa de po zi to se if Si Se nax vis ana lo gi. li To nis 

Se nax vis T vis me a nab re ix dis gar k ve ul sazRa urs. 

ase Ti sa xis li To nis an ga ri Si war mo ad gens ban kis 

upi ro bo val de bu le bas, rom mas ga aC nia kon k re-

tu li oq ros zo de bi, rom le bi Tac uz run vel yo-

fi lia kon k re tu li oq ros ser ti fi ak ti.  

Cvens si nam d vi le Si ki dev uf ro bun do va nia im 

pi ris per s peq ti ve bi, ro me lic Se i Zens oq ros sa-

in ves ti cio ser ti fi kats. in ves to ri faq ti u rad 

yi du lobs eleq t ro nul Ca na wers, vi na i dan oq ros 

sa i ves ti cio ser ti fi ka ti aris ara uz run vel yo-

fi li val de bu le ba da erov nul banks mi si Se sa ba-

mi si oq ros zo de bi ar ga aC nia. ga mom di na re aqe dan, 

Se iZ le ba iT q vas, rom oq ros ma giv rad erov nu li 

ban ki hyi dis ha ers, e.w. eleq t ro nul da pi re bas.

sa er Ta So ri so praq ti ka Si ar se bobs li To nis 

an ga ri Sis na ir sa xe o ba (Unallocated me tal ac co unt), 
rom li Tac me a nab re flobs Zvir fas li To nebs ga-

nu pi rov ne bu li sa xiT. es niS navs, rom Te o ri u lad 

ban ki adas tu rebs me a nab ris mi er li To nis gar k ve-

u li ode no bis flo bas ga ce mu li ser ti fi ka tis 

meS ve o biT, oRond, ar mi u Ti Tebs am li To nis in-

di vi du a lur ma xa si a Teb lebs, ro go ri caa: mwar mo-

e be li, se ri u li no me ri, war mo e bis we li da sxv. 

Tu me a nab re mo i sur vebs naR di lo To nis ga mo ta nas 

ban ki dan, igi mas Re bu lobs upi ro bod. me ti wi li 

ara gan pi rov ne bu li an ga ri Se bis pi ro be biT me a nab-

res Se uZ lia ivaW ros Ta vi si ser ti fi ka te biT da 

mo na wi le o ba mi i Ros oq ros li zin gis prog ra ma Si. 

ki dev er Ti an ga ri Si (Pool ac co unt) - ga er Ti a ne bu-

li an ga ri Sis oq ros ser ti fi ka te bi ga miz nu lia 

im in ves to re bis T vis, rom leb sac surT Se i Zi non 

Zvir fa si li To nis 1000 tro ul un ci a ze nak le bi 

ode no ba. ma ga li Tad, mi ni ma lu ri in ves ti cia per-

tis za raf za nis oq ros ser ti fi ka te bis prog ra ma-

Si (Perth Mint Cer ti fi  ca te Program, PMCP) mo na wi le o bis 

mi sa Re bad Se ad gens 10 000 aSS do lars. es aris 

er Ta der Ti prog ra ma, ro me lic ga ran ti re bu lia 

av s t ra li is mTav ro bis mi er.1

erov nu li ban ki ase Ti sa xis ga ran ti ebs ar iZ le-

va. uf ro me tic, ro gorc ir k ve va, mas oq ro ar aqvs 

aR ricxu li bu Ral t rul do ku men teb Si, xo lo, 

mis sa ca veb Si ar se bu li oq ros audi tis Ca ta re-

1 http://www.perthmint.com.au/
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bis Se sa xeb far To sa zo ga do e bis T vis in for ma cia 

xel mi uw v do me li da ga um W vir va lea.

ara nak leb sa yu radRe boa oq ros ser ti fi-

ka te bis ga naR de bis pro ce du ra. oq ros zo dis 

ser ti fi ka tis Sem Tx ve va Si erov nu li ban ki myid-

vels pir de ba oq ros zo dis ga da ce mas, Tum ca, ar 

akon k re tebs ga ce mis va debs, xo lo, sa in ves ti cio 

oq ros ser ti fi ka tis ga naR de ba ki sa er Tod efe-

me rul pro cess wa a gavs: erov nu li ban ki jer iRebs 

ga dawy vi ti le bas mi si ga naR de bis Se sa xeb, xo lo, 35 

dRis gas v lis Sem deg me sa kuT rem Se saZ loa mi i Ros 

na yi di oq ros zo di. amas Tan, Tu erov nul banks ar 

aR mo aC n da Se sa ba mi si oq ros zo di, igi mas uk ve Tavs 

ucxo ur da mam za de bel kom pa ni as. Tu am kom pa ni is 

mi ze ziT ver gan xor ci el da oq ros zo de bis dam za-

de ba da mi wo de ba dad ge nil va deb Si, ma Sin erov nu-

li ban ki mi mar Tavs sxva da mam za de bel kom pa ni as da 

es pro ce si Se iZ le ba gag r Zel des sak ma od did xans. 

imav d ro u lad erov nu li ban ki ito vebs uf le bas _ 

ar ga a naR dos ori ve sa xis oq ros ser ti fi ka ti im 

Sem Tx ve va Si, Tu mis T vis mi u Re be li aR moC n da sa-

er Ta So ri so ba zar ze oq ros sa baz ro fa si.    

oq ros zo de bis ga ce mis pro ce du ris ga Wi a nu re ba 

da gar Tu le ba mi u Ti Tebs ima ze, rom erov nu li ban-

kis in te re seb Si nak le bad Se dis stan dar ti zi re bu-

li oq ros ga ce ma. mis T vis uf ro sar fi a nia ivaW ros 

ga yi du li oq ros ser ti fi ka te biT sa er Ta So ri so 

baz reb ze da amis T vis mi i Ros sar ge be li. gar da imi sa, 

rom in ves to rebs Se iZ le ba xel ze Ser CeT mxo lod 

erov nu li ban kis da pi re ba da ver mi i Ron mis gan na-

yi di oq ros zo de bi, isi ni oq ros ser ti fi ka te bis 

yid viT erov nul banks sa Su a le bas aZ le ven am ser-

ti fi ka teb ze mi i Ros sar ge be li ise, rom ara fe ri 

ga da u xa dos in ves tors. saq me ima Sia, rom erov nu li 

ban ki api rebs ga yi du li oq ro ga na Tav sos sa er Ta-

So ri so sa fi nan so in s ti tu teb Si da mar Tos ise, 

ro gorc sa er Ta So ri so re zer ve bi. gar da imi sa, rom 

erov nul banks eq m ne ba Se saZ leb lo ba qvey ni dan oq-

ro ga i ta nos le ga lu ri gziT, igi ase Ti ope ra ci is 

gan xor ci e le bis T vis mi i Rebs gar k ve ul sazRa urs, 

rom lis in ves tor ze ga na wi le bis val de bu le ba sac ki 

ar iRebs sa ku Tar Tav ze. am Se mo sav lis gar da, oq ros 

ser ti fi ka tis fas Si erov nu li ban ki oq ro ze sa er-

Ta So ri so fas Tan er Tad iT va lis wi nebs sa ku Tar 

mar Ja sac da ser ti fi ka tis ga naR de bis, anu zo dis 

ga mo ta nis sa ko mi si os, ro me lic ase ve war mo ad gens 

mi si Se mo sav lis wya ros. faq ti u rad, erov nul ma 

ban k ma wa mo iwyo axa li biz ne si, ro me lic Se saZ loa 

sak ma od sar fi a ni aR moC n des mis T vis, Tu man SeZ lo 

ma Ral ris keb ze mo Ta ma Se in ves to re bis sak ma ri si 

ra o de no bis mo zid va.

msof li o Si ser ti fi ka te bis ram de ni me sa xe ar-

se bobs, igi sa in te re so iq ne ba po ten ci u ri in ves-

to ris T vis, gan sa kuT re biT sa qar T ve los mo qa la-

qis T vis, ro me lic mok le bu lia ro gorc Se sa ba mis 

in for ma ci a ze wvdo mas, ase ve sa Ta na do fi nan sur 

Se saZ leb lo be bas. msof li o Si yve la ze gav r ce le-

bu lia Sem de gi sa xis oq ros ser ti fi ka te bi:

• Open End uva do oq ros ser ti fi ka ti, ro-

me lic mo na wi le o bas iRebs oq ros fa sis for mi re-

ba Si, vi na i dan oq ro fas de ba aSS do lar Si, oq ros 

fa si yo vel T vis mib mu lia gac v liT kur s ze da 

gav le nas ax dens Open End oq ros ser ti fi ka tia 

Ri re bu le ba ze;

sabanko saqme
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• Quanto oq ros ser ti fi ka ti gu lis x mobs da-

ma te biT ga ran ti ebs gac v li Ti kur sis var d ni sas. 

dac va gac v li Ti kur sis cvli le bis gan vrcel de ba 

ro gorc da ban de bul ka pi tal ze, ase ve, Se saZ lo 

sar ge bel ze. Quanto oq ros ser ti fi ka ti aris uva do 

da ze moq me debs oq ros fas ze ev ro Ti;

• Mini Future oq ros ser ti fi ka tis meS ve o biT 

Se saZ le be lia gac v liT kur s ze ze moq me de ba. Mini 
Future Long oq ros ser ti fi ka tiT Se saZ le be lia 

sar geb lis mi Re ba oq ro ze fa sis zrdis Sem Tx ve-

va Si, Mini Future Short oq ros ser ti fi ka tiT ki sar-

geb lis mi Re ba oq ro ze fa sis var d nis Sem Tx ve va Si;

• Discount oq ros ser ti fi ka ti mom ge bi a ni 

oq ro ze fa sis mci re cvli le bi sas. fa sis mniS v ne-

lo va ni zrdis Sem Tx ve va Si am ser ti fi ka tis da fi-

nan se ba xde ba mo ge ba ze uaris Tqmis gziT.

ara nak leb da ma fiq re be lia erov nu li ban kis 

po zi cia ga yi du li oq ros ser ti fi ka te bis sa nac-

v lod ga ce mu li stan dar ti zi re bu li oq ros zo-

de bis mi marT. saq me ima Sia, rom erov nu li ban ki dan 

ga su li stan dar ti zi re bu li zo di mis T vis uk ve 

aRar aris stan dar ti zi re bu li, mi u xe da vad imi sa, 

dar R ve u lia Tu ara oq ros zo dis Se fuT vi sa da 

mi si mTli a no bis stan dar ti. es ga re mo e ba ba debs 

bevr kiTx vas, ro mel Ta So ris mTa va ria is, Tu 

ram de nad en do ba erov nu li ban ki oq ros zo de bis 

da mam za de bel kom pa ni ebs. anu, ar se bobs al ba To ba 

imi sa, rom erov nu li ban ki dan ga mo ta ni li oq ros 

zo di iyos ara mar to stan dar te bis Se u sa ba mo, 

ara med, ga yal be bu lic ki. amis al ba To bis ar se-

bo ba das tur de ba TviT erov nul ban kis val de bu-

le biT Sec va los oq ros zo di im Sem Tx ve va Si, Tu 

eq s per ti ziT dad gin da mi si Se u sa ba mo ba dad ge nil 

stan dar teb Tan.

dRe van del pi ro beb Si msof lio ba zar ze yal bi 

oq ros ga yid va iS vi a To ba ro dia. amas adas tu rebs 

mas me di is mok le Setyo bi ne be bi ba zar ze yal bi oq-

ros moZ ra o bis Se sa xeb, Tum ca aseT in for ma ci as 

ar moh yo lia praq ti ku li ga dawy ve ti le be bi. 

am g va ri in for ma ci is mi Cu ma Te bis ma ga li Tad 

Se iZ le ba mo viy vanT er Ti in ci den ti, ro me lic 

mox da ita lia-Sve i ca ri is sazR var ze. 2009 wlis 

zafxul Si, msof lio sa in for ma cio sa a gen to e bis 

in for ma ci is Ta nax mad (The Associated Press, Bloom-
berg), mi la ni dan 40 ki lo met r Si mde ba re pa ta ra 

sa sazR v ro punqt ki a so Si ita li is fi nan sur ma 

gvar di am da a ka va ori iapo ne li, rom leb sac Sve i-

ca ri a Si ga dah qon daT aSS fe de ra lu ri re zer vis 

259 ob li ga cia war mom d gen ze sa er To Tan xiT 134,5 

mlrd. aSS do la ri. am in for ma ci is ga moq ve ne bis 

Sem deg igi uk ve aRar iZeb ne ba sa a gen to e bis sa i-

teb ze, sa ma gi e rod Se mor Ca mi si kva li sxva ra mo de-

ni me sa it ze1. sa in te re soa is ga re mo e ba, rom ima ve 

wlis ga zafxul ze, aR we ril mov le ne bam de sa mi 

TviT ad re, aSS fi nan s Ta sa mi nis t rom ga nacxa da, 

rom kri zi sis daZ le vis fon d Si mas dar Ca zus tad 

134,5 mlrd. do la ri oba mas ad mi nis t ra ci is ga-

dar Ce nis prog ra mis da sa fi nan seb lad.2 ar se bobs 

1 http://ca.news.yahoo.com/s/capress/090615/world/eu_italy_
switzerland_smuggled_bonds

http://www.japanprobe.com/?p=10797
2 http://online.wsj.com/article/SB123828522318566241.html
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Tu ara ra i me kav Si ri xse ne bul or miv le nas So ris, 

sam wu xa rod, aRar gax da mas me di is Sem d go mi in te-

re sis sa ga ni.

ara nak leb sa in te re soa 2010 wlis 11 ian vars pa-

kis ta nu ri ga ze Tis Pakistan Daily in ter net-sa it ze 

ga moq vey ne bul xel mo u we re li sta tia, sa Ta u riT 

“Fake gold bars in Bank of England and Fort Knox”, sa dac 

pir da pir aris sa u ba ri ima ze, rom aSS sa xa zi no 

oq ros zo de bis na wi li, ro me lic ina xe ba fort-

noq s Si, yal bia.

2009 wlis oq tom ber Si Ci ne leb ma aSS-dan mi i Res 

oq ros zo de bis par tia. oq ros gac v las aqvs sis te-

ma tu ri xa si a Ti qvey nebs So ris va lis da far vi sa 

da sa vaW ro ba lan sis sal dos re gu li re bis T vis. 

msof lio oq ros me ti wi li ic v le ba da ina xe ba se-

i feb Si Zvir fa si li To ne bis baz ris mo na wi le Ta 

lon do nis aso ci a ci is (LBMA) meT val yu re o biT. 

ro de sac Ci neT ma mi i Ro oq ros tvir Ti, man mo-

iTxo va oq ros zo de bis siw min di sa da wo nis tes tis 

Ca ta re ba. Ci ne le bi ga og ne bul ni dar C nen, ro de sac 

oq ros zo de bis ma giv rad xelT Ser CaT ze mo dan 

oq ros Txe li fe niT da fa ru li vol f ra mis zo-

de bi. dRes ze mox se ne bu li sta tia aRar iZeb ne ba 

Pakistan Daily in ter net-sa it ze, Tum ca, mi si kva li 

ma inc dar Ca in ter net siv r ce Si.1 

sa in te re soa ag reT ve in for ma cia 2008 wlis 

mar t Si eTi o pi is oq ros skan da lis Se sa xeb.2 eTi-

o pi am oq ros zo de bis eq s por ti ga na xor ci e la 

sam x reT af ri kis res pub li ka Si, sa i da nac mi i Ro 

pre ten zia imis Se sa xeb, rom zo de bi ar iyo oq ro-

si. eTi o pi is cen t ra lur ma ban k ma mo ax di na mTe li 

Ta vi si oq ros ma ra gis eq s per ti za. Se de gad da ka-

ve bul iq na oq ros zo de bis mim wo deb le bi, saq mi a ni 

par t ni o re bi, cen t ra lu ri ban kis Ta nam S rom le bi, 

oq ros eq s per ti za ze pa su xis m ge be li pi re bi da 

sxva mra va li ada mi a ni, rom le bic da kav Si re bu li 

iy v nen er Ti o pi is cen t ra lu ri ban kis mi er oq ros 

Ses yid veb Tan.

am ri gad, ar se bobs imis al ba To ba, rom oq ros 

ga yal be bu li zo de bi aR moC n des  erov nul ban k Si 

da Sem d gom ga da ce mul iq nas oq ros ser ti fi ka-

te bis myid ve le bis T vis. ro gorc Cans, ami to maa, 

rom erov nu li ban ki ga ta nil stan dar ti zi re bul 

oq ros aRar mi iC nevs ase Tad da mas ze ix s nis yo-

vel g var pa su xis m geb lo bas. Se de gad, in ves to ris 

mi er erov nu li ban ki dan oq ros zo dis ga ta nis 

Sem Tx ve va Si mas xelT rCe ba msof lio fa seb ze 

bev rad ma Ral fa sad na yi di li To ni, ro me lic 

Se uZ lia wa ge biT mi yi dos iuve lirs an sxva pirs. 

faq ti u rad, ga u ge ba ria, ra Si da ra tom un da 

Ca dos in ves tor ma fu li da ra hqvia ise Ti sa-

xis in ves ti ci as, ro me lic mxo lod za ra lis 

1 http://www.fourwinds10.net/siterun_data/business/curren-
cy/news.php?q=1263489113

http://bbs.chinadaily.com.cn/thread-658195-1-1.html
2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7294665.stm

GOLD BUSINESS OF THE 
NATIONAL BANK OF GEORGIA

Abstract
Lia Eliava, Professor

Sin ce the ye ar of 2012 the National Bank of Georgia 
has star ted to de al with gold cer ti fi  ca tes. The re a son for 
such an ac ti vity was in ter p re ted as the con t ri bu ti on to the 
de ve lop ment of gold ex c han ge mar ket in Georgia. During 
the se ven te en months pe ri od af ter de a ling with gold cer ti fi -
ca tes it be ca me ob vi o us that this kind of ini ti a ti ve ta ken by 
the National Bank of Georgia tur ned out to be inef fi  ci ent 
as the bid dings ac tu ally are not ma de on the gold ex c han ge 
mar ket. Failure of de a ling with gold cer ti fi  ca tes is ca u sed 
by inef fec ti ve work out of re le vant ru les and pro ce du res by 
the National Bank of Georgia that do es not en co u ra ge the 
in ves tors to be co me the par ti ci pants of the gold ex c han ge 
mar ket. At the sa me ti me, gold cer ti fi  ca tes of the National 
Bank po ses a thre at for the National Bank it self, in ves tors 
and for  the co untry as a who le.

mom ta nia. swo red es aris imis Zi ri Ta di mi ze zi, 

rom ko mer ci ul ban kebs ar ga aC ni aT sti mu li 

Se i Zi non oq ro erov nu li ban kis gan, mi si uz-

run vel yo fiT ga mo uS van fa si a ni qa Ral de bi da 

re a lu ri sa fuZ ve li Ca u ya ron sa qar T ve lo Si 

oq ros bir Jis gan vi Ta re bas.

gar da ami sa, erov nu li ban kis oq ros biz ne si 

Se iZ le ba iyos saf r Txis Sem c ve li TviT erov nu-

li ban kis fi nan su ri mdgo ma re o bis T vis. Tu ga yi-

du li ser ti fi ka te bis mo cu lo ba iq ne ba di di da 

ama ve dros oq ro ze msof lio fa si nax to mi seb rad 

ga i zar da, di di al ba To biT in ves to re bis mi er 

oq ros ser ti fi ka te bis eleq t ro nu li Ca na we re-

bis sa nac v lod moTxov ni li iq ne ba naR di oq ro. 

aseT vi Ta re ba Si erov nu li ban ki an iZu le bu li 

iq ne ba sas w ra fod Se is yi dos oq ros zo de bi bev-

rad uf ro Zvi rad, vid re ga yi da ser ti fi ka te bi 

da mniS v ne lov nad iza ra los, an uari Tqvas oq ros 

ga ce ma ze, rac daS ve bu lia oq ros ser ti fi ka te biT 

vaW ro bis we seb Si. 

pir vel Sem Tx ve va Si erov nul banks mi ad ge ba 

mxo lod fi nan su ri za ra li, me o re Sem Tx ve va Si ki 

mi si av to ri te ti da mis mi marT ndo ba mniS v ne lov-

nad Sem cir de ba, da ori ve Sem Tx ve va Si da za ral de-

ba sa xel m wi fos imi ji da mis mi marT in ves to re bis 

ndo ba da e ce ma. 

rTu li saT q me lia, re a lu rad ra miz nebs em-

sa xu re ba erov nu li ban kis mo ce mu li oq ros 

biz ne si, Tum ca, imis Tqma Se iZ le ba, rom igi aR-

moC n da ara e feq ti a ni ro gorc TviT erov nu li 

ban kis mi er sar geb lis mi Re bis, ase ve, oq ros bir-

Ji sa da mTli a nad eko no mi kis gan vi Ta re bis T vis. 
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sa ci cocx lo uz run vel yo fis 

sxva at ri bu teb Tan er Tad sur sa-

Ti sa u ku ne Ta gan mav lo ba Si qmni da 

da ga na sa xi e reb da cal ke u li ere-

bis spe ci fi kur eT no kul tu ras. 

Cvens dro Sic ki, ro ca ma te ri a-

lur-kul tu ru li, sa yo facxov-

re bo da sxva sfe ro eb Si mim di-

na re obs eT ni ku ri spe ci fi kis 

in ten si u ri ni ve li re bis (ga mo Ta-

nab re bis) pro ce si, is to ri u lad 

Ca mo ya li be bu li kve bis xal xu ri, 

tra di ci u li sis te ma kvla vac 

yo fi Ti kul tu ris fe no me nad 

rCe ba. mas Si vlin de ba sa ci cocx-

lo uz run vel yo fis kul tu ris 

mem k vid re o bi Ti fa se u lo ba ni, eT-

no sis da ma xa si a Te be li Tvi se be bi 

da erov nu li TviT Seg ne ba.

sa qar T ve lo uZ ve le si,TviT-

m yo fa di ag raruli  kul tu risa 

da sak veb mo po ve bis mo wi na ve ga-

moc di le bis  qve ya naa. qar T ve li 

eris kve bis tra di ci e bi wi na azi ur 

siv r ce Si ya lib de bo da, ro me lic 

sa mar T li a nad iT v le ba uZ ve le si 

mi waT moq me de bisa da mecxo ve le o-

bis gan vi Ta re bis ke rad. tra di ci-

ul sak veb pro duq teb ze moTxov-

ni le ba qar T ve le bSi ge ne ti ku ria, 

igi aTas w le u le bis man Zil ze 

ix ve we bo da ro gorc ge mov ne ba da 

mkvid r de bo da ro gorc kve bis xa-

si a Ti.  yo ve li ve aman ga na pi ro ba 

qar T vel Ta gan s x va ve bu li Cve-

ve bi, sur vi le bi da mis w ra fe be bi 

am q vey ni ur cxov re ba Si, rac mi was-

Tan ma ra di u li ur Ti er To  bis Ta-

vi se bu re be bi dan ga mom di na re obs. 

sak ve bi ada mi a nis ma te ri a lu-

ri kul tu ris erT-er Ti yve la ze 

ar se bi Ti Se mad ge ne li na wi lia. 

sak ve bis sa xe o ba, sak veb war mo e bis 

we si, kve bis pe ri o du lo ba, yo vel-

dRi u ri da ri tu a lu ri sak ve bi da 

suf ris eti ke ti eT no sis kve bis 

xa si aTs qmnis. sxvag va rad, kve bis 

xa si a Ti da kav Si re bu lia yo fi Ti 

kul tu ris bu neb riv da sa me ur neo 

pi ro beb ze. mas ze gav le nas ax dens 

xal xis so ci a lur-eko no mi ku ri 

gan vi Ta re bis do ne, is to ri u li 

ga re mo, re li gia da eT nos Ta So-

ri si kon taq te bi. 

sa qar T ve lo Si kve bis sis te mis 

da kve bis kul tu ris gan vi Ta re bas 

xels uwyob da da aya li beb da eko-

lo gi u ri ga re mo, sa me ur neo  pi-

ro be bi, qo neb ri vi da so ci a lu ri 

mdgo ma re o ba, eT no sis re li gi ur-

sak ra lu ri rwme na-Cve u le be bi.

sa qar T ve los cal ke ul is-

to ri ul-eT nog ra fi ul mxa res 

hqon da Ta vi si bu neb ri vi da sa-

me ur neo spe ci fi ka, rac ga na pi-

ro beb da eT ni ku ri jgu fis kve bis 

Ta vi se bu re bas (sak ve bis sa xe o ba, 

dam za de bis we si, sak ve bis mi Re-

bis pe ri o du lo ba). eko no mi ku ri 

in teg ra ci is pro ces Si, mTi sa da 

ba ris in ten si u ri kon taq te bis 

Se de gad Ca mo ya lib da zo gaT qar-

Tu li kve bis kul tu ra.

qar Tu li kve bis kul tu ra Si 

mce na re u li kom po nen te bis Zi-

ri Ta di ma sa mo dis mi waT moq me-

de bi dan. mi si Se mav se be li (da ara 

dam x ma re) na wi li Sem g ro veb lo bis 

pro duq ti iyo. mecxo ve le o bis 

gan vi Ta re bas Tan er Tad, cxo ve-

lu ri war mo So bis pro duq te bi-

dan na na di re vis xved ri Ti wo na 

Tan da Tan mcir de bo da da bo los 

`de li ka te sad~ iq ca. sa qar T ve lo-

Si sam di na ro Tev z We ra sa re wao 

xa si a Ti sa ar yo fi la, ami tom Tev-

zi qar T vel Ta kve bis sis te ma Si, 

ro gorc cxo ve lu ri war mo So bis 

erT-er Ti um niS v ne lo va ne si kom-

po nen ti, iyo da aris mo po ve bi Ti 

me ur ne o bis pro duq ti. 

qar T vel Ta kve bis sis te ma Si 

Ser wy mu lia ba la xo va ni ve lu rad 

mzar di saz r do mce na re e bi da 

me bos t ne o bis pro duq te bi: mwva-

ni li, sa ne le be li bos t ne u li da 

mxa li; ase ve, xi Ca te li (tyis xi li) 

da kul tu ru li xi li. mem ce na re-

o bis ti pis Car Co eb Si qar T vel Ta 

qar T vel Ta  kve bis  kul tu ra

pa a ta ko Ru aS vi li, 

pro fe so ri

`sa qar T ve los bu neb ri vi mra val fe rov ne bis 

sa fuZ vel ze qar T vel ma er ma Seq m na mra val na i ri 

sak ve bi da sas me li, rom li Tac is Ta vis jan m r Te-

lo ba sac icavs da ge mov ne bis moTxov ni le beb sac 

ik ma yo fi lebs.~ 

iva ne  ja va xiS vi li
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tradiciebi

kve bis sis te mi dan Se iZ le ba ga-

mov yoT me min d v re o bis qve ti pis 

kul tu ru li mce na re e bi _ yve la 

sak ve bi niv Ti e re bis (ci le bi, 

cxi me bi, nax Sir wy le bi) wya ro: 

par ko sa ni (cer c vi, cer c ve la, 

xan W ko la, os pi, bar da, mu xu do, 

cu lis pi ra, Za Za, ug re xe li, lo-

bi o), ze To va ni (se li), pu re u li 

mar c v le u le bi (xor ba li, fet vi, 

qe ri, Wva vi, Svri a). Ser wy mu li sa-

xi Taa war mod ge ni li, er Ti mxriv, 

me min d v re o bi sa da me bos t ne o bis, 

me o re mxriv, me min d v re o bi sa da 

me ve na xe o bis pro duq te bi. yo-

ve li ve es ga na pi ro bebs kar gad 

ba lan si re bul ve ge ta ri a nul 

kve bas. ma ga li Tad, pu ri (sa xa me-

be li), se lis ze Ti, par kos ne bi 

(mce na re u li ci la+nax Sir wy le bi), 

bos t ne u li (nax Sir wy le bi, ci la, 

bi o lo gi u rad aq ti u ri niv Ti e re-

be bi, or ga nu li mJa ve bi), ve lu rad 

mzar di ba la xo va ni mce na re e bi 

(nax Sir wya li, ci la, di e tu ri da 

sam kur na lo niv Ti e re be bi), ka ka li 

da Txi li (mce na re u li cxi mi) ada-

mi ans aZ levs yve la im  auci le bel 

niv Ti e re bas, rac uz run vel yofs 

mis nor ma lur cxo vel q me de bas. 

sa qar T ve lo Si bu neb ri vi sa me ur-

neo pi ro be bi yve la so ci a lu ri 

fe nis T vis yo vel T vis uz run-

vel yof da kve bis ide a lur sis te-

mas. cxo ve lu ri ci lis Zi ri Ta di 

wya ro, ro me lic tra di ci u lad 

sa si cocx lo pi ro bebs qmni da, 

aris mecxo ve le o bi dan sar Ze ve 

me ur ne o ba da mef rin ve le o bis 

pro duq ti _ kver cxi, ro me lic 

iTav seb da me min d v re o bis da me-

bos t ne o bis pro duq tebs (rZe +  

kver cxi + pu ri; rZem Ja va pro-

duq te bi + pu ri + bos t ne u li; 

yve li + pu ri + mwva ni li; rZe + 

pu re u li mar c v le u li; na du Ri, 

rZis Sra ti + pu ri + bos t ne u li). 

cxo ve lu ri ci lis Se mav se be li 

wya ro mo po ve bi Ti me ur ne o bi dan 

Tev zia. mox ma re bis xal xu ri tra-

di ci e bis mi xed viT, ara sa mar x vo 

pe ri od Si cxo ve lu ri ci lis me o-

re u li wya rod frin ve li sa (wlis 

yo vel pe ri od Si) da Ro ris xor ci 

(zam Ta ri, ga zafxu li) iT v le ba. 

cxo ve lu ri cxi me bi dan upi ra te si 

mox ma re biT ga mo ir Ce va rZis cxi mi 

(ka ra qi, er bo, na Re bi), Ro ri sa da 

cxvris qo ni.

am ri gad, xal xur kve biT sis te-

ma Si Seg viZ lia eT no sis Ta vi se bu-

re be bic da vi na xoT. aq vlin de ba 

erov nul TviT Seg ne ba Si ga mo xa-

tu li sa si cocx lo uz run vel yo-

fis kul tu ris mem k vid re o bi Ti 

Ri re bu le be bi. sak veb war mo e bis 

erov nul ga moc di le ba Si war mo Ce-

ni lia eko lo gi u ri, sam kur na lo, 

ge ron to lo gi u ri, eko no mi ku ri 

da kul tu rul-sa me ur neo, re li-

gi u ri da so ci a lu ri as peq te bi.

Cven Si kve bis dRi u ri ga na we-

si da mo ki de bu li iyo we li wa dis 

dro ze, da saq me ba sa da Sro mis 

xa si aT ze. sa qar T ve los TiT q mis 

yve la kuTxe Si ume te sad sam je-

ra di kve ba iyo da we se bu li (i yo 

or je ra dic, sam xa ri da se ro ba). 

vxvde biT oTx je rad da xuT je-

rad kve ba sac. sam je ra di kve ba 

mo i cav da: sa uz mes (di lis saW me-

li Sem d go mad ga moR vi Ze bi sa _ 

Cu bi naS vi li), sa dils (Sua dRis 

sa no va ge _ Cu bi naS vi li), sam xars 
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# kaloriebis mTavari wyaro cilebis mTavari wyaro

I
xorbali, kartofili, Saqari, xorci, 

cxoveluri da mcenareuli cximebi

msxvilfexarqosani pirutyvis, 

Roris, cxvris xorci, 

rZe da rZis produqtebi

II xorbali fetvi, sorgo, brinji barda da sxva parkosnebi

III
xorbali, simindi, qeri, 

cxoveluri da mcenareuli cximebi

msxvilfexarqosani pirutyvis, 

cxvris, zogjer Roris xorci, 

sxvadasxva parkosnebi

IV xorbali, simindi, qeri, kartofili parkosnebi

V xorbali, simindi, brinji, Saqari
msxvilfexarqosani pirutyvis xorci, 

parkosnebi

VI xorbali, simindi, manioka parkosnebi

VII brinji barda da sxva parkosnebi

VIII brinji, xorbali Tevzi, soia

IX brinji, simindi, tkbili kartofili Roris xorci, Tevzi, soia,  araqisi

X brinji, simindi, tkbili kartofili  Tevzi, soia da sxva parkosnebi, araqisi

XI brinji, simindi, banani, manioka, Saqari barda da xva parkosnebi

XII simindi parkosnebi

XIII simindi, xorbali, kartofili
msxvilfexiani pirutyvis xorci, 

parkosnebi

XIV simindi, fetvi, sorgo barda da sxva parkosnebi

XV
fetvi da sorgo, simindi, brinji, batati, 

manioka, banani
barda da sxva parkosnebi, araqisi

XVI
fetvi da sorgo, brinji, manioka, 

qoqosis kakali
Tevzi, parkosnebi, araqisi

XVII
fetvi da sorgo, xorbali, 

simindi, kartofili
Roris, cxvris xorci, soia, araqisi

XVIII qeri
rZe da rZis produqtebi, cxvris, 

Txis xorci

XIX manioka, taro, banani, qoqosis kakali Tevzi, Roris xorci

XX cxoveluri cximebi, xorbali  Tevzi, gareuli cxovelebis xorci

kve bis Zi ri Ta di ti pe bi

tradiciebi
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(sa di lis Sem d go mi se ri _ Cu bi naS-

vi li). oTx je ra di kve ba ki, gar da 

sam x ri sa, vax Sam sac gu lis x mob da. 

`da wo lis Jams~ saW m lis mi Re bas 

eZax d nen `se ris kuds~.

aR mo sav leT sa qar T ve los 

mTis mo sax le o ba Si sam je ra di 

kve ba iyo da we se bu li: mzis amos-

v lis Ta na ve _ `nay ri~, Su adRi sas 

_ `sam xa ri~, sa Ra mos _ `wux ri~. 

qi zi yu rad sa uz mes `ga na wi le ba~ 

er q va. spe ci fi ku ri sa mu Sa o e bis 

Ses ru le bi sas mi mar Tav d nen oTx-

je rad kve bas.

sa meg re lo Si dRe Si sam jer ik-

ve be bod nen (sa uz me _ ̀ sa ka ka li o~, 

sa di li _ `on dRu ri~ da vax Sa mi _ 

`o ser Se~).

sul xan-sa ba or be li a ni saW-

m lis mi Re bis dRi u ri ga na we sis 

dam r R ve veb ze am bobs: ̀ a ri an kac ni 

pi ruty vi seb r ni, ro mel ni Wa men 

oTx da xuT g zis. ars pir ve li Wa-

ma gan Ti ad _ sa uz me, me o re Wa ma _ 

sa di li anu sam xa ri, me sa me sam x ris 

Sem d go mad _ zar me li, xo lo mim-

wux ri _ se ri da ser sa Sem d go mad, 

ro mel sa se ris-ku dad ux mo ben~.

dRe-Ra me Si Ta na med ro ve ada-

mi a ni sak ve bad iye nebs da ax lo e biT 

1,5 _ 2 litr wyals da 800 _ 900 

gra mam de sak vebs. Cve ni pla ne tis 

mo sax le o bis (7 mlrd) sadRe Ra mi-

so ra ci o ni dRe i saT vis 6,5 mi li on 

to na sak vebs Se ad gens. ka cob ri-

o bis di di na wi li ga nic di da da 

ga nic dis zo gi er Ti sa xe o bis sak-

ve bi pro duq tis de fi cits (dRes 

msof li o Si 1 mlrd ada mi an ze me ti  

Sim Si lobs, xo lo 2,2 mlrd sas me-

li wylis de fi cits ga nic dis).

ada mi an Ta kve bis Ta vi se bu-

re be bi, mox ma re bu li sak ve bis 

ode no ba da struq tu ra mra val 

faq tor zea da mo ki de bu li.mra-

val fe ro va nia ka cob ri o bis ra-

ci o ni, ris ga moc, kve bis mra va li 

ti pis ga mo yo fa Se iZ le ba. 

ame ri kel ma mec ni er ma ke ri el-

ma de da mi wis cal ke ul are a leb Si 

sak ve bi niv Ti e re be bis wya ro e bis 

mi xed viT ga mo yo kve bis 20 ti pi 

(ix cxrili).

kve bis I ti pi axa si a Tebs aSS-s, 

ka na das da ev ra zi as, uki du re si 

Crdi lo na wi lis gar da (ev ra zi is 

Sem Tx ve va Si sam x reT da sam x reT-

aR mo sav leT na wi lis gar da), sam x-

reT ame ri kis da af ri kis uki du res 

sam x reT na wils; II ti pi gav r ce-

le bu lia av Ra neT Si, pa kis tan Si, 

Crdi lo eT af ri kis zo gi erT cen-

t ra lur ra i on Si, ma da gas kar Si, 

av s t ra li is cen t ra lur na wil Si; III 

ti pi  _ Sua azi a Si, af ri kis Crdi lo 

na wil Si, sam x reT ev ro pa Si; IV ti pi  

_ sam x re Ti ame ri kis Crdi lo-da-

sav le TiT; V ti pi _ bra zi li is aR-

mo sav leT Sve ril ze; VI ti pi _ sam-

x re Ti ame ri kis cen t ra lur na wil-

Si; VII ti pi _ sam x reT-aR mo sav le Ti 

azi is da sav leT na wil Si; VIII ti pi _ 

iapo ni a Si; IX ti pi _ Ci ne Tis sam x-

reT Si; X ti pi _ sam x reT-aR mo sav-

le Ti azi is qvey neb Si, fi li pi neb Si, 

XI ti pi _ bra zi li is Crdi lo eT Si, 

ka ri bis qvey neb Si; XII ti pi _ meq si ka-

Si, Crdi lo ame ri kis uki du res sam-

x reT na wil Si; XIII ti pi _ sam x re Ti 

ame ri kis Crdi lo na wil Si; XIV ti pi 

_ af ri kis sam x reT aR mo sav leT Si; 

XV ti pi _ cen t ra lur af ri ka Si; 

XVI ti pi _ in do eT Si; XVII ti pi _ 

Ci ne Tis Crdi lo-aR mo sav leT na-

wil Si, ko re is na xe var kun Zul ze; 

XVIII ti pi _ mon Ro leT Si, Ci ne Tis 

Crdi lo eT Si; XIX ti pi _ oke a ni is 

kun Zu leb ze; XX ti pi _ ka na da sa da 

ru se Tis uki du res Crdi lo eT Si. 

ro gorc kve bis ti pe bis te ri to-

ri u li gan Tav se ba cxad yofs, mas 

ge og ra fi u li si ax lo vis prin ci pi 

ar udevs sa fuZ v lad. er Ti da igi-

ve kve bis ti pi Se iZ le ba de da mi wis 

me tad da So re bul re gi o neb Si 

ar se bob des, ma Sin ro ca `gver-

dig verd~ myof ni gan s x va ve bu li 

ra ci o niT ik ve be bod nen. aR niS nul 

ti po lo gi as da, sa er Tod, de da-

mi wa ze kve bis gva ro bas sxva das x va 

faq to ri ga na pi ro bebs, ro mel Ta-

gan um Tav re sia bi o ge ok li ma tu ri 

pi ro be bi, so ci al-eko no mi ku ri 

gan vi Ta re bis  is to ri ul-kul tu-

ru li Ta vi se bu re be bi, re li gia, 

kve bis tra di ci e bi, wylis ga re-

mos Tan (o ke a ne eb Tan, zRveb Tan) 

ur Ti er To be bis Se saZ leb lo ba. 

Ta vis mxriv, Ca mo ya li be bul kve-

bis ti peb Si ra ci o nis Se mad gen-

lo ba di dad moq me debs ada mi a nis 

cxov re bis rig as peq t ze, ker Zod, 

sacxov re be li are a lis lan d Saf-

teb ze da aS.  

 `ke ri e lis sqe ma Si~ dro sa da 

siv r ces gar k ve u li ko req ti ve bi 

Se aqvs. ase ma ga li Tad, `ve lu ri 

lan d Saf te bis~ kma yo fa ze myo fi 

xal xe bi, gan vi Ta re bis kva lo-

ba ze, sa ku Tar ra ci on Si zrdi an 

kul tu ru li mi waT moq me de bi sa 

da mecxo ve le o bis pro duq tebs. 

eko no mi ku ri gan vi Ta re ba iw vevs 

cxo ve lu ri war mo So bis pro duq-

te bis mox ma re bis upi ra tes zrdas. 

Aamis ma ga li Tia iapo nia.

sa qar T ve lo `ke ri e lis sqe ma-

Si~ Se ta ni li ar aris. mig vaC nia, 

rom mas, ro gorc msof lio ga er-

Ti a ne bis su bi eqts, un da mo e na xos 

sa ku Ta ri ad gi li.

sa qar T ve lo un da mi e kuT v nos 

im qve ya na Ta ricxvs, rom le bic, 

`ke ri e lis sqe miT,~ ga er Ti a ne-

bu lia me sa me jguf Si (Sua azia, 

af ri kis Crdi lo e Ti na wi li da 

sam x re Ti ev ro pa), sa dac mo sax-

le o bis T vis ka lo ri e bis mTa var 

wya ros mar c v le u li, mce na re u-

li da cxo ve lu ri cxi me bi, xo lo 

ci lis mTa var wya ros, sxva das x va 

sa xe o bis xor c Tan (m.S. Tev z Tan) 

er Tad,  par kos ne bi Se ad gens. amas-

Tan, sa qar T ve lo Si nax Sir wy le-

bis, vi ta mi ne bi sa da mi ne ra lu ri 

niv Ti e re be bis um niS v ne lo va ne si 

wya ro_Taf li, mra val fe ro va ni 

xi li, bos t ne u li, baR Ce u li, kak-

lo va ni da sxva tra di ci u li kul-

tu re bia, rac, sa er To an ga ri SiT, 

qar Tu li ku li na ru li xe lov ne-

bis sa fuZ vels qmnis. 

glo ba li za ci is epo qa Si qar T-

ve lebs uni ka lu ri kve bis kul tu-

ris da sa ca vad di di sif r Txi le 

gvmar Tebs.  zo gad qar Tu li kve bis 

xa si a Ti dan ga mom di na re, Cven un da 

Se vi nar Cu noT da ga vam did roT 

kve bis ra ci o ni. 

tradiciebi
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Seq mni li mdgo ma re ob id an ga-

mom di na re dRis wes rig Si dad ga 

ad gi lob ri vi po li ti kis Se mu-

Sa ve bis auc il eb lo ba, ro me lic 

mniS vne lov nad uz run vel yof da 

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo-

be bis qme du na ri an ob is am aR le bas. 

ga mom di na re iq ed an, rom cen tra-

lu ri xe li suf le ba iC en da srul 

in di fe ren tu lo bas ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo be bis gan vi Ta re-

bis saq me Si, mdgo ma re oba Tan da-

Tan rTul de bo da da ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo be bis so ci al ur-

ek on om ik uri gan vi Ta re ba fer xde-

bo da. ad gi lob ri vi TviT mmar Tve-

lo be bis gan vi Ta re bis mniS vne-

lo va ni Se ma fer xe bi li faq to ri 

iyo as eve is, rom ar ar se bob da 

TviT mmar Tve lo be bis gan vi Ta re-

bis er Ti ani me To do lo gia. 

me To do lo gia swo red su bi-

eq te bis da obi eq te bis, miz ne bi sa 

da am oc an eb is, prin ci pe bi sa da 

mid go me bis, kri te ri um eb isa da 

maC ve neb le bis er Tob li obaa. swo-

red me To do lo gi is sa Su al eb iT 

un da ga ni sazRvros, Tu ro gor 

po li ti kas ir Cevs cen tra lu ri 

xe li suf le ba ad gi lob ri vi TviT-

mmar Tve lo be bis gan vi Ta re bis 

kuTxiT, ro go ria sa xel mwi fos 

ro li da da niS nu le ba TviT mmar-

Tve lo be bis gan vi Ta re ba Si da 

ro gor uwyobs xels cen tra lu ri 

xe li suf le bis mi er mi Re bu li ka-

sa qar Tve los mu ni ci pa li te te bis 
gan vi Ta re bis as peq te bi

 sab Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg, 

ma Sin ro ca jer ki dev ar ar se bob da ad-

gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis Ca mo-

ya li be bi sa da Sem dgo mi gan vi Ta re bis 

ten den ci ebi mniS vne lov nad gauaresda 

ad gi lob riv do ne eb ze so ci al ur-ek-

on om ik uri mdgo ma re oba, Sem cir da 

war mo eb is zrda, ga iz ar da um uS ev ro ba, 

gam wvav da ek ol ogi uri mdgo ma re oba. 

no ne bi ad gi leb ze ar se bu li mZi me 

so ci al uri sa kiTxe bis ef eq tu-

rad ga dawyve tas. 

 mra va li as peq ti, ro gorc Te-

ori ul-me To do lo gi uri, as eve 

ga mo ye ne bi Ti xa si aT is mniS vne-

lov na daa da mo ki de bu li TviT-

mmar Tve lo bis spe ci fi kas Tan. ad-

gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis 

so ci al ur-ek on om ik uri mdgo-

ma re ob is kvle vi sas um niS vne lo 

yu radRe ba eT mo bo da ama Tu im 

TviT mmar Tve lo bis spe ci fi kur 

gan sxva ve bebs, as eve TviT mmar-

Tve lo be bis re gu li re bis, sti mu-

li re bi sa da gan vi Ta re bis Ta vi se-

bu re bebs. TviT mmar Tve lo be bis 

Ca mo ya li be bis sawyis et ap zec 

da ex lac ud id esi mniS vne lo ba 

en iW eba ad gi lob ri vi da mo uk-

id eb eli po li ti kis war mo eb as, 

ad gi leb ze is eTi sa mar Tleb-

ri vi da ek on om ik uri ka no ne bis 

mi Re bas, ro me lic maq si ma lu rad 

uz run vel yof da ad gi lob ri vi 

TviT mmar ve lo be bis sa bi uj eto 

da mo uk id eb lo bis miR we vas. ad-

gi lob ri vi TviT mmar Tve lo bis 

gan vi Ta re bis kuTxiT ar iyo ga-

dad gmu li na bi je bi Sem de gi mi-

mar Tu le biT;

 a) sa in for ma cio in fras-

truq tu ris Seq mnis kuTxiT;

 b) ad gi lob ri vi gan vi Ta re bis 

prog ra me bis so ci al ur ad ori-

en ti re bu lo bis kuTxiT;

 g) ad gi lob ri vi ka no ne bis 

ef eq tu ro bis kuTxiT;

 d) ad gi lob ri vi mo sax le ob is 

in for mi re bu lo bis kuTxiT;

 e) ad gi lob ri vi mniS vne lo-

bis ka no ne bis mi Re bi sas ad gi-

lob ri vi mo sax le ob is Ta na mo-

na wi le ob is kuTxiT.

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve-

lo be bis gan vi Ta re bis geg mis 

Se mu Sa ve bi sas faq ti ur ad ar 

xde bo da ad gi lob ri vi re sur-

su li po ten ci al is Se fa se ba. 

is eT eb is ro go ri caa--de mog ra-

fi uli, mwar mo eb iTi, sa mec ni-

ero-teq ni ku ri, so ci al ur-kul-

tu ru li, ek ol ogi uri, swo red 

es gan sazRvravs ad gi lob ri vi 

ek on om ik is mi mar Tu le ba sa da mis 

gan vi Ta re bas, aR niS nul kri te-

ri meb zea swo red da mo ki de bu li 

mTli ani Si da pro duq tis (mSp) da 

mTli ani re gi on uli pro duq tis 

(mrp) maC ve neb le bis dad ge na, rac 

war mo ad gens ad gi lob ri vi TviT-

mmar Tve lo be bis so ci al ur-ek on-

om ik uri mdgo ma re ob is am RmniS-

vnel Zi ri Tad mak ro ek on om ik ur 

pa ra met rebs. 

 sa qar Tve los mu ni ci pa li te-

te bis gan vi Ta re bis gze bis da sax-

vis miz niT sa Wi roa mu ni ci pa li-

te te bis so ci al ur-ek on om ik uri 

mdgo ma re ob is Rrma an al izi. 

am is Tvis auc il eb elia ga vec noT 

ad gi lob ri vi mu ni ci pa li te te-
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bis uf le beb sa da mo va le ob ebs, 

ro me lic gad mo ce mu lia or ga-

nul ka non Si _ ,,ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo bis Se sa xeb“, 

xo lo sa bi uj eto uf le ba mo si-

le bis sfe ro Si ad gi lob ri vi mu-

ni ci pa li te te bis kom pe ten ci ebi 

re gu lir de ba ,,sa qar Tve los 

sa bi uj eto ko deq si“-is moTxov-

na Ta Se sa ba mi sad. ,,sa bi uj eto 

ko deq sis“ Se sa ba mi sad ad gi lob-

ri vi TviT mmar Tve lo be bi yo vel-

wli ur ad Re bu lo ben ad gi lob riv 

bi uj et ebs, bi uj et is pa ra met re bi 

ka no niT Se Tan xme bu lia sa qar Tve-

los fi nan sTa sa mi nis tros Tan. 

,,ad gi lob ri vi TviT mmar Tve-

lo bis Se sa xeb“ sa qar Tve los 

or ga nu li ka no nis 57-e mux lis 

mi xed viT ad gi lob riv TviT mmar-

Tve lo beb Si sa fi nan so kon tro-

lis for me bia; a) aud it or uli Se-

mow me ba; b) sa fi nan so Se mow me ba. 

aud it or uli Se mow me ba  ad-

gi lob ri vi TviT mmar Tve lo bis 

or ga no eb is sa fi nan so do ku men-

ta ci is aud it or uli Se mow me baa, 

ro mel sac sak re bu los er Ti me-

sa me dis we ri lo bi Ti moTxov niT, 

ara um et es we li wad Si er Txel 

at ar ebs mow ve uli aud it ori, 

aud it or is das kvna wa red gi ne ba 

sak re bu los, xo lo, Ta vis mxriv, 

aud it ori das kvnas ag zav nis 

sa qar Tve los kon tro lis pa-

la ta Si. ka non Si aR niS nu lia, rom 

aud it or uli das kvna sa ja roa da 

eq vem de ba re ba ga moq vey ne bas. sa-

fi nan so Se mow me bas ax or ci el ebs 

sak re bu los sa fi nan so ko mi sia, 

aR niS nu li Se mow me ba as eve Se saZ-

le be lia ga na xor ci el os sa qar-

Tve los ka no niT gan sazRvrul ma 

sxva or ga no mac. 

 Ta na med ro ve pe ri od Si mkveT-

rad Se im Cne va mu ni ci pa li te te bis 

gan vi Ta re bis ar aT an ab ro ba, mi ux-

ed av ad im isa, rom ar se bobs gar-

kve uli sa ka non mdeb lo nor me bi 

ad gi lob ri vi mu ni ci pa li te te bis 

ga mo Ta nab re bis Se sa xeb, is ma inc 

ar ar is ef eq tu ri da ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo be bis gan vi Ta-

re bas xels ar uwyobs. xSir Sem-

Txve va Si ad gi lob ri vi mu ni ci pa-

li te te bis pa si ur ob iTa da gul-

gri lo bi Taa ga mow ve uli is, rom 

faq ti ur ad ar xde ba ad gi lob ri vi 

mu ni ci pa li te te bis da mo uk id eb-

lad gan vi Ta re bis gze bis da sax va, 

rad ga nac swo red mu ni ci pa li-

te te bis da mo uk id eb lo ba war-

mo ad gens TviT mmar Tve lo be bis 

kon ku ren tu na ri an ob is am aR le bis 

sa win dars. Se jib ro bi To bis prin-

ci pi mu ni ci pa li te tebs So ris 

uz run vel yofs mu ni ci pa li te tis 

po zi ci eb is gaZ li er eb as. Se jib-

ro bi To ba uz run vel yofs swo red 

ad gi lob ri vi re sur se bis ki dev 

uf ro war mo Ce nas, maT mo bi li ze-

ba sa da mo sax le ob is mdgo ma re ob-

is ga um jo be se bis gze bis da sax vas. 

 Ta na med ro ve pi ro beb Si sa-

qar Tve los mu ni ci pa li te te bis 

prob le me bis an al iz isa da kon ku-

ren tu na ri an ob is Se fa se bis me To-

de bis Ses wav la Ca na sa xis pro ces-

Sia, ga mom di na re aq ed an Za li an 

mniS vne lo va nia ga ni sazRvros is 

faq to re bi, rom leb sac Se uZ li-

aT uz run vel yon ad gi lob ri vi 

mu ni ci pa li te te bis so ci al ur-

ek on om ik uri mdgo ma re ob is ga um-

jo be se ba.

 Ti Toeul mu ni ci pa li tets 

ga aC nia gan vi Ta re bis Ta vi se bu-

re ba ni, mag ram ar se bobs as eve 

is eTi prob le me bi, ro me lic 

sa er Toa sxva mu ni ci pa li te te-

bis Tvi sac. ga mom di na re aq ed an, 

TiT qmis Se uZ le be lia er Ti ro-

me li me mu ni ci pa li te tis wi na-

Se ar se bu li prob le me bis ga-

dawyve ta da mo uk id eb lad. xSir 

Sem Txve va Si mu ni ci pa li tet Si 

ar se bu li bev ri prob le ma ga mow-

ve ulia im iT, rom ar ar se bobs sak-

ma ri si ur Ti er Tda mo ki de bu le ba 

(xSi rad sa er Tod ar ar se bobs) 

mu ni ci pa li te tis ad mi nis tra ci-

asa da mu ni ci pa li tet Si ar se bul 

me war me-su bi eq tebs So ris, rac iw-

vevs mu ni ci pa li te te bis gan vi Ta-

re bis Se fer xe bas da maT mu Sa ob as 

qa ot urs da ar ap rog no zi re bads 

xdis. ga mom di na re aq ed an, sa-

Wi roa mu ni ci pa li te teb sa da 

me war me-su bi eq tebs So ris ar-

se bob des or ga ni za ci uli, sis-

te mu ri da in sti tu ci on al uri 

ko mu ni ka cia, as eTi ko mu ni ka ci-

eb is ar-ar se bo bis Sem Txve va Si 

mu ni ci pa li te te bis so ci al-

ur-ek on om ik uri po li ti ka ver 

iq ne ba Se deg ze ori en ti re bu li.

 ad gi lob riv mu ni ci pa li te-

teb sa da ad gi lob riv me war me-su-

bi eq te bis ur Ti er Tda mo ki de bu-

le ba un da iy os me tad ef eq tu ri 

da ur Ti er Tsa in te re so, rad ga-

nac ad gi lob riv ek on om ik ur su bi-

eq tebs es aW iro eb aT ad gi lob ri vi 

mu Sa xe li, ad gi lob ri vi bu neb ri vi 

re sur se bi da Se sa ba mi si in fras-

truq tu ra, ri si uz run vel yo fac 

met wi lad ad gi lob riv mu ni ci-

pa li te teb zea da mo ki de bu li. 

ro de sac me war me-su bi eq ti fun-

qci on ir ebs ama Tu im mu ni ci pa li-

te tis te ri to ri aze, is sxva das xva 

gze biT uz run vel yofs mu ni ci pa-

li te tis so ci al ur-ek on om ik uri 

mdgo ma re ob is ga um jo be se bas. 

ker Zod: a) uz run vel yofs sa mu-

Sao ad gi le bis Seq mna sa da mu Sak-

Ta xel fa se biT dak ma yo fi le bas. 

b) uz run vel yofs ad gi lob ri vi 

sa ga da sa xa do ba zis ga far To-

eb as. g) xels uwyobs ad gi leb ze 

sa in ven sti cio kli ma tis ga um-

jo be se bas.

 mu ni ci pa li te teb Si moq me di 

me war me-su bi eq te bi ax de nen Ta-

vi si sa ku Ta ri in te re se bis re al-

iz eb as, rom le bic Sem de gi sa xiT 

Se iZ le ba iy os war mod ge ni li:

1) war mo eb is mom ge bi an oba; 2) 

war mo eb is mo der ni za cia da ga-

far To eba; 3) im mu Sak Ta ar se bo ba, 

rom le bic ga mo ir Ce vi an ma Ra li 

kva li fi ka ci iT; 4) in ven sti ci-

eb is mo zid vis Se saZ leb lo be bi; 

5) ad gi lob ri vi mu ni ci pa lu ri 

in fras truq tu ris ga mo ye ne bis 

Se saZ leb lo ba; 6) xel say re li 

pi ro be bis Seq mna war mo eb is gan-

vi Ta re ba Si.

 Ta vis mxriv, sa war mo eb is gan vi-

Ta re ba mniS vne lov nad uz run vel-

yofs ad gi lob ri vi mu ni ci pa li-

te te bis so ci al ur-ek on om ik uri 

mdgo ma re ob is ga um jo be se bas. 

mu ni ci pa li te tebs ki ak is ri aT 

is eTi mniS vne lo va ni fun qci ebi, 

ro go ri caa; ek on om ik uri, so ci-

al uri, ek ol ogi uri da so ci al-

ur-kul tu ru li.

 ek on om ik uri fun qcia mo ic-

avs mi zan mi mar Tu li Ro nis Zi eb-

eb is ar se bo bas da nor ma lu rad 
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fun qci on ir eb adi ek on om ik uri 

mdgo ma re ob is gan vi Ta re bas, rac 

ga mo ix at eba mu ni ci pa li tet Si 

ar se bu li in fras truq tu ris gan-

vi Ta re ba Si da mu ni ci pa li te teb Si 

mcxov re bi mo sax le ob is ke Til-

dRe ob is ga um jo be se ba Si.

 so ci al uri fun qcia ga mo ix-

at eba ad gi lob ri vi mo sax le ob is 

so ci al uri moTxov ne bis dak ma yo-

fi le ba Si, ad gi lob ri vi mo sax le-

ob is da saq me ba Si, da saq me bul Ta 

kva li fi ka ci is am aR le ba Si, as eve 

mo sax le ob is cxov re bis do nis 

ga um jo be se ba Si.

 ek ol ogi uri fun qcia Ta vis 

Tav Si mo ic avs im Ro nis Zi eb eb is 

er Tob li ob as, ro me lic sa Wi roa 

ga at ar os ad gi lob riv ma mu ni ci-

pa li te teb ma ad gi lob ri vi wylis 

da ha er is mdgo ma re ob is ga um jo-

be se ba Si, ad gi lob ri vi bu neb ri vi 

da mi wis re sur se bis ya ir aTi an ad 

ga mo ye ne ba Si.

 so ci al ur-kul tu ru li fun-

qcia mo ic avs ad gi lob ri vi mo-

sax le ob is Tvis yve la na iri pi ro-

be bis Seq mnas, nor ma lur su li er 

da kul tu rul at mos fe ro Si 

cxov re bis kuTxiT, ad gi lob riv 

TviT mmar Tve lo bebs yo vel Tvis 

ar aq vT sru lad ga Ta vi se bu li 

am kuTxiT maT ze da kis re bu li 

is val de bu le ba, ro mel Ta ga-

ta re bac maT ev al eb aT, swo red 

nor ma lu ri so ci al ur-kul tu-

ru li Ro nis Zi eb eb is ga ta re ba 

war mo ad gens mu ni ci pa li te te bis 

so ci al ur-ek on om ik uri mdgo ma-

re ob is ga um jo be se bis auc il eb el 

wi na pi ro bas.

 ad gi lob ri vi mu ni ci pa li te-

te bis Zi ri Tad mo va le ob ebs war-

mo ad gens as eve is eTi so ci al ur-

ek on om ik uri po li ti kis ga ta re ba, 

ro me lic maq si ma lu rad uz run-

vel yofs mo sax le ob is da saq me bas, 

rac mo sax le ob is cxov re bis do-

nis wi na pi ro baa, ro me lic sa er To 

jam Si iw vevs mo sax le ob is sa ku Ta-

ri Se mo sav le bis zrdas. swo red 

as eTi sa kiTxe bis ga dawyve tas 

uz run vel yo fen ad gi lob ri vi 

me war me-su bi eq te bi, Tu maT aq vT 

ad gi lob ri vi mu ni ci pa li te te bis 

xel mZRva ne leb Tan kar gi da nor-

ma lu ri (Se deg ze ori en ti re bu li) 

da mo ki de bu le ba.

 ad gi lob riv TviT mmar Tve lo-

bebs maT mi er mi Re bu li fi nan se-

biT as eve Se uZ li aT gav le na mo ax-

di non ad gi lob ri vi sa ga da sa xa do 

ba zis ga far To eb is kuTxi Tac, 

rac sa bo loo jam Si sa me war meo 

saq mi an ob is ga um jo be se bas da sa-

mu Sao ad gi le bis Seq mnas Se uwyobs 

xels, sa mu Sao ad gi le bis Seq mna ki 

mo sax le ob is ke Til dRe ob is ga um-

jo be se bis wi na pi ro baa.

 ad gi lob riv TviT mmar Tve lo-

bebs ,,ad gi lob ri vi TviT mmar-

Tve lo bis Se sa xeb“ sa qar Tve los 

or ga nu li ka no niT Se uZ li aT 

ad gi leb ze sa me war meo ga re mos 

ga um jo be se bis miz niT da aw es on 

di fe ren ci re bu li ga da sa xa di qo-

ne bis da beg vri sas, dRes moq me di 

sa ga da sa xa do ko deq siT qo ne bis 

ga da sa xa di (aR niS nu li ga da sa xa di 

war mo ad gens er Ta derT ad gi lob-

riv ga da sa xads) sa war mos ba lan-

sze ricxu li qo ne bis sa Su alo sa-

ba lan so Ri re bu le bis ara um et es 

1 %-ia, aR niS nul ga nak veT ze me tis 

da we se bis uf le ba TviT mmar Tvel 

er Te ul ebs ar ga aC ni aT, xo lo rac 

Se ex eb aT mi ni ma lur ga nak veTs, is 

ka non mdeb lo biT ar re gu lir de-

ba. ga mom di na re aq ed an, ad gi lob-

ri vi da ucxo uri in ven sti ci eb-

is mo zid vis miz niT ad gi lob riv 

TviT mmar Tve lo bebs Se uZ li aT 

da aw es on qo ne bis ga da sa xad ze 1 

%-ze nak le bi ga nak ve Ti, rac sa-

er To jam Si mu ni ci pa li te teb Si 

aR niS nu li ga da sa xa dis mo bi li-

ze bis mi mar Tu le biT mdgo ma re-

ob as ga aj an sa Rebs, mi ux ed av ad 

im isa, rom cal ke aR eb ul erT 

sa war mos ad gi lob riv bi uj et-

Si qo ne bis ga da sa xa dis kuTxiT 

nak le bi ga da sa xa di mo uw evs, 

mTli an ob aSi mu ni ci pa li te tis 

te ri to ri aze qo ne bis ga da sa-

xa dis kuTxiT mo bi li zi re bu li 

ga da sa xa de bis ja mu ri od en oba 

mniS vne lov nad ga da aW ar bebs 1 

%-ani qo ne bis ga da sa xa dis ar-

se bo bi sas bi uj et Si Se ma val 

Tan xebs. es sa kiTxi mu ni ci pa-

li te te bis mi er ar ar is Rrmad 

da sa fuZ vli an ad Ses wav li li, 

am it om acaa, rom sa qar Tve los 

TiT qmis yve la mu ni ci pa li tet-

Si maT So ris zes ta fo nis mu-

ni ci pa li te tis te ri to ri aze 

moq me di sa war mo eb is Tvis Se mo-

Re bu lia maq si ma lu ri 1%-iani 

ga nak ve Ti, rac xSir Sem Txve va Si 

gan pi ro be bu lia ad gi lob ri vi 
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TviT mmar Tve lo be bis ar ap ro-

fe si on al iz miT, rac na kar na-

xe via im iT, rom ad gi lob riv 

TviT mmar Tve lo bebs ar ga aC ni aT 

sa bi uj eto da mo uk id eb lo ba da 

ma Ti ga dawyve ti le be bi xSi rad 

ar ak om pe ten tu ro biT ga mo ir-

Ce va.

 ad gi lob riv TviT mmar Tve lo-

bebs as eve Se uZ li aT mo ax di non 

ad gi lob ri vi sa war mo eb is uz-

run vel yo fa iafi ka pi ta liT, rac 

ga mo ix at eba maT Tvis ses xis, sub-

si di is, da sxva gran te bis mi ce miT. 

aR niS nu li me To de bis ga mo ye ne ba 

sa qar Tve lo Si moq me di ka non mdeb-

lo biT ar re gu lir de ba, rac sa-

er To jam Si ad gi lob ri vi TviT-

mmar Tve lo be bis gan vi Ta re ba ze 

ne ga ti ur ad ais ax eba. aR niS nu li 

me To di kar gad ap ro bi re bu lia 

ucxo eT is mra val gan vi Ta re bul 

qve ya na Si.

 ad gi lob ri vi TviT mmar Tve-

lo be bi ucxo eT Si (aSS-Si, did 

bri ta neT Si, ger ma ni aSi) far-

Tod iy en eb en sa ga da sa xa do Se-

Ra va Tebs im kom pa ni eb is mi marT, 

rom le bic fun qci on ir eb en 

Sta teb Si, mu ni ci pa li te teb-

Si, sag ra fo eb Si. ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo be bi maT te ri-

to ri aze moq me di kom pa ni eb is 

mi marT iy en eb en ro gorc sa-

ga da sa xa do ka non mdeb lo biT 

gan sazRvrul ber ke tebs, as eve, 

am kom pa ni ebs uw es eb en sxva das-

xva sa ga da sa xa do Se Ra va Tebs, 

e.w. ,,sa ga da sa xa do ar da de gebs“, 

as eve aZ le ven sa ga da sa xa do kre-

di tebs. ad gi lob ri vi TviT mmar-

Tve lo be bi sa war mo ebs uw ev en 

as eve ar ap ir da pir dax ma re bebs, 

rac ga mo ix at eba pre mi eb is da we-

se biT, as eve da bal pro cen ti ani 

ses xe bis ga ce miT, as eTi mid go-

me biT Tan da Tan far Tov de ba 

ad gi lob ri vi sa ga da sa xa do ba za, 

xde ba mu Sa-xe lis da saq me ba da 

mo sax le ob is cxov re bis do nis 

am aR le ba. aR niS nu li kuTxiT 

sa qar Tve los TiT qmis arc-erT 

mu ni ci pa li tet Si ar ga mo iy en eba 

ucxo eT Si ap ro bi re bu li wa xa li-

se bis for me bi, Tu ar Cav TvliT sa-

ga da sa xa do ko deq siT dad ge ni li 

qo ne bis ga da sa xa dis di fe ren ci-

re bul1 %-ian ga nak veTs, rom lis 

ga mo ye ne bac ar xde ba ad gi lob-

ri vi TviT mmar Tve lo be bis mi er 

da maT sa moq me do te ri to ri aze 

sa war mo eb is aT vis maq si ma lu ri 

1 %-iani ga nak ve Tia da we se bu li.

 sa qar Tve los mu ni ci pa li te-

teb Si ki dev uf ro rTu lad dgas 

saq me ar as as of lo-sa me ur neo 

da niS nu le bis mi wa ze qo ne bis ga-

da sa xa dis Sem Txve va Si. aR niS nu li 

ga da sa xa di qo ne bis ga da sa xa dis 

Se mad ge nel na wi lia, ro me lic 100 

%-iT ir icxe ba Se sa ba mi si TviT-

mmar Tve li er Te ul eb is bi uj et-

eb Si. sa ga da sa xa do ka non mdeb lo-

bis Se sa ba mi sad ar as as of lo-sa me-

ur neo mi wis 1 kv-m-ze ga da sa xa dis 

sa ba zi so ga nak ve Ti Se ad gens 0,24 

lars, xo lo te ri to ri ul ob is 

ko ef ici en ti mer ye obs 1-id an 1,5-

mde, anu mi ni ma lu ri ga nak ve Ti 1 

kv.m-ze Se ad gens 0,24 lars, xo lo 

maq si ma lu ri ga nak ve Ti 0,36 lars. 

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo-

be bis te ri to ri ebi qo ne bis ga da-

sa xa dis miz ne bis Tvis da yo fi li 

iyo zo ne bad, Ti Toeul zo na Si 

moq me deb da ar as as of lo-sa me ur-

neo da niS nu le bis mi wa ze gan sxva-

ve bu li ga nak ve Ti, 2011 wli dan 

TiT qmis yve la mu ni ci pa li tet Si 

moq me debs er Ti ga nak ve Ti, ro me-

lic war mo ad gens maq si ma lur ga-

nak veTs--0,36 lars 1kv.m-ze, as eTi 

da beg vriT mu ni ci pa li te te bis 

te ri to ri aze moq med sa war mo ebs 

ga ez ar daT ar as as of lo-sa me ur-

neo da niS nu le bis mi wis ga da sa-

xa di, rac maT mi er war mo eb uli 

sa qon lis/mom sa xu re ob is TviT Ri-

re bu le bis gaz rdas iw vevs, mTli-

an ob aSi ki es ad gi leb ze um uS ev-

ro bis pro vo ci re bas uwyobs xels, 

xo lo ad gi lob ri vi sa war mo eb is 

mi er war mo eb uli sa qo ne li da 

mom sa xu re oba da bal Se mo sav li ani 

mo sax le ob is aT vis xel mi uw vdo me-

li xde ba.

 yve la fe ri ze mo daR niS nu li 

ad gi lob ri vi so ci al ur-ek on-

om ik uri mdgo ma re ob is ga um jo-

be se bas af er xebs da ad gi lob riv 

TviT mmar Tve lo bebs cen trze 

da mo ki de buls xdis, as eTi mid-

go me bi ki ad gi lob ri vi TviT mmar-

Tve lo be bis ga zar ma ce bas uwyobs 

xels, rac ki dev uf ro aR rma vebs 

uf skruls ad gi lob riv xe li suf-

le ba sa da ad gi lob riv mo sax le-

ob as So ris, kiTxvis niS nis qveS ay-

en ebs ad gi lob ri vi xe li suf le bis 

mu Sa ob is tran sfa ren tu lo bas, 

maT gam Wvir va lo bas da mo sax le-

ob is ad mi an ga riS val de bu le bas.

 sa qar Tve lo Si am Ja mad moq-

me di ka no non mdeb lo ba sru lad 

ga mo ricxavs ad gi lob ri vi xe-

li suf le bis mxri dan ad gi leb ze 

in ici at iv is ga mo Ce nas, TiT qmis 

Se uZ le be lia ad gi lob ri vi mu-

ni ci pa li te te bis mTav ro be bis 

mi er maT te ri to ri aze moq me di 

sa war mo eb is mi sa mar TiT sxva-

das xva sa in for ma cio mom sa-

xu re bis ga we va, ro go ri caa; 

iur idi uli, sa kon sul ta cio, 

sa fi nan so da sxva mom sa xu re oba, 

aR niS nu li mid go me bis ar-ar se-

bo biT ki faq ti ur ad ad gi lob ri-

vi xe li suf le be bi ver uwyo ben 

xels maT te ri to ri aze moq me di 

sa war mo eb is dax ma re bas da sa-

er To jam Si mu ni ci pa li te tis 

so ci al ur-ek on om ik uri mdgo-

ma re ob is ga um jo be se bas.

 aR niS nu li dan ga mom di na re, 

sa qar Tve los mu ni ci pa li te teb Si 

ga mo ye ne bul un da iq nes ucxo eT is 

gan vi Ta re bul qvey neb Si ap ro-

bi re bu li mid go me bi ad gi lob-

riv sa war mo eb Tan ur Ti er To bis 

kuTxiT, sa Wi roa is eTi mid go me bi 

ro go ri caa: TviT mmar Tve lo beb-

Si er Tob li vi Se re uli kom pa-

ni eb is da fuZ ne ba ad gi lob ri vi 

mu ni ci pa li te te bis ka pi ta lis 

meS ve ob iT.

 ad gi lob ri vi TviT mmar Tve-

lo be bis so ci al ur-ek on om ik uri 

mdgo ma re ob is an al izi gviC ve nebs, 

rom TiT qmis ar cerT mu ni ci pa li-

tet Si war mo mad gen lo bi Ti or ga-

no eb is (sak re bu lo ebi) mi er ar mi-

iR eba is eTi ka no ne bi, rom leb mac 

un da uz run vel yos ad gi lob ri vi 

mniS vne lo bis sa kiTxe bis swra fad 

da ef eq tu rad ga dawyve ta, es xSir 

Sem Txve va Si ga mow ve ulia ro gorc 

obi eq tu ri (sa ka non mdeb lo va ku-

umi) as eve su bi eq tu ri (ar ak va li-

fi ci uri kad re bis ar se bo ba) faq-

to re biT. ga mom di na re iq ed an, rom 

cen tra lu ri xe li suf le bis mi er 
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dRem de ar xde ba is eTi ka no ne bis 

mi Re ba, ro me lic mniS vne lov nad 

gaz rdis ad gi lob ri vi TviT mmar-

Tve lo be bis da mo uk id eb lo bas 

da fi nan sur mdgra do bas, am it om, 

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo-

be bis so ci al ur-ek on om ik uri 

mdgo ma re oba yo vel wliuad mZim-

de ba da ad gi lob ri vi TviT mmar-

Tve lo be bis mak ro ek on om ik uri 

pa ra met re bi jer ki dev mniS vne-

lov nad Ca mor Ce ba 1990 wlam de 

(sab Wo Ta kav Si ris pe ri od am de) 

ad gi lob ri vi mu ni ci pa li te te-

bis (ad re raionebis) mo na ce mebs. 

mdgo ma re ob as ki dev uf ro am-

Zi mebs ad gi lob riv do ne eb ze 

mar Tvis us is te mo ba, ad gi leb ze 

sus ti me nej men ti, kad re bis ar-

as wo ri Ser Ce va da ga dam za de bis 

kur se bis ar-ar se bo ba, as eve 

ad gi lob ri vi re sur se bis (bu-

neb ri vi, fi nan su ri, ad ami an uri, 

in for ma ci uli da sxva) po ten-

ci al is Se sa xeb ara obi eq tu ri 

in for ma cia da ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo be bis so ci al-

ur-ek on om ik uri gan vi Ta re bis 

kuTxiT ma Ti ga mo uy en eb lo ba.

 TiT qmis arc-erT mu ni ci pa-

li te te Si ar ar se bobs ad gi lob-

ri vi bi uj et eb is gan mtki ce bi sa 

da gaz rdis kuTxiT mok le va di-

ani da grZel va di ani geg me bi, ar 

ar is mo Zi eb uli ad gi lob ri vi 

sa bi uj eto re zer ve bi, ra mac un-

da uz run vel yos ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo be bis ek on om ik-

uri mdgo ma re ob is mniS vne lov-

nad ga um jo be se ba. ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo be bis mxri dan 

TiT qmis ar xde ba im kuT vni li 

tran sfe ris od en ob is ga mo an-

ga ri Se ba, ro me lic ad gi lob riv 

TviT mmar Tve lo bebs ek uT vniT 

moq me di ka non mdeb lo bis Se sa ba mi-

sad, pi ri qiT, cen tra lu ri xe li-

suf le bis mxri dan yo vel wli ur ad 

mcir de ba mu ni ci pa li te te bis-

Tvis ga da sa ce mi tran sfe re bis 

ra od en oba. ga mom di na re aq ed an, 

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be-

bi tras fe ris im od en ob as sjer-

de bi an, ro mel sac maT cen tri 

(Tbi li si) uwya lo bebs, ga mo yo-

fi li tran sfe ri ki ar ana ir ad ar 

uwyobs xels ad gi lob riv TviT-

mmar Tve lo beb Si mcxov re bi pi-

re bis so ci al ur ga mo Ta nab re bas 

da xSir Sem Txve va Si po li ti ku ri 

el fe ri dah kravs. (Tu Cve ni mxar-

dam We ria met tran fers mi iR ebs, 

wi na aR mdeg Sem Txve va Si im as un da 

da jer des, ra sac Cven vTa va zobT). 

swo red am is ga moa, rom ad gi lob-

ri vi TviT mmar Tve lo be bis do ne-

eb ze ar ar se bobs ad gi lob ri vi 

bi uj et eb is da geg mvis me To do-

lo gia, ro me lic dam tki ce bu li 

un da iy os war mo mad gen lo bi Ti 

or ga no eb is (sak re bu lo eb is) mi er 

da mim di na re wlis ad gi lob ri vi 

bi uj et eb is sa Se mo sav lo na wi li 

wi na wels mi Re bu li (mo bi li zi re-

bu li) Se mo sav le bis tol fa sia, ga-

mom di na re aq ed an ig no ri re bu lia 

ad gi lob ri vi mu ni ci pa li te te bis 

in te re se bi (mok le va di ani, grZel-

va di ani) da am oc an ebi. ad gi lob ri-

vi bi uj et eb is Sed ge na xde ba eq-

sper tu li gaT vle bis ga re Se, rac 

ve ra na ir ad ver uz run vel yofs 

ad gi lob ri vi mo qa la qe eb is so ci-

al ur-ek on om ik uri mdgo ma re ob is 

mniS vne lo van ga um jo be se bas.

 gan vlil ma 20 wel ma gviC ve na, 

rom sa qar Tve los ad gi lob ri vi 

mu ni ci pa li te te bis gan vi Ta re-

bis mi mar Tu le biT cen tra lu ri 

xe li suf le bis mxri dan faq ti-

ur ad ar af eri ar keT de bo da. 

ad gi leb ze ar as aT an ado do ne zea 

sa aR ricxvo saq mi an oba, mi ux ed av-

ad im isa, rom TiT qmis yve la mu ni-

ci pa li te ti ka no nis Se sa ba mi sad 

ar se bul va deb Si Re bu lob da 

ad gi lob riv bi uj et ebs, maT ar 

hqon daT maT sa moq me do te ri-

to ri aze ar se bu li sa war mo eb is 

Se sa xeb sru li in for ma cia, as eve 

ar ic od nen sa war mo eb is ba lan sze 

ricxu li qo ne bis Ri re bu le bis 

Se sa xeb, as eve im sa war mo eb is Se-

sa xeb, rom leb ze dac ek on om ik isa 

da mgdra di gan vi Ta re bis sa mi nis-

tros da bu neb ri vi re sur se bis 

sa mi nis tros ga ce mu li hqon da 

li cen zia Se sa ma bis te ri to ri aze 

bu neb ri vi re sur se bis sar geb lo-

bis kuTxiT, bi uj et eb is da geg mva 

xde bo da spon ta nu rad, wi na wels 

bi uj et Si faq ti ur ad mo bi li ze-

bu li Tan xe bi dan ga mom di na re. 

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be-

bis Se sa ba mi si sam sa xu re bi mu Sa-

ob dnen Se sa ba mi si in struq ci eb is 

ga re Se. ad gi lob ri vi mu ni ci pa-

li te te bi ver flo ben in for ma-

ci as maT sa moq me do te ri to ri aze 

ar se bu li sa war mo-da we se bu le-

be bis Se sa xeb, iq da saq me bu li 

mu Sa-mo sam sa xu re eb is ra od-

en ob isa da Tvis gan mav lo ba Si 

ga ce mu li xel fa sis od en ob eb is 

Se sa xeb. Seq mni li mdgo ma re ob-

id an ga mom di na re ad gi lob ri vi 

TviT mmar Tve lo be bis mu Sa oba 

ara ef eq tu ri iyo da ve ra na ir ad 

ver uwyob da xels ad gi leb ze so-

ci al ur-ek on om ik uri mdgo ma re-

ob is ga um jo be se bas. 

 ad gi lob ri vi mu ni ci pa li te-

te bis do ne ze ar xde ba aR ricxvis 

is eTi for me bis da ner gva, ro me-

lic maq si ma lu rad uz run vel-

yof da ad gi lob ri vi sa bi uj eto 

Se mo sav le bis di ver si fi ka ci as 

da mis gam Wvir va lo bas. ad gi leb ze 

ar dge ba mok le va di ani (3-5 we li) 

da grZel va di ani ( 5 we li da me ti) 

pri or it et uli geg me bi, ad gi lob-

riv mu ni ci pa li te teb Si mcxov reb 

mo qa la qe eb Tan er Tad ar xde ba 

im sa kiTxe bis gan xil va, ro me lic 

mo ce mu li mu ni ci pa li te tis Tvis 

war mo ad gens sa si cocxlod mniS-

vne lo vans, faq ti ur ad ad gi lob-

riv xe li suf le ba sa da mo sax le-

ob as So ris kav Si ri gawyve ti lia 

da di di un dob lo ba su fevs, am is 

da ma das tu reb lad ga mog vad ge ba 

is, rom TiT qmis yve la mu ni ci-

pa li tet Si sak re bu los sxdo-

me bis ga mar Tvis dros dar baz Si 

faq ti ur ad ar im yo fe ba ri gi Ti 

mo qa la qe ebi, ar ar se bobs ar ana-

iri sa ka non mdeb lo in ici at iv ebi 

mo qa la qe eb is mxri dan, rac iw vevs 

did xid Ca te xi lo bas ad gi lob-

riv mTav ro ba sa da mo qa la qe ebs 

So ris. mdgo ma re ob as ar Tu lebs 

is ic, rom sa qar Tve los mu ni ci-

pa li te te bis war mo mad gen lo bi Ti 

or ga no eb is wev re bi (de pu ta te bi) 

ar ga mo ir Ce vi an di di ga naT le biT, 

ar iC en en ar ana ir sa ka non mdeb lo 

in ici at iv ebs, rac mTli an ob aSi 

maT mu Sa ob as ara ef eq turs xdis, 

xo lo, Se sa ba mi si mu ni ci pa li-

te tis mo sax le ob as ar ga aC nia 

ar ana iri ber ke ti ga mo iw vi os maT 

TviTmmarTvelobebi
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mi er ve ar Ce uli de pu ta ti sak re-

bu lo eb id an. 

 sa qar Tve los mu ni ci pa li te-

te bis Ca mo ya li be ba da fun qci-

on ir eba Ta na med ro ve pi ro beb Si 

mo iTxov da gan sa kuT re bu li ek on-

om ik uri pi ro be bi sa da me qa niz mis 

ar se bo bas. mniS vne lo van prob-

le mad ad gi leb ze kvlav rCe bo da 

ar as ak ma ri si sa bi uj eto da mo uk-

id eb lo ba, ad gi lob ri vi sa ga da-

sa xa do-sa bi uj eto sam sa xu re bis 

ar-ar se bo ba, rac mTli an ob aSi 

ad gi lob riv TviT mmar Tve lo bebs 

cen trze da mo ki de buls xdid nen 

da mi ni mu ma de am ci reb dnen ad gi-

lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis 

mu Sa ob is mar gi qme de bis ko ef-

ici en ts.

 mu ni ci pa li te te bis do ne eb ze 

faq ti ur ad ar ana iri yu radRe ba 

ar eT mo ba sa in ven sti cio mim zid-

ve lo bis xa ris xis Ses wav las, ma Sin, 

ro ca ad gi lob ri vi sa in ven sti cio 

ga re mos ga um jo be se ba mu ni ci pa-

li te te bis so ci al ur-ek on om-

ik uri pi ro be bis ga um jo be se bis 

Zi ri Tad sa fuZ ve lia. qvey nis 

sa in ves ti cio ga re mos ga um jo be-

se ba Ta vis mxriv uz run vel yofs 

ad gi lob ri vi mu ni ci pa li te te bis 

sa in ven sti cio kli ma tis ga jan sa-

Re bas. sa qar Tve lo Si uk an as knel 

wleb Si gan xor ci el eb ul ma re-

for meb ma maq si ma lu rad Se uwyo 

xe li sa in ven sti cio kli ma tis 

ga jan sa Re bas. 

 aR sa niS na via, rom sa qar Tve-

lo Si mniS vne lo va ni na bi je bi ga-

da id ga sa ga da sa xa do ka non mdeb-

lo bis li be ra li za ci is kuTxiT. 

2005 wlam de sa qar Tve lo Si moq-

me deb da 22 ga da sa xa di, 2005 wli-

dan ki mniS vne lov nad Sem cir da 

ro gorc ga da sa xa de bi as eve mi si 

ga nak ve Te bi, dRe is aT vis ki moq me-

debs mxo lod 6 ga da sa xa di;

a) da ma te bu li Ri re bu le bis 

ga da sa xa di (dRg)—18%;

b) mo ge bis ga da sa xa di--15%;

g) sa Se mo sav lo ga da sa xa di- 

20%;

 d) aq ci zi (di fe ren ci re bu lia 

sa sa qon lo jgu fe bis mi xed viT);

e) sa ba Jo ga da sa xa di 0%-dan 

12%;

v) qo ne bis ga da sa xa di (di fe-

ren ci re bu lia da beg vris obi eq-

tis mi xed viT);

sa ga da sa xa do ko deq sSi ar se-

bobs gar kve uli sa xis Se Ra va Te bi 

in ven sti re bis gan xor ci el eb-

as Tan da kav Si re biT. ma ga li Tad, 

mo ge bis ga da sa xa dis gan Ta vi suf-

lde ba;

 a) sa sof lo-sa me ur neo saq-

mi an ob id an mi Re bu li mo ge bis is 

na wi li, rom lis re in ven sti re bac 

xde ba am saq mi an ob is far gleb Si;

 b) sa er Ta So ri so fi nan su ri 

kom pa ni is mi er fi nan su ri mom sa-

xu re bi dan mi Re bu li mo ge ba;

g) sa er Ta So ri so fi nan su ri 

kom pa ni is mi er ga moS ve bu li fa-

si ani qa Ral de bis ra li za ci iT 

mi Re bu li mo ge ba;

 d) sa me di ci no da we se bu le-

be bis sa me di ci no saq mi an ob id an 

TviTmmarTvelobebi

mi Re bu li mo ge bis is na wi li, ro me-

lic mom xmar de ba re in ven sti re bas 

da Ta nam Sro mel Ta ma te ri al ur 

wa xa li se bas. da we se bul iq na as eve 

Sem de gi sa xis Se Ra va Te bi, ker Zod; 

a) 0%-iani qo ne bis ga da sa xa di 

mci re mi wis nak ve Teb ze (5 heq tar-

ze nak le bi);

b) 0% sa ba Jo ga da sa xa di sa qon-

lis eq spor tze;

g) 0% da ma te bu li Ri re bu le-

bis ga da sa xa di sa qon lis eq spor-

tze;

d) 0% da ma te bu li Ri re bu le-

bis ga da sa xa di tur-op er at or eb-

is mi er sa qar Tve los te ri to ri-

aze ucxo eli tu ris te bis or ga-

ni ze bul Se moy va na sa da maT Tvis 

tu ris tu li mom sa xu re bis pa ke tis 

mi wo de ba ze;

e) 0% da ma te bu li Ri re bu le-

bis ga da sa xa di sa qon lis (ga da mu-

Sa ve bu li pro duq tis, an ga da um-

uS av eb eli sa qon lis) sa qar Tve-

los te ri to ri id an ga ta na ze;

v) 0% sa ba Jo ga da sa xa di nav To-

bi sa da ga zis op er aci eb is war mo-

eb is Tvis gan kuT vni li mowyo bi-

lo ba-da nad ga re bis, sat ran spor-

to sa Su al eb eb is, sa Ta da ri go 

na wi le bi sa da ma sa le bis im por tze 

da sxva.

bo ris Wi Wi na Ze,

qu Ta is is ak aki we reT lis 

sa xe lo bis

 sa xel mwi fo un iv er si te tis 

doq to ran ti. 
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saq mi an ma wrem zed mi wev niT 
ic is, rom yve la as peq tSi bu Ral-
trul aR ricxvas da aud its uaR-
re sad di di ze gav le na aq vs qvey nis 
ek on om ik ur gan vi Ta re ba ze. biz-
ne sis war mar Tva, in ves ti ci eb is 
mo zid va Tu eq sport-im por ts 
So ris ba lan sis re gu li re ba war-
mo ud ge ne lia ga mar Tu li aR-
ricxvi sa da kon tro lis ga re Se, 
Tum ca sa kuT riv, sa aR ricxvo da 
aud it or uli saq mi an oba, Ta vi si 
ar siT, miz ne bi Ta da am oc an eb iT, 
biz ne sis sfe ros ar war mo ad gens. 
mi ux ed av ad im isa, rom bu Ral te ri 
da aud it ori yvel gan ma Ra la-
nazRa ur eb adi pro fe siaa, maT-
ze ve ra vin ityvis biz nes me niao. 
Tum ca, gan vi Ta re bu li mov le ne bi 
aS ka rad mi an iS ne ben, rom dar gis 
re gu la ci is sfe ro ki „sar fi an 
saq med“ uk ve Ca mo ya lib da. sxva 
ax sna ar aq vs im faq ts, rac bu Ral-
tru li aR ricxvi sa da aud it is 
er Ti re gu la ci is sfe rod war-
mod ge nas da TviT re gu li re ba ze 
ga day va nis cdas ex eba.

ga su li wlis ma is id an, jer 
ji dev ar Cev ne bis qan cgam clel 
fa za Si Ses vlam de, aud it or eb-

is da bu Ral tre bis Tav sa te xad 
iq ca sa qar Tve los mTav ro bis 
mi er par la men tSi bu Ral tru li 
aR ricxvi sa da aud it is Se sa xeb 
ka non pro eq tis war dge na da mi si 
mi Re bis pro ce du re bis daC qa-
re bu li (for si re bu li) tem piT 
dawye ba.

for ma lu ri gan xil ve bi sa da 
mci re od eni „kos me ti kis“ Sem-
deg,  gar kve ul pir Ta wris ker Zo 
in te re se bis lo bi re bis Se de-
gad, Tu kar smom dgar ar Cev neb Si 
mxar da We ris da pi re bis sa nac-
vlod, wi na mow ve vis par la men tma 
bo lo sa se sio va dis mi wu ruls, 
ka non pro eq tTan Se da re biT ga-
ci le biT uar esi: „bu Ral tru-
li aR ricxvi sa da fi nan su ri 
an ga riS ge bis aud it is Se sa xeb“ 
ka no ni mi iRo, ro me lic Za la Si 
Se vi da 2013 wlis 1 ian vri dan. ka-
non pro eq tis for ma lu ri in ici-
at ori iyo sa qar Tve los mTav ro-
ba, mag ram dRes uk ve eW vga re Sea, 
rom faq tob riv in te res dam kveTs 
war mo ad gen da bu Ral ter Ta da 
aud it or Ta fe de ra cia (baf). 
sa gu lis xmoa, rom gar da baf-isa, 
sa qar Tve lo Si ar se bobs ram de ni-

me pro fe si uli or ga ni za cia (maT 
So ris „aud it or Ta, bu Ral ter Ta 
da fi nan sur me ne jer Ta fe de ra-
cia“; „da mo uk id eb el bu Ral ter Ta 
da aud it or Ta sa zo ga do eba“), ro-
mel Ta me ca di ne oba - we ri lo bi Ti 
Tu sa ma uwyeb lo sa Su al eb eb iT 
ga mo xa tu li mkveT rad uar yo-
fi Ti da mo ki de bu le ba, as eve, 
kon struq ci uli mo saz re be bic, 
ka no nis mi Re bi sas sru lad iyo 
ig no ri re bu li. as eT for mat Si 
ka no nis gan sxva ve bu li ver si eb-
is ga ta nis uS ed ego cdas ad rec 
ara er Txel hqon da ad gi li, mag ram 
ma Sin saR ma az rma ga da wo na. 

in te res Ta da pi ris pi re bas, 
sxva bevr mi uR eb el de bu le bas-
Tan er Tad, ga na pi ro beb da prin-
ci pu li uT an xmo eba, er Tis mxriv, 
baf-is xel mZRva ne lo bas (xazs 
vus vam, xel mZRva ne lo bas da ara 
baf-is wev rebs) da me or es mxriv, 
pro fe si uli in te re se bis ga mom-
xat vel aud it or Ta (bu Ral ter-
Ta) mniS vne lo va ni (an ga riS ga sa-
we vi) na wi lis po zi ci ebs So ris: 
aud it or uli saq mi an ob is srul 
TviT re gu li re ba ze ga day va na 
da baf-is Tvis, ro gorc IFAC-is 

bu Ral tru li aR ricxvi sa da fi nan su ri 
an ga riS ge bis TviT re gu li re ba - 

ka no nis mo no po li uri me tas ta ze bi

iuri pa pas qua,

ek on om ik ur mec ni er eb aTa 
ak ad emi uri  doq to ri, pro fe so ri

dro isa da vi Ta re bis Se sa ba mi sad, sa qar Tve los ka no ne bi 
„bu Ral tru li aR ricxvi sa da an ga riS ge bis re gu li re bis 
Se sa xeb“ da „aud it or uli saq mi an ob is Se sa xeb“ ko req ti vebs 
sa Wi ro eb dnen. aR niS nu lis auc il eb lo ba me tad re ga mok ve Ta 
im ga re mo eb am, rom faq tob ri vad, ker Zo seq tor Si bu Ral-
tru li aR ricxva 2000 wli dan uk ve „TviT re gu lir de bo da“, 
xo lo aud it or uli saq mi an oba ki bo lo aT wle uli „TviT di-
ne ba ze“ iyo miS ve bu li. Cven xan grZli vi va diT aR mov CndiT 
sa eW vo re it in ge bis tyve ob aSi, faq tob ri vad ki aS ka rad 
Ca mov rCiT gan vi Ta re bis pro ce sebs: da eca mo ti va cia; kad-
re bis kva li fi ka cia sa sur vel ze da ba lia; fi nan sur an ga riS-
ge bas, fas-is struq tu ru li sa fuZ vle bi sa da sa mar Tli ani 
war dge nis prin ci piT, mxo lod er Te uli sa war mo ebi ad ge-
nen; fi nan su ri an ga riS ge bis aud it ze moTxov na Se sa ba mi sad 
mci rea... Se de gad, or ive mi mar Tu le biT mi vi ReT sa va la lo 
mdgo ma re oba.

SOS!
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wev ris Tvis,  mkveT rad ga mo xa-
tu li mo no po li uri mdgo ma-
re ob is da ka no ne ba  (mi zez Ta Tu 
„ual ter na ti vo“ kom pe ten ci is 
ga mo, sa qar Tve lo dan mxo lod 
baf war mo ad gens IFAC-is nam dvil 
wev rs da am de nad, ka no nis miz-
ne bi saT vis es at ri bu ti gax da 
mTa va ri „sa vaW ro up ir at es oba“). 
ka non Si Ca de bu li reg la men-
ta ci ebi Se ic avs ko ruf ci ul 
el em en teb sac, ram de na dac er-
Ti ker Zo sa mar Tlis su bi eq ti 
(baf) aR moC nda pri vi le gi re bul 
mdgo ma re ob aSi (av to ma ti ur ad 
xde ba ak re di te bu li, mxo lod 
baf-m un da aw ar mo os sa val de bu-
lo aud it is gan ma xor ci el eb el 
pir Ta re es tri, mxo lod baf-s 
aq vs uf le ba Tar gmnos, ga mos ces 
stan dar te bi da a.S.); ka no ni wi-
na aR mde go ba Sia ev ro par la men-
ti sa da ev ro sab Wos 2006 wlis 17 
ma is is di req ti vas Tan, rom lis 
Ta nax ma dac sa xel mwi fo eb ma 
un da Seq mnan aud it is gan ma xor-
ci el eb el pir Ta sa xel mwi fo 
ze dam xed ve lo bis ef eq tu ri 
sis te ma.

mo no po li uri da ko ruf ci uli  
el em en te bi ga da War be bu lad (mi-
ke re bul iar li yad) rom ar mo eC-
ve nos vin mes, ka no ni dan mxo lod 
ram de ni me Sem de gi nor mis da mow-
me bac sak ma ri sia: 

„ak re di te bu li pro fe si uli 
or ga ni za cia − bu Ral ter Ta an/
da aud it or Ta pro fe si uli or-
ga ni za cia, ro me lic sa qar Tve-
los ka non mdeb lo bis Se sa ba mi sad 
re gis tri re bu lia ar as am ew ar-
meo (ar ak om er ci ul) iur idi ul 
pi rad da ar is bu Ral ter Ta sa-
er Ta So ri so fe de ra ci is (IFAC) 
nam dvi li wev ri an bu Ral ter Ta 
sa er Ta So ri so fe de ra ci is (IFAC) 
mi er aRi ar eb uli re gi on al uri 
or ga ni za ci is nam dvi li wev ri an am 
ka no nis moTxov ne bis Se sa ba mi sad 
ak re di te bu li pi ri“ (me-2 mux lis 
„s“ pun qti);

„aud it is sa er Ta So ri so stan-
dar te bis (ISA) sa qar Tve los sa-
xel mwi fo en aze xel mi saw vdo mo-
bis miz niT is ini qar Tul en aze 
un da Tar gmnos da ga mos ces im 
ak re di te bul ma pro fe si ul ma 

or ga ni za ci am, ro me lic bu Ral-
ter Ta sa er Ta So ri so fe de ra ci is 
(IFAC) nam dvi li wev ria“ (me-5 mux-
lis me-5 pun qti).

„xa ris xis kon tro lis sa er Ta-
So ri so stan dar tis (ISQC) sa qar-
Tve los sa xel mwi fo en aze xel mi-
saw vdo mo bis miz niT, is qar Tul 
en aze un da Tar gmnos da ga mos ces 
im ak re di te bul ma pro fe si ul ma 
or ga ni za ci am, ro me lic bu Ral-
ter Ta sa er Ta So ri so fe de ra ci is 
(IFAC) nam dvi li wev ria“ (me-8 mux-
lis me-4 pun qti).

„xa ris xis kon tro lis sis te-
mis mo ni to rin gi xor ci el de ba 
sa ja ro sa mar Tlis iur idi uli 
pi ris – sa qar Tve los stan dar te-
bi sa da met ro lo gi is er ov nu li 
sa ag en tos mi er re gis tri re bu li 
xa ris xis kon tro lis sis te mis mo-
ni to rin gis de bu le bis Se sa ba mi-
sad, ro mel sac sa ja ro sa mar Tlis 
iur idi ul pirs – sa qar Tve los 
stan dar te bi sa da met ro lo gi is 
er ov nul sa ag en tos re gis tra ci-
is aT vis wa rud gens bu Ral ter Ta 
sa er Ta So ri so fe de ra ci is (IFAC) 
nam dvi li wev ri − ak re di te bu li 
pro fe si uli or ga ni za cia“ (me-8 
mux lis me-4 pun qti);

ak re di te bul ma pro fe si ul ma 
or ga ni za ci am 2013 wlis 1 iv li-
sam de uz run vel yos bu Ral ter Ta 
(ser ti fi ci re bul pro fe si on al 
bu Ral trad da ser ti fi ci re bul 
bu Ral trad) ser ti fi ci re bis 
prog ra me bis Se mu Sa ve ba“ (me-16 
mux lis me-5 pun qti);

„ak re di te bul ma pro fe si ul ma 
or ga ni za ci am, ro me lic bu Ral-
ter Ta sa er Ta So ri so fe de ra-
ci is (IFAC) nam dvi li wev ria, 2013 
wlis 1 ian vram de uz run vel yos 
xa ris xis kon tro lis Sem mow meb-
lis ser ti fi ci re bis prog ra mi sa 
da xa ris xis kon tro lis sis te mis 
mo ni to rin gis de bu le bis Se mu Sa-
ve ba“ (me-16 mux lis me-6 mux li) da 
a. S. aq mxo lod „kol me ur ne ob is 
Tav mjdo ma ris“ gva ri da sa xe li 
araa da sa xe le bu li, To rem yve la 
mix vde ba, rom am „pri vi le gi aTa 
mTa va ri tri um fa to ria“ baf-i. 
ka non sac Ta ma mad Se iZ le ba vu wo-
doT „ka no ni baf-is Se sa xeb“.

yo vel gva ri ga da War be bis da 

niS nis mi ge bis ga re Se, un da Sev niS-
noT, rom pro fe si uli or ga ni za-
ci is ak re di ta ci is Tvis IFAC-is 
(aR rmricxvel Ta sa er Ta So ri so 
or ga ni za ci is) nam dvi li, an/da 
IFAC-is mi er aRi ar eb uli re gi-
on al uri or ga ni za ci is wev-
ro ba ar un da war mo ad gen des 
gan sa kuT re bu li pri vi le gi is 
da san do mi an ob is av to ma tu rad 
gan msazRvrel sta tuss. IFAC-is 
nam dvi li, an/da IFAC-is mi er aRi-
ar eb uli re gi on al uri or ga-
ni za ci is wev ro ba, ar Se iZ le ba 
iy os xa ris xis kon tro lis kom-
pe ten ci is, up ir obo, 100%-iani 
ga ran tia aud it is sfe ro Si.

am de nad, ar ap ro fe si on al-
ic ki yo vel gva ri tvin RrZo bis 
ga re Sec Se niS navs, rom ka no nis 
mi Re bis nam dvi li mi ze zi da 
mi za nic gax ldaT ara dek la ri-
re bu li (gacxa de bu li) bu Ral-
tru li aR ricxvis da aud it is 
Ca ta re bis pro ce du re bis gan-
sazRvra, xa ris xis kon tro lis 
sis te mis da ner gva, ar am ed am or, 
ek on om ik is gan vi Ta re bis Tvis 
mar Tlac mniS vne lo van sfe ro ze 
gar kve uli wris er Tpi rov nu li 
gav le nis qveS moq ce va. er Ti Se-
xed viT, sa Wi ro, ke Til So bi lu-
ri mi si is fon ze, faq tob ri vad, 
mTli an ad ga mo ir icxa sa xel mwi-
fos sa ze dam xed ve lo fun qcia da 
ker Zo seq tor Si bu Ral tru li 
aR ricxva da aud it or uli saq-
mi an oba, bu Ral ter Ta da aud it-
or Ta ser ti fi ci re ba, xa ris xis 
kon tro lis ze dam xed ve lo ba 
IFAC-is wevr or ga ni za ci aze (ma-
Sa sa da me baf-is) gan mgeb lo ba Si 
ga da vi da.

Se iZ le ba di le tan tma, saq me Si 
Ca ux ed av ma pir ma if iq ros, rom 
baf-is mi marT ga mo xa tu li ag re-
si uli da mo ki de bu le ba ra Rac 
sxva pi rad am bi ci ebs, an „gav le nis 
sfe ro eb is ga da na wi le biT“ ga-
mov le nil uk ma yo fi le bas uk av-
Sir de ba, mag ram es ase nam dvi lad 
ar ar is!

ro ca pro fe si is gan vi Ta re ba-
ze vmsje lobT, mxa re eb ad da yo fa, 
ba ri ka de bis gaR ma-ga moR ma dgo ma, 
da pi ris pi re ba, mar Tlac, mkre xe-
lo baa. mag ram am as Tan,  is ic xom 
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an ga riS ga sa we via, rom uf ro dak-
vir ve bu li, Sor sga miz nu li (mo no-
po li uri da ko mer ci uli zrax ve-
bis gan Ta vi su fa li) ga dawyve ti-
le be bis mi Re ba gvmar Tebs!

ar av in uar yofs, baf-is Rvaw-
li Za li an di dia bu Ral tru li 
aR ricxvis sa er Ta So ri so stan-
dar te bis xel mi saw vdo mo ba sa da 
dam kvid re ba Si, mag ram gar da su-
li dam sa xu re ba ar uq mnis al ibs 
vin mes aw myo Si Ca de ni li cod va 
ar mo ek iTxos. Se iZ le ba mi si 
xel mZRva ne lo ba ver grZnobs 
an ar un da ga ig os (uf ro swo-
ri iq ne ba vTqvaT, ic is ki de vac), 
rom baf-i da Sor da pro fe si ul 
Se moq me de bas da aS ka rad ko mer-
ci uli in te re se bis ken ga da ix-
ara (su lac ar vgu lis xmob ra ime 
saZ ra xis saq mes an da na Sa ul eb riv 
qme de bebs). baf-is xel mZRva ne-
lo bam (va kon kre teb, xel mZRva-
ne lo bam da ara mas Si ga wev ri an-
eb ul ma pi reb ma) ker Zo seq tor Si 
bu Ral tru li aR ricxvi sa da 
aud it uri saq mi an ob is er Tpi rov-
nu li ma re gu li reb lis fun qci is 
aR eba da am iT mi si ko mer ci uli 
miz ne bis are al is ga far To eba 
(uz run vel yo fis mud mi vi, uS re-
ti ga ran ti eb is mi Re ba) mo in do ma, 
Ta nac is eTi for miT, gze bi Ta da 
me To de biT, ro me lic pro fe si ul 
gan vi Ta re bas ar wa ad ge ba... ai, es 
ar is da pi ris pi re bis (prin ci pu li 
gan sxva ve bis) er Ta der Ti sa fuZ-
ve li. sxva da nar Ce nis po zi cia 
er Ti an de ba im aSi, rom bu Ral-
tru li aR ricxvi sa da aud it uri 
saq mi an ob is ma re gu li re bel 
fun qci as, xa ris xis kon trol-
sa da gan grZo biT swav le ba Si 
wes rigs ga na geb des ara ko mer-
ci ul ad mo ti vi re bu li ker Zo 
sa mar Tlis iur idi uli pi ri, 
ar am ed, pa ri te tul sawyi seb ze 
da kom pleq te bu li sa xel mwi fo 
ze dam xed ve lo bis or ga no. baf-s 
ar av in uS lis ga na vi Ta ros Ta vi-
si biz ne si, mag ram pro fe si uli 
gan vi Ta re bis sfe ro Si un da iy-
os war mod ge ni li, ro gorc sxva 
pro fe si ul or ga ni za ci eb Tan 
Ta nas wo ri, re al ur ad kon ku-
ren tu na ri an sas tar to ga re mo-
Si myo fi, ar ap ri vi li gi re bu li 

su bi eq ti. es ax ir eba ki ar ar is, 
ar am ed di al eq ti kis (gan vi Ta-
re bis) mTa va ri gan msazRvre li 
faq to ri. baf-is xel mZRva ne lo-
bas, war sul Si „ual ter na ti vo“ 
dam sa xu re bis ga mo, mi aC nia, rom 
sxve bi stan dar teb Si Ca ux ed avi, 
ar ak va li fi ci uri, ar ak om pe ten-
tu ri pi re bi ari an, ar ici an, ver 
er kve vi an da ma Sa sa da me, xmac 
ar un da amo iR on,  rac rbi lad 
rom vTqvaT, Se ur acxmyo fe lia, 
am as Tan, mcda ri, Za la dob ri vi 
war su lis dro moW mu li Se xe-
du le baa.

ka no nis mi Re bis Sem dgo mac, am 
aq tis mi marT spe ci al is tTa (mi um-
xro be li aud it or eb is da bu Ral-
tre bis)  na wi lis uk ma yo fi le ba ar 
dam cxra la, Tum ca wi na xe li suf-
le bis pi ro beb Si az ris ga mo xat vis 
for mas Se deg ze ma inc ar qon da 
gav le na, am it om sa mar Tli an ob-
is aR dge nis mo lo di ni oq tom-
bris cvli le bebs da uk av Sir da. 
prog re su li az ri mi iC nev da, rom 
ar se bu li sa xiT ka no nis am oq me-
de ba da uS ve be lia. auc il eb elia 
mas Si Se vi des cvli le be bi, rom-
leb mac, ro gorc am as aud it or Ta 
kor pu sis an ga riS ga sa we vi na wi li 
izi ar ebs (mo iTxovs), sul mci re, 
ori prin ci pi un da da ak ma yo fi-
los: pir ve li, yve la pro fe si uli 

or ga ni za cia un da Cad ges Ta na bar 
sas tar to mdgo ma re ob aSi da me-
ore, ka no ni Se sa ba mi so ba Si un da 
mo vi des ev ro par la men ti sa da 
ev ro sab Wos 2006 wlis 17 ma is is 
di req ti vas Tan, rac gu lis xmobs 
sa val de bu lo aud it or eb isa da 
aud it uri fir me bis sa xel mwi fo 
ze dam xed ve lo bis ef eq tu ri mo-
de lis Seq mnas. 

ax ali xe li suf le bis pi ro-
beb Si, sa qar Tve los par la men tma, 
ga izi ara ra bu Ral ter Ta, aud-
it or Ta da fi nan sur me ne jer Ta 
fe de ra ci is we ri lo biT mi mar-
Tva Si da fiq si re bu li Seq mni li 
vi Ta re bis an al izi, bu Ral tru li 
aR ricxva sa da aud it is re gu la-
ci is sfe ro Si ga da ud eb lad gan-
sa xor ci el eb eli Ro nis Zi eb eb is 
auc il eb lo bis ar gu men ta cia, 
pir ve li ve Se saZ leb lo bis Ta na ve 
ga mo xa ta ne ba ga ne xi la ka non Si 
Se sa ta ni cvli le be bis pa ke ti da 
ka no nis am oq me de bam de (anu 2013 
wlis 1 ian vram de) mi eRo Se sa ba-
mi si ga dawyve ti le ba. mar Tlac, 
sa qar Tve los par la men tis sa fi-
nan so-sa bi uj eto ko mi te tis Tav-
mjdo ma ris ba ton da viT on of-
riS vi lis in ici at iv iT mom zad da 
ka non pro eq ti „bu Ral tru li 
aR ricxvi sa da fi nan su ri an ga-
riS ge bis aud it is Se sa xeb“ sa qar-
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Tve los ka non Si cvli le be bi sa 
da da ma te be bis Se ta nis Ta ob aze 
da ga moq vey nda ki dec (07-3/20, 
29.11.2012) par la men tis veb gver-
dze. mas Si faq tob ri vad yve la 
mniS vne lo va ni Se niS vna, maT So ris, 
sa ze dam xed ve lo or ga nos Seq-
mna, mi si fun qci ebi, pro fe si uli 
or ga ni za ci eb is ak re di ta ci is 
Ta na ba ri sas tar to pi ro be bi, xa-
ris xis kon tro lis mo ni to rin gis 
gan xor ci el eb is re gu la ci eb ic 
ki iyo gaT va lis wi ne bu li da Ta-
vi suf lad Se iZ le bo da 2012 wlis 
de kem bris mi wu ru lis Tvis wi na xe-
li suf le bis mi er Tav smox ve uli 
Za la do bis na wi lob ri vi ne it ra-
li za cia, Tum ca bo lo mo men tSi 
par la men tis sa fi nan so-sa bi uj-
eto ko mi tet ma Ta vi si ve in ic ir-
eb uli ka non pro eq ti ga mo iTxo va 
uk an da mis nac vlad wa rad gi na 
sxva (ra Rac uaz ro, per speq ti vis-
Tvis bun do va ni, sul or mux li-
ani) pro eq ti, rac par la men tmac 
uc vle lad mi iRo. yve la saT vis 
na Te li rom iy os, am as Tan, ara-
obi eq tu ro ba Sic ar Ca meT va los, 
sru lad mom yavs prob le mis ga-
dawyve ti sad mi ara ad eq va tu ro bis 
es  ni mu Si:

mux li 1. „bu Ral tru li aR-
ricxvi sa da fi nan su ri an ga riS ge-
bis aud it is Se sa xeb“ sa qar Tve los 
ka non Si (sa qar Tve los sa ka non-
mdeb lo mac ne (www.matsne.gov.ge), 
13.07.2012, sa re gis tra cio ko di: 
260000000.05.001.016869) Se ta nil 
iq nes Sem de gi cvli le ba:

1. me-7 mux lis me-12 pun qti am-
oR eb ul iq nes.

2. me-16 mux lis:
a) me-14 pun qti Ca mo ya lib des 

Sem de gi re daq ci iT:
„14. sa qar Tve los par la men-

tTan ar se bu li aud it or uli 
saq mi an ob is sab Wos sa kuT re ba Si 
myo fi aq ti ve bi mi si lik vi da ci-
is Ta na ve ga da ec es sa qar Tve los 
ek on om ik isa da mdgra di gan vi Ta-
re bis sa mi nis tros.“;

b) me-14 pun qtis Sem deg da em at-
os Sem de gi Si na ar sis me-15 da  me-16 
pun qte bi:

„15. 2013 wlis 1 iv li sam de aud-
it or eb is/aud it or uli fir me bis 
pro fe si ul or ga ni za ci eb Si ga-

wev re ba ar mo iTxo ve ba.
16. sa qar Tve los par la men tTan 

ar se bu li  aud it or uli saq mi an-
ob is sab Wo mi si lik vi da ci is Ta-
na ve ga das cems in di vi du al uri 
aud it or eb isa da aud it or uli 
fir me bis er Ti an re es trs sa ja-
ro sa mar Tlis iur idi ul pirs 
− sa ja ro re es tris er ov nul sa-
ag en tos.“.

mux li 2. es ka no ni am oq med des 
ga moq vey ne bis Ta na ve.

ro gorc Cans, aR niS nu li cvli-
le bi dan ar se bi Ti prob le mis 
ga dawyve tas mxo lod er Ti, me-14 
mux lze da ma te bu li me-15 pun qti 
na wi lob riv ex mi an eba. ker Zod, is, 
rom aud it or eb is/aud it or uli 
fir me bis pro fe si ul or ga ni za-
ci eb Si ga wev re bis val de bu le ba 
2013 wlis 1 iv li sam de ga da ido. 
ka no nis sxva da nar Ce ni mo no po-
li uri da ko ruf ci uli nor me bi 
uc vle li dar Ca (anu sa dao, mi-
uR eb eli da ga um ar Ta vi de bu-
le be bic ki ar Se Ce re bu la, da 
baf-s Se un ar Cun da kvla vin de bu ri 
pri vi le gi re bu li mdgo ma re oba), 
me tic, ka no nis me-7 mux lis me-12 
pun qtis am oR eb iT, aud it or/
aud it or ul fir mas, ro me lic 
su bi eq ts ut ar eb da sa val de bu-
lo aud its, 7 wli ani mom sa xu re-
bis Sem deg auc il eb eli Sec vlis 
val de bu le ba mTli an ad mo ex sna 
da am iT baf-is xel mZRva ne lo bas-
Tan as oc ir eb ul fir mebs uk eT esi 
(Se uzRu da vi) pi ro be bi Se eq mnaT.

mi Re bul ga dawyve ti le ba mo-
ti vi re bul iyo im iT, rom ka non Si 
Se sa ta ni cvli le be bi, maT So ris, 
sa xel mwi fo sa ze dam xed ve lo or-
ga nos Seq mna, pro fe si ul or ga ni-
za ci aTa ak re di ta ci is me qa niz mi, 
xa ris xis kon tro li sa da gan grZo-
bi Ti swav le bis me To do lo gi uri 
uz run vel yo fa da kav Si re bu lia 
struq tu rul re or ga ni za ci as-
Tan, rac da ma te biT re sur sebs 
mo iTxovs da mTli an ob aSi ga sa az-
re be lia mi zez-Se de gob ri vi kav-
Si re bi. aq ed an ga mom di na re, 2013 
wlis pir vel na xe var Si mom zad de-
bo da Se sa ba mi si ka non pro eq ti da 
uf ro da fiq re bu lad sa qar Tve-
los par la men ti mi iR eb da ax al 
ga dawyve ti le bas. lo gi ka am aSi, 

ra Tqma un da, iyo da par la men tis 
sa fi nan so-sa bi uj eto ko mi te tis 
gan wyo bac da eW ve bis aS ka ra sa babs 
ar iZ le oda. Tum ca arc isaa us af-
uZ vlo, rom ax ali par la men tis 
sa fi nan so-sa bi uj eto ko mi te tic 
mo eq ca da in te re se bu li pi re bis 
ze gav le nis qveS da mi aR eb in es 
sru li ad us ax uri ga dawyve ti-
le ba. sxva Sem Txve va Si, uf ro go-
niv ru li iyo ka no nis am oq me de ba 
gar kve uli va diT Se eC er eb in aT.

aR niS nu lis das tu rad, Sem deg 
gan vi Ta re bul ma mov le neb ma ga-
mok ve Ta lo bis tu ri in te re sis 
nam dvi li sa xe da ka no nis  mo no-
po li uri me tas ta ze bic. ka no ni 
uc vle li sa xiT dRem de moq me-
debs, ra mac mzak vru li taq ti kis 
meS ve ob iT baf-s ga nu sazRvre li 
(uk on tro lo) uf le be bi da pri vi-
le gi ebi faq tob ri vad da um kvid-
ra. 2013 wlis 1 ian vri dan ka no nis 
am oq me de bam uk ve Seq mna va ku umi 
re gu la ci is miR ma dar Ce nil sa-
kiTxeb ze, re gu la ci iT mo cul 
sfe ro Si ki srul ma qa os ma da is-
ad gu ra. sxvas yve la fers rom Ta vi 
da va ne boT, am oq med da ka no nis is 
nor ma, sa dac aR niS nu lia: „2013 
wlis 1 iv li sam de aud it or eb is/
aud it or uli fir me bis pro fe-
si ul or ga ni za ci eb Si ga wev re ba 
ar mo iTxo ve ba“, anu am Ja mad uk ve 
auc il eb elia ak re di te bul pro-
fe si ul or ga ni za ci aSi ga wev ri an-
eba (av to ma tu rad ak re di te bu li 
pro fe si uli or ga ni za cia ki er-
Tia); ar ar se bobs aud it or Ta (or-
do ni ani) re es tri; vinc re es trSi 
araa re gis tri re bu li, fi nan sur 
aud it is Ca ta re bis uf le ba ara 
aq vs da a.S. mok led, yve la gza baf-
is ken mi dis!..

am xnis (na xe va ri wlis) gan mav-
lo ba Si ka non Si Se sa ta ni cvli le-
be bis Se sa xeb pro eq tze mu Sa oba  
gan sa kuT re bu li in ten si vo biT 
ar mim di na re ob da, Tum ca, un da 
iT qvas, rom wi na wlis de kem ber Si 
par la men tis sa it ze ga moq vey ne-
bu li ver si is gan gan sxva ve bu li 
ori sxva das xva va ri an ti gax da 
cno bi li. pir ve li, ro me lic jer 
ki dev ap ri lis mi wu ruls ix il eb-
oda, Ca an ac vla me or em. es uk an as-
kne li, sa va ra ud od, par la men ts 1 
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iv li sam de un da mi eRo. mar Ta lia, 
is ini par la men tis sa it ze ar ga-
moq vey ne bu lan, mag ram da in te re-
se bul pir TaT vis xel mi saw vdo mi 
le ga lu ri gze biT gav rcel da. 
or ive maT gan ze wam ZRva re bu li 
gan mar te bi Ti ba ra Ti id en tu ria. 
aq ed an, ram de ni me gan mar te ba Za-
la un eb ur ad iq cevs yu radRe bas 
da az ris Ca mo ya li be bis Tvis sa-
in te re soa, ker Zod: 

a) zo ga di in for ma cia ka non-
pro eq tis Se sa xeb:

a.a) ka non pro eq tis mi Re bis 
mi ze zi:

„bu Ral tru li aR ricxvi sa da 
fi nan su ri an ga riS ge bis aud it-
is Se sa xeb“ sa qar Tve los ka non Si 
cvli le be bis Se ta nis mi zezs war-
mo ad gens sa ka non mdeb lo re gu li-
re bis ga um jo be se ba da xar ve ze bis 
ga mos wo re ba, rom le bic ar aZ levs 
aR niS nul sfe ro Si da saq me bul 
or ga ni za ci ebs, kom pa ni ebs da ker-
Zo pi rebs nor ma lu ri fun qci on-
ir eb is sa Su al eb as.

a.b) ka non pro eq tis mi za ni: 
ka non pro eq tis mi zans war mo-

ad gens ka no nis sa uk eT eso sa er Ta-
So ri so praq ti kas Tan da ax lo eba, 
ev ro di req ti ve bis re ko men da ci-
eb is gaT va lis wi ne ba.

a.g) ka non pro eq tis Zi ri Ta di 
ar si:

sa qar Tve los fa si ani qa Ral-
de bis er ov nu li ko mi si as Tan iq-
mne ba sa ja ro sa mar Tlis iur idi-

uli pi ri – „fi nan su ri an ga riS ge-
bi sa da aud it is sa ze dam xed ve lo 
sa ag en to“, ro me lic ga na xor ci-
el ebs aR niS nul sfe ro Si ar se-
bu li pro fe si uli or ga ni za ci-
eb is ze dam xed ve lo bas, re es tris 
war mo eb as da sxva.

ka non po req tiT de ta lu ra daa 
gan sazRvru li sa ag en tos Seq mnis 
we si, struq tu ra da uf le ba mo-
si le ba.

aR sa niS na via, rom sa ze dam-
xed ve lo or ga no saT vis mox da 
sxva das xva fun qci eb is ga da ce ma, 
ro mel sac ax or ci el eb da sa qar-
Tve los par la men tTan ar se bu li 
aud it or uli saq mi an ob is sab Wo.  

cvli le be bis Se sa ba mi sad, sa-
qar Tve lo Si moq me di bu Ral ter-
Ta da aud it or Ta or ga ni za ci ebi 
ak re di ta ci is Ta na bar pi ro bebs 
da eq vem de ba re bi an, yo vel gva ri 
ga mo nak li sis ga re Se. 

d.a) sa xel mwi fo, ar as ax-
el mwi fo, an/da sa er Ta So ri so 
or ga ni za cia /da we se bu le ba, 
eq sper te bi, rom leb mac mo na-
wi le oba mi iR es ka non pro eq tis 
Se mu Sa ve ba Si, as eT is ar se bo bis 
Sem Txve va Si: 

ka non pro eq tis Se mu Sa ve bis 
pro ces Si mo na wi le ob dnen aR-
niS nu li dar gis wam ya va ni spe ci-
al is te bi, kon sul ta ci is miz niT 
mo ewyo mra va li Sex ved ra.

aR sa niS na via, ba to ni lav ren-

ti Wum bu ri Zis (sa qar Tve los 
pro fe si on al bu Ral ter Ta da 
aud it or Ta fe de ra ci is aR mas-
ru le be li di req to ri da ba to ni 
gi or gi xma la Zis (sa qar Tve los 
da mo uk id eb el bu Ral ter Ta da 
aud it or Ta sa zo ga do eba) mniS-
vne lo va ni wvli li ka non pro eq tis 
mom za de bis pro ces Si.

d.b) ka non pro eq tis Se mu Sa-
ve ba Si mo na wi le or ga ni za ci is 
(da we se bu le bis) an/da eq sper tis 
Se fa se ba ka non pro eq tis mi marT, 
as eT is ar se bo bis Sem Txve va Si:

we ri lo bi Ti Se fa se be bi ar ar-
se bobs“.

gan mar te bi Ti ba ra Tis am am-
on ar id id an naT lad Cans, rom: 
„bu Ral tru li aR ricxvi sa da 
fi nan su ri an ga riS ge bis aud it-
is Se sa xeb“ sa qar Tve los ka no ni 
Se ic avs is eT xar ve zebs, rom le-
bic ar aZ levs aR niS nul sfe ro-
Si da saq me bul pi rebs nor ma lu-
ri fun qci on ir eb is sa Su al eb as; 
mas Si ar ar is da auc il eb elia 
sa uk eT eso sa er Ta So ri so praq-
ti kas Tan da ax lo eba, ev ro di req-
ti ve bis re ko men da ci eb is gaT-
va lis wi ne ba; ad gi li aq vs ara er-
Tgva ro van mid go mebs da sa qar-
Tve lo Si moq me di bu Ral ter Ta 
da aud it or Ta or ga ni za ci ebi 
ak re di ta ci is Ta na bar pi ro bebs 
un da da eq vem de ba ron, yo vel gva-
ri ga mo nak li sis ga re Se. kar gad 
Cans, ag reT ve vi si mniS vne lo va ni 
wvli li caa ka no nis xar ve ze bis 
„gas wo re ba Si“.

sav se biT bu neb ri vad, yo vel-
gva ri ir oni is ga re Se, Ta vis Ta-
vad is me ba ram de ni me kiTxva: 

- ra tom, ris fa sad, vin Se ad-
gi na, vi si xel Sewyo bi Ta da in-
te re se bis Tvis mi iR es as eTi uv-
ar gi si ka no ni? 

- Tu ki ar se bobs prob le me-
bi (xar ve ze bi ka non Si), cno bi lia 
Se de ge bi (nor ma lu ri ar se bo bis 
sa Su al eba ar ar is) da mi ze ze bi 
(ar ar se bobs ze dam xed ve lo bis 
ef eq tu ri or ga no, pro fe si uli 
or ga ni za ci ebi ar aT an ab ar sas-
tar to pi ro beb Si ari an Ca ye ne-
bu li, ag reT ve sxva re gu la ci is 
de fi ci tia), na pov nia ga mo sa-
va li (sa uk eT eso sa er Ta So ri so 
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praq ti kas Tan da ax lo eba, ev ro-
di req ti ve bis re ko men da ci eb is 
gaT va lis wi ne ba, spe ci al is tTa 
Se niS vne bi da mi Ti Te be bi), maS 
ra tom ar Re bu lo ben ad eq va-
tur ga dawyve ti le bas? 

- vin uS lis xels, an vis in te-
re seb Si ar Se dis ka non Si cvli-
le be bis Se ta na? 

- mad lo ba dam sa xu re bu-
li kon sul tan te bi ra tom ver 
grZo ben (xe da ven) ka no nis sxva 
uT va lav xar ve zebs, an kvlav 
ra tom „ap ar eb en“ dis kri mi na-
ci ul, mo no po li ur, ko ruf ci-
ul mux tis Sem cvel nor mebs? 

- Tu ki es yve la fe ri sa zi-
anoa dar gis, ek on om ik is, qvey-
nis in te re se bis Tvis, ra tom Wi-
an ur de ba Se sa ba mi si re gu la ci-
is Se mo Re ba? 

- ra tom un da ga fuW des da 
uf ro me tad ga nad gur des, 
mTli an ad da in gres is, rac ase 
Tu ise, uk ve Seq mni lia da mu Sa-
obs? 

kiTxva Ta ri gi ki dev Se iZ le ba 
gag rZel des. cno bi lia sa va ra-
udo pa su xe bic da ma inc, mTa va ri 
kiTxva rCe ba pa sux ga uc em eli: 
ro dem de un da gag rZel des as-
eTi ar ak om pe ten tu ro ba, Za la-
dob ri vi war su lis gad mo naS Ti 
in er cia?!

yve la niS nis mi xed viT, eW vs 
ar un da iw vev des, rom „bu Ral-
tru li aR ricxvi sa da fi nan-
su ri an ga riS ge bis aud it is 
Se sa xeb“ sa qar Tve los ka no ni 

ar se bu li sa xiT mi uR eb elia da 
pro fe si ul (dar gis, ek on om ik-
is, qvey nis) gan vi Ta re bas xels 
ver Se uwyobs. am it om vfiq rob, 
auc il eb elia Se mu Sav des ax ali 
ka no ni (an ka no ne bi) sru li ad 
gan sxva ve bu li kon cef ci iT. 
bu Ral tru li aR ricxvi sa da fi-
nan su ri an ga riS ge bis aud it is 
erT re gu la ci aSi ga er Ti an eb am, 
rbi lad rom vTqvaT, ver mog vca 
in teg ri re bis sa uk eT eso  va ri-
an ti. ro gorc Cans, ma Ti Tav moy-
ra erT siv rce Si xe lov nu rad 
gan xor ci el da. bu Ral tru li 
aR ricxva ma inc rCe ba cal ke 
re gu la ci is sfe rod, xo lo, 
aud it uri saq mi an oba sru li ad 
gan sxva ve bul sa mar Tleb riv 
sa fuZ vlebs da or ga ni za ci ul 
struq tu ras ey rdno ba; 

gacxa de bu li pi ro bis Ta nax-
mad, „es ka no ni ad gens sa qar Tve-
lo Si bu Ral tru li aR ricxvis 
war mo eb is, fi nan su ri an ga riS-
ge bis mom za de bis, war dge nis da 
fi nan su ri an ga riS ge bis aud it is 
Ca ta re bis sa mar Tleb riv sa fuZ-
vlebs. am ka no nis mi za nia: a) bu-
Ral tru li aR ricxvis war mo eb is, 
fi nan su ri an ga riS ge bis mom za-
de bi sa da war dge nis sa mar Tleb-
ri vi sa fuZ vle bis gan sazRvra; b) 
fi nan su ri an ga riS ge bis aud it is 
Ca ta re bis pi ro be bi sa da we se bis 
gan sazRvra“. Tu ki Cven va Ri ar-
ebT sa er Ta So ri so stan dar tebs 
(bass, fass, ass) da vam kvid rebT 
mas sa xel mZRva ne los ran gSi, bu-

Ral tru li aR ricxvis war mo eb is, 
fi nan su ri an ga riS ge bis mom za-
de bis, war dge nis da fi nan su ri 
an ga riS ge bis aud it is Ca ta re bis 
sa mar Tleb ri vi sa fuZ vle bi am 
stan dar teb Si sav se biT ga sa ge ba-
daa war mod ge ni li da ax lis ga mo-
go ne ba sru li ad zed me tia;

ka non Si gacxa de bu li miz nis 
Se sa ba mi si re gu la ci is gar da, 
mo ce mu lia sxva da kav Si re bu li 
sa kiTxe bis ga dawyve tis nor me-
bic (pro fe si uli or ga ni za ci eb is 
sta tu si, pro fe si uli or ga ni-
za ci is ak re di ta cia, aud it is 
xa ris xis uz run vel yo fa da a.S). 
uf ro kon kre tu lad Tu vityviT, 
ma ga li Tis Tvis, ka nons aq vs pre-
ten zia mo ic vas aud it uri saq mi-
an oba mTli an ad, Tum ca, sa Ta ur is 
mi xed viT, is mxo lod fi nan su ri 
an ga riS ge bis aud its ex eba. fi-
nan su ri an ga riS ge bis aud iti 
aud it or uli saq mi an ob is mxo lod 
na wi lia. am it om, ro gorc mi ni mum, 
sa Ta uri Se sa ba mi so ba Si un da mo-
vi des mis Si na ar sTan; 

ka no ni cal sa xad (ara or az-
rov nad) ar gan sazRvravs re gu-
li re bis sfe ros - mo ic avs is, Tu 
ar mo ic avs yve la su bi eq ts (fi zi-
ku ri pi ri (in di vi du al uri me war-
me), ker Zo sa mar Tlis iur idi uli 
pi ri, sa bi uj eto or ga ni za cia, 
sa ja ro sa mar Tlis iur idi uli 
pi ri), yo vel Sem Txve va Si ka no nis 
me-2 mux lis „e“ pun qtSi war mod ge-
ni li su bi eq tis gan mar te ba Se sa-
ba mi so ba Si ar mo dis re gu la ci is 
sfe ros Tan; 

ka no nis am oq me de bam mTli an-
ad xa zi ga da us va „bu Ral tru li 
aR ricxvi sa da an ga riS ge bis re-
gu li re bis Se sa xeb“ sa qar Tve los 
ka no niT dam kvid re bul praq ti kas, 
rom lis Ta nax ma dac, 2001 wli dan 
ker Zo sa mar Tlis iur idi uli pi ri 
(mci re sa war mo sa da ar ak om er-
ci uli iur idi uli pi ris gar da) 
me war me val de bu li iyo bu Ral-
tru li aR ricxva da fi nan su ri 
an ga riS ge ba ew ar mo eb ina bu Ral-
tru li aR ricxvis sa er Ta So ri-
so stan dar te bis Se sa ba mi sad. 
am Ja mad moq me di ka no nis (me-16 
mux lis me-7 pun qti) Ta nax mad ki, 
„fi nan su ri an ga riS ge bis fi nan-

SOS!
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su ri an ga riS ge bis sa er Ta So ri so 
stan dar te bis (IFRS) Se sa ba mi sad 
mom za de ba sa val de bu loa 2015 
wlis 1 ian vri dan“. ra mi zans em sa-
xu re ba  es? Ta vi dan un da da viwyoT 
mza de ba, mo vi zi doT gran te bi da 
Sev qmnaT prob le mis daZ le vis 
il uzia?;

de ta leb ze Se iZ le ba bev ri vi-
da oT, miT um et es, rTu lia sta ti-
is for mat Si yve la sa kiTxs Se exo. 
am it om gan sa kuT re biT prin ci pul 
sa kiTxeb ze Sev Cer deT. maT So ris, 
mniS vne lo va nia „fi nan su ri an ga-
riS ge bi sa da aud it is sa ze dam-
xed ve lo sa ag en tos“ sta tu si.

ka non Si Se sa ta ni cvli le be bis 
bo lo pro eq tis Ta nax mad (mux li 
122), „sa ag en tos mar Tvis um aR-
le si or ga noa sab Wo, rom lis 
Se mad gen lo bac ga ni sazRvre ba 5 
ka ciT.  sab Wo Si Ti To  wev ri war-
dge ni li iq ne ba: par la men tis sa-
fi nan so sa bi uj eto ko mi te tis, 
fi nan sTa sa mi nis tros, er ov nu-
li ban kis, fa si ani qa Ral de bis 
ko mi si is  da   ak re di te bu li 
pro fe si uli or ga ni za ci is mi-
er. sab Wos wev rebs am tki cebs 
par la men ti 5 wliT.“.  ro gorc 
Cans, am xu Ti wev ri dan oTxi no-
men kla tu ru li pi ria da mxo lod 
er Tia pro fe si uli or ga ni za ci is 
in te re se bis ga mom xat ve li. di di 
gam Wri ax oba araa sa Wi ro mix vde, 
rom es er Ti wev ri iq ne ba baf-is 
war mo mad ge ne li, rac aq ed an ve 
uk ve niS navs sxva pro fe si uli (ar-
an ak leb kom pe ten tu ri) or ga ni za-
ci eb is ig nors, is ev Zvel mo dur 
ka ru sels, sa kiTxe bis ga dawyve ti-
sad mi gun dur mid go mas, al ter na-
ti uli az ris Cax rCo bas (yve la ze 
co ta, 5 wlis gan mav lo ba Si), rac 
ka te go ri ul ad mi uR eb elia. uf-
ro ra ci on al uria, sab Wos Se mad-
gen lo ba ga ni sazRvros 7 wev ris 
Se mad gen lo biT, aq ed an, sa mi wev ri 
pro fe si ul ma or ga ni za ci eb ma 
wa rad gi non da gaC ndes da ba lan se-
bu li ga dawyve ti le be bis mi Re bis 
re al uri Se saZ leb lo ba.

ar an ak leb mniS vne lo va nia da 
prin ci pu li, pro fe si ul or ga-
ni za ci ebs ga aC ndes bu Ral ter Ta 
(ser ti fi ci re bul pro fe si on al 
bu Ral trad da ser ti fi ci re bul 
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bu Ral trad) ser ti fi ci re bis 
gan sxva ve bu li prog ra me bi, rac 
ar un da iy os ga naT le bis stan-
dar tTan wi na aR mde go ba Si, mag-
ram ar iq ne ba Sab lo nu ri. es xels 
Se uwyobs kon ku ren ci is zrdas, 
ma Sa sa da me, xa ris xis ga um jo be-
se bas, swav le bis no va ci uri da 
Ta na med ro ve me To de bis ga mo ye-
ne bas, pro fe si uli un ar eb is Tvis 
ra ci on al uri kom pe ten ci is gan-
sazRvras, pro fe si uli kad re bis 
di na mi uri kor pu sis Ca mo ya li-
be bas;

ka non pro eq tis Ta nax mad (ka-
no nis me-6 mux lis me-6 pun qtis „e“ 
qve pun qti, me-6 mux lis me-7 pun-
qtis „d“ qve pun qti), sa val de bu lo 
aud it is Ca ta re bis uf le bis mqo ne 
pir Ta re es trSi re gis tra ci-
iT da in te re se bu li (fi zi ku ri, 
iur idi uli) pi ri „un da ak ma yo fi-
leb des Sem deg pi ro bebs: hqon des 
aud it is Ca ta re bis me To do lo-
gia, ro me lic Se es ab am eba aud-
it is sa er Ta So ri so stan dar-
tebs (ISA)“. as eTi ka te go ri uli 
moTxov na ar ar is ra ci on al uri 
- yo vel Tvis war mo Sobs sa kiTxis 
mi marT az rTa sxva das xva ob as 
da da vis sa babs. miT um et es, Ta-
na med ro ve kom pi ut er uli teq-
no lo gi eb is pi ro beb Si, aud it is 
Ca ta re ba Se saZ le be lia is eTi 
me To de bi Tac, rac sa bo loo Se-
de geb ze uar yo fi Tad ar ais ax eba. 
am de nad, um jo be sia aR niS nu li 
sa kiTxis mi marT ga niv rcos po zi-
cia „hqon des aud it is Ca ta re bis 
me To do lo gia, ro me lic ar ew-

ina aR mde ge ba aud it is sa er Ta So-
ri so stan dar tebs (ISA)“.

ka no nis me-16 mux lis me-6 pun-
qtSi Se sa ta ni cvli le bis Ta nax-
mad, „ak re di te bul ma pro fe si-
ul ma or ga ni za ci am, 2013 wlis 1 
ian vram de uz run vel yos xa ris-
xis kon tro lis Sem mow meb lis 
ser ti fi ci re bis prog ra mi sa da 
xa ris xis kon tro lis sis te mis 
mo ni to rin gis de bu le bis Se mu-
Sa ve ba.“  ro gorc Cans, uk an un da 
dav brun deT!..

ka non Si, miT um et es, mas Si Se sa-
ta ni cvli le be bis pro eq tSi bev-
ria msgav si ga ug eb ro ba, qar Tul 
en aze ga um ar Ta vi, Se sa ba mi sad, 
ga ug eb ari wi na da de be bic. iq mne ba 
STa beW di le ba, TiT qos cal ke uli 
de bu le be bi Sed ge ni lia sxva das-
xva „kon sul tan tis“ mi er da Cay-
ri lia erT „qvab Si“, er Tma neT Tan 
lo gi ku ri (az rob ri vi) kav Si ris 
ga re Se! aq ed an ga mom di na re, auc-
il eb elia ka non ze mu Sa ob is as 
yu radRe ba mi eq ces en is nor mebs, 
de bu le ba Ta mar ti vad (ga sa ge bad) 
gad mo ce mis kul tu ras. 

Se niS vne bis sim rav le, ra sac na-
wi lob riv aq mi vapya riT yu radRe-
ba, aS ka rad mi an iS ne ben im aze, rom 
war mod ge ni li ka non pro eti mxo-
lod ned li ma sa laa da mas ze gul-
das miT un da gag rZel des mu Sa oba 
mi um xro be li, maT So ris ucxo eli 
eq sper te bis mo na wi le ob iT. ma nam-
de ki par la men tis sa fi nan so-sa bi-
uj eto ko mi tet ma iq neb mo na xos 
Ci xu ri mdgo ma re ob id an uf ro 
sa Ri ga mo sa va li.
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problema: soflis meurneoba

zo ga dad mi was, ro gorc ad ami-

an is Tvis sa si cocxlod auc il eb-

el er TerT Zi ri Tad re sur ss, ne-

bis mi eri er is Tvis fas da ud eb eli 

mniS vne lo ba en iW eba. uk an as knel 

wleb Si Cvens qve ya na Si mi wis (gan-

sa kuT re biT ki sa sof lo-sa me ur-

neo da niS nu le bis) mi marT wi na 

xe li suf le bis da na Sa ul eb ri vi 

da up as ux is mgeb lo da mo ki de bu-

le bis fon ze zed me ti ar iq ne ba 

Tu sa zo ga do eb as ki dev er Txel 

Se vax se nebT im ud avo WeS ma ri te-

bas, rac gad mo ce mu lia bib li aSi 

mi wis sa kuT re bis, yid va ga yid vis 

da mi wis fa sis Se sa xeb

Ta vi dan ve un da Sev niS no, rom 

ro gorc Zve li, ise ax ali aRTqmis 

av to re bi mi wis sa kiTxs ga ni xi-

lav dnen ara gar kve uli pe ri od-

ul ob iT, ar am ed per ma nen tu lad 

bib li is mTe li is to ri is man Zil-

ze. ker Zod, bib li aSi de ta lu-

ra daa gad mo ce mu li (aR we ri li) 

ar am ar to ga ri ge be bi uZ rvav qo-

ne ba ze da mi wis yid va ga yid va ze, 

ar am ed mi wis ker Zo sa kuT re bis 

Ta ob az ec. am as Tan, ro gorc we si, 

yvel gan xaz gas mi Taa aR niS nu li, 

rom ad ami an eb is Tvis ga da ce mu-

li mi wis flo bis, sar geb lo bis 

da gan kar gvis uf le bis um aR le si 

me sa kuT rea uf ali. 

da viT mef sal mu nis en iT rom 

vTqvaT, `Rmer Tma da lo ca is ini 

da uTxra maT ga na yo fi er diT da 

gam rav ldiT, da sax ldiT, ib at-

on eT da daeufleT mas”.

Tum ca aq ve is ic un da iT qvas, 

rom ad ami an is uf le ba zo ga dad 

sa kuT re ba ze Ta vi da ve at ar eb da 

Se far de biT da SezRu dul xa si-

aTs. SezRud ve bi ex eb oda mi wis sa-

kuT re ba sac, ram de na dac yve laf-

ris um aR le si me sa kuT re ro gorv 

uk ve iT qva ar is uf ali

ar se bu li ka no ne bi krZa lav da 

mi wis srul gas xvi se bas da ama dro-

ul ad ut ov eb da uf le bas mis dro-

eb iT gam sxi se bels ga mo es yi da is.

mi wa ar un da ga iy id os sa mu-

un da ga iy id os Tu ara mi wa?!
(bib li is Se go ne ba da qar Tu li re al oba)

da mod, rad gan is Ce mia, brZa nebs 

uf ali. mi wis ga mos yid va Tu ar 

Se eZ lo mis uSu alo gam yid vels, 

ma Sin, mi si ga mos yid va Se eZ lo mis 

ax lo na Te savs. “Tu Se ni Zma ga Ra-

rib de ba da ga yi dis Ta vis sa ku-

Tar mi was, ma Sin mo vi des mi si ax-

lo na Te sa vi da ga mo is yi dos is”.

bib li is mi xed viT, am ave mi zans 

em sa xu re bo da mi wis ar en dac, rom-

lis ga da sa xa di Se da re biT mci re 

zo mi sa iyo (mas ze mo di oda mi wi dan 

mi Re bu li Se mo sav lis mci re di na-

wi li) da ar en dis pe ri odi 50 wels 

Se ad gen da.

sa yu radRe boa, rom mi wis Se fa-

se ba Ta na med ro ve ga ge biT xde bo-

da da is Zi ri Ta dad ef uZ ne bo da 

fas war moq mnis ka non zo mi er eb ebs. 

sxva sityve biT rom vTqvaT, mi wis 

fa si ga ni sazRvre bo da mi wi dan po-

ten ci ur ad mi sa Re bi Se mo sav lis 

gaT va lis wi ne biT. ker Zod, is da mo-

ki de bu li iyo mi wis na yo fi er eb aze, 

mi wis nak ve Tis ad gil mde ba re ob aze 

da mas Si da ban de bul ka pi tal ze. 

uf ro me tic, is (ro gorc dRe van-

de li sa baz ro ek on om ik is pi ro-

beb Si) da mo ki de bu li iyo mi wa ze 

moTxov na sa da mi wo de ba ze. anu, 

cal ke ul Sem Txve veb Si ro ca sa baz-

ro ko ni un qtu ra ar ax el say re li 

iyo, mi wis fa si da ec em oda Za li an 

da bal niS nul ze. am de nad, Se iZ le ba 

iT qvas rom arc Zve li da arc ax ali 

aRTqma ar uar yof da mi wa ze ker Zo 

sa kuT re bas Tum ca aRi ar eb da mis 

SezRu dul da Se far de biT xa si-

aTs, ram de na dac um aR le si mflo-

be li da me sa kuT re ar is uf ali 

ro mel mac Seq mna sam ya ro.

am mci re Se sav lis Sem deg Se iZ-

le ba Ta ma ad iT qvas, rom ad ami ani 

rCe ba ra “mo az rov ne ad ami an ad” 

(homo sapiens) dRe sac as ru lebs 

uf lis kur Txe vas, anu na yo fi er-

de ba da mrav lde ba ro gorc yve la 

cocxa li ar se ba de da mi wa ze. am as-

Tan, “ar so bis pu ris” mo po ve bis sir-

Tu le eb id an ga mom di na re, eq span-

sia, anu ga far To eba sa si cocxlo 

siv rci sa, dRes yve la cocxa li 

or ga niz mis (maT So ris ad ami an is) 

bu neb ri vi da mTa va ri Tvi se ba gax da.

ro gorc cno bi lia, zo ga dad 

“ke Til dRe oba” war mo eb is da mox-

ma re bis sin Te zia, Ta nac is eTi, 

ro ca ar cerT maT gans ar Se uZ-

lia uer Tma ne Tod ar se bo ba. anu, 

es is eT ive WeS ma ri te baa ro gorc 

mtki ce ba im isa rom ar ar se bobs 

mTe li na wi le bis ga re Se da na wi-

le bi mTe lis ga re Se!

ad ami an ebi rom gam rav ldnen, 

anu Se as ru lon uf lis kur Txe va 

sa Wi roa Se sa ba mi si sa si cocxlo 

siv rce, ro me lic bevr War bmo-

sax le ob iT cno bil qve ya nas dRes 

ar ga aC nia. aq ed an ga mom di na re, 

maT Tvis sa Wi roa eq span sia, mo-
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po ve ba auc il eb eli sa si cocxlo 

siv rci sa, rom lis ma ga li Te bi 

msof li oSi mrav lad mo ip ov eba.

dRes Zne lad Tu mo ip ov eba 

qve ya na, sa dac ak rZa lu li iy os 

ucxo el eb ze sa sof lo-sa me ur-

neo da niS nu le bis mi wis gas xvi-

se ba. is praq ti ku lad yvel gan 

ne ba dar Tu lia, mag ram mi wa rom 

ucxo el ma Se iZ in os mra va li 

is eTi pi ro ba un da da ak ma yo fi-

los, ro mel sac mxo lod er Te-

ul ebi Tu ax er xe ben da ara mi wis 

Se Ze nis ne bis mi eri msur ve li.

am mi mar Tu le biT Cvens qve ya-

na Si uk an as knel wleb Si Se iq mna 

me tad sa gan ga So mdgo ma re oba, 

rac ga mo ix ata er is sa si cocxlo 

basis -- sa sof lo-sa me ur neo mi-

wis yo vel gva ri  wi na pi ro be bis 

ga re Se ucxo qvey nis mo qa la qe-

eb ze uk on tro lo mi yid va Si. am 

miz niT ga mo iy en eb oda ro gorc 

pir da pi ri mi yid vis we si (pre-

zi den tis mi er), as eve in ter net 

auq ci on ebi da sxva sa Su al eb ebi. 

sam wu xa rod qve ya nas 2004 wli-

dan ar ga aC nia mi wis ba lan si da 

am is ga mo mar ti vi araa dad gin des 

Cve ni sa sof lo sa me ur neo mi wis 

ra na wi lia dRes ucxo el Ta xel-

Si da ra fa sad ga da ec aT maT, Tum-

ca mi si dad ge na ma inc Se iZ le ba 

sa ja ro re es tris meS ve ob iT sa-

dac mi was Tan da kav Si re biT mi wis 

Cu qe bis da gas xvi se bis faq te bia 

mxo lod aR ir icxu li.

sa qar Tve lo Si sa sof lo-sa-

me ur neo mi wis ucxo el eb ze gas-

xvi se bi sa da qar Tve li gle xo bis 

sof li dan ay ris pro ce si wle bis 

gan mav lo ba Si uni aT od in iR be bo da 

fsev do li be ra lu ri ide ol ogi iT, 

TiT qos Se mo sul ni, ro gorc zo-

ga dad ma Ra li Sro mi Ti kul tu ris 

da, kon kre tu lad, fer me ru li me-

ur ne ob is ga moc di le bis mqo ne ni, 

sa qar Tve lo Si sof lis me ur ne ob is 

gaZ Ro li sa da bu ne baT sar geb-

lo bis Ta na med ro ve kul tu ras 

Se mo it an en. si nam dvi le Si es Ro-

nis Zi eba erT-er Ti el em en ti iyo 

far To prog ra mi sa, ro me lic 

mdgo ma re ob da qvey ni dan saku-

Tari mo sax le ob is gan dev na Si 

(ek on om ik uri ga Wir ve bis or ga ni-

ze bis gziT) da ax ali, ucxo to mis 

mo sax le ob is Se moy va na Si.

qar Tu li sa xel mwi fo so fel-

Tan da mi was Tan id en ti fi cir de-

ba da am de nad, am id en to bis maC-

ve neb lis waS la Se saZ loa TviT 

sa xel mwi fos yof na-ar yof nas 

tol fa si gax des!

mi wa er is Tvis sa si cocxlod 

auc il eb eli ba zaa, ro me lic ar-

se bi Tad gan sazRvravs qvey nis 

ek on om ik uri da po li ti ku ri da-

mo uk id eb lo bis xa ris xs da faq-

tob ri vad war mo ad gens mo ce mul 

siv rce Si er is gam rav le bis da 

si cocxlis auc il eb el pi ro bas. 

mar Ta lia, dRes baz ris li be-

ra li za cia (maT So ris mi wis) gan-

vi Ta re ba di qvey ne bis ek on om ik is 

gan vi Ta re bis erT-er Ti auc il-

eb eli pi ro ba Ta ga nia, mag ram is 

un da ga keT des ara uk on tro lod, 

sa zo ga do eb as Tan Se Tan xme bis ga-

re Se, ar am ed im ga moc di le bis gaT-

va lis wi ne biT, ro me lic am mxriv 

ar se bobs Ta na med ro ve msof li oSi.

am it omaa dRes me tad ma Ral-

fa se uli bib li aSi gad mo ce mu li 

WeS ma ri ti sib rZne mi wis sa kuT re-

bis, yid va ga yid vis, mi wis, ro gorc 

auc il eb eli sa si cocxlo siv rcis 

ara sa yo vel Tao da sa mu da mo gas-

xvi se bis, ar am ed er is in te re seb Si 

da to ve bis Se sa xeb. uf lis ne bis 

Se sas ru leb lad pir vel rig Si 

sa Wi roa ga iz ar dos xe li suf le-

bis zrun va mo sax le ob is ud id esi 

na wi lis si Ra ri bis ja dos nu ri 

wri dan ga moy va nis Tvis, rad gan 

swo red si Ra ri be aiZ ul ebs dRes 

mi wis bevr me sa kuT res ga yi dos 

mi wa ucxo el ze da am iT ga mo iy-

va nos Ta vi si oj axi ga Wir ve bi dan. 

Tum ca un da iT qvas, rom sku Ta ri 

mi wis gas xvi se ba ar ar is er Ta-

der Ti sa Su al eba si Ra ri bes Tan 

brZo lis saq me Si. si Ra ri bis daZ-

le vi saT vis sa Wi roa sof lis, 

rogorc teritoriuli erTeu-

lis, ganviTarebis politikis 

SemuSaveba da ganxorcieleba, 

sof lis in sti tu ci on al uri da 

in fras truq tu ru li mowyo ba, 

me li or aci uli, sa sof lo-sa-

me ur neo teq ni ki sa da zo ov et-

mom sa xu re ob is xel mi saw vdo mi 

sis te mis Seq mna, iafi kre di tis 

prog ra mis Se mu Sa ve ba da da-

ner gva, ko op er aci is pro ce sis 

xel Sewyo ba, fer mer Ta swav le ba 

kon sul ti re ba, pro duq ci is ga-

sa Re bis baz re bis mo Zi eba, mar-

ke tin gis ga um jo be se ba, mar Tvis 

de cen tra li za cia da aS. yve la am 

mi mar Tu le biT bo lo pe ri od Si sa-

qar Tve los ax ali mTavrobis mi er 

mdo red, mag ram ma inc id gme ba pra-

ti ku li na bi je bi, rac im is ga ran-

ti as iZ le va, rom arc mi wis uSu alo 

me sa kuT re da miT uf ro, mTavroba 

ar ga ime or ebs uk an as kne li wleb Si 

daS ve bul se ri oz ul Sec do mebs.

pa ata ko Ru aS vi li, 

pro fe so ri

problema: soflis meurneoba



 39 39

#
3

  
i

vn
i

s
i

  
 2

0
1

3

aRricxva-angariSgeba

bu Ral t ru li aR ricx vis an ga riS Ta geg ma Si 

gaT va lis wi ne bu lia Sem de gi an ga ri Se bi: 2500 ara ma-

te ri a lu ri aq ti ve bi, 2510 li cen zi e bi, 2520 kin-

ce si e bi, 2530 pa ten te bi, 2540 gud vi li, 2590 sxva 

ara ma te ri a lu ri aq ti ve bi. xo lo amor ti za ci i-

saT vis Se sa ba mi sad 2600 ara ma te ri a lu ri aq ti ve-

bis amor ti za cia, 2610 li cen zi e bis amor ti za cia, 

2620 kin ce si e bis amor ti za cia, 2630 pa ten te bis  

amor ti za cia, 2640 gud vi lis amor ti za cia, 2690 

sxva ara ma te ri a lu ri aq ti ve bis amor ti za cia.

1) li cen zia (li cen ce) – aris sa xel m wi fo or-

ga nos spe ci a lu ri ne bar T va, ro me lic li cen zi is 

mflo bels uf le bas aZ levs ga na xor ci e los gar k-

ve u li sa xis saq mi a no ba, ro me lic ka no nis Ta nax mad 

spe ci a lur ne bar T vas sa Wi ro ebs. 

2) kon ce sia (Con ces si on) – aris sa xel m wi fos 

mi er ga for me bu li grZel va di a ni sa i ja ro xel Sek-

ru le ba ga nax le ba di da ga nu ax le ba di bu neb ri vi 

re sur se bis eq s p lu a ta ci a sa da mas Tan da kav Si re bul 

sa me ur neo saq mi a no ba ze. sa fa su ri, ro mel sac ga da-

ix dis kon ce si o ne ri, kon ce si is T vis un da aisa xos mis 

ba lan s Si ara ma te ri a lu ri aq ti vis sa xiT. kon ce si is-

T vis ga dax di li Tan xa amor ti za ci is xar je bis sa xiT 

Ca mo i we re ba kon ce si iT sar geb lo bis pe ri od Si.

3) pa ten ti (Patent) war mo ad gens gar k ve u li pro-

duq tis war mo e bis da ga yid vis ga mor Ce ul uf le bas 

mi ni We buls sa xel m wi fo or ga no e bis mi er. pa ten-

tis mflo be li Se iZ le ba iyos pi ri an or ga ni za cia, 

ro me lic da a pa ten tebs ga mo go ne bas. Tu ro me li me 

fir mas surs sa pa ten to dac vis qveS myo fi sa qon lis 

war mo e ba da ga yid va, ma Sin pa ten tis mflo bels un da 

ga da u xa dos gar k ve u li Tan xa. bevr qve ya na Si sa pa-

ten to dac vis xan g r Z li vo ba ga ni sazR v re ba 17 wliT. 

mag.: Tu sa war mom 10 000-ad Se i Zi na “12 wlis” pa ten ti 

e.i. sa pa ten to dac vis mox s nam de dar Ce ni lia 5 we li 

da swo red es pe ri o di iq ne ba ara ma te ri a lu ri aq ti-

vis eq s p lu a ta ci is va da da Se sa ba mi sad da e ricxe ba 

amor ti za cia (2-2 aTa si 5 wlis gan mav lo ba Si). pa ten-

tis re gis t ra cia ar uz run vel yofs dac vas. xSi ria 

dar R ve ve bi, ami tom sa Wi roa sa sa mar T lo Si dam t ki-

ce ba sa pa ten to uf le be bi sa. pa ten tis dar R ve va ze 

sar Ce lis sa sa mar T lo Si mo ge bis Sem Tx ve va Si Tan xa 

ka pi ta li zir de ba da ema te ba pa ten tis Ri re bu le bas.

4) sa av to ro uf le ba (Copy right) – esaa gan-

sa kuT re bu li uf le ba, ro me lic eZ le va av tors 

sa xel m wi fos mi er. igi icavs av to ris mi er Seq m nil 

li te ra tu rul, mu si ka lur, ki no, vi deo da sxva ma-

sa lebs kom pi u te ru li prog ra me bis CaT v liT, sxva 

pi ris mi er ara le ga lu ri gziT gam rav le bi sa da 

gav r ce le bis gan. sa av to ro uf le bis va da to lia 

av to ris si cocx lis pe ri ods da ma te bu li 50 we li. 

av to ris gan Se Ze ni li sa av to ro uf le ba sa war mos-

T vis ara ma te ri a lu ri aq ti via da ba lan s Si aisa xe ba 

ro gorc in te leq tu a lu ri sa kuT re ba.

5) sa vaW ro niS ne bi (Tra de marks and Tra de Names) 
mag.: McDonald’s da Co ca-Co la – es aris sa qon lis an 

mom sa xu re bis gan mas x va ve be li sa xe li an sim bo lo, 

ro me lic re gis t ri re bu lia. er Txel re gis t ra ci is 

Sem deg sa vaW ro niS nis mflo bels aqvs mi si ga mo ye-

ne bis gan sa kuT re bu li uf le ba. re gis t ri re bu li 

sa vaW ro ni Sa ni Se saZ le be lia ga nax l des 20 wli an 

pe ri od Si. sa vaW ro ni San Si ga dax di li Tan xa ka pi-

ta li zir de ba da Ca mo i we re ba amor ti za ci is wrfi vi 

me To diT 40 wlis gan mav lo ba Si, an uf ro xan mok le 

pe ri od Si, Tu mi si sa sar geb lo ga mo ye ne bis va da nak-

le bia.

6) fran Ci za (Franchise). fran Ci za esaa ga da sax-

de li, ro mel sac ux dis sa war mo ro me li me iuri di ul 

ara ma te ri a lu ri aq ti ve bi

ara ma te ri a lur aq ti vebs, ro gorc es sa xe li da nac Cans, ar 

ga aC ni aT fi zi ku ri sub s tan cia, anu niv Ti e ri xel Se sa xe bi for ma. 

ara ma te ri a lu ri aq ti ve bi mi e kuT v ne bi an grZel va di a ni aq-

ti ve bis jgufs. isi ni xan g r Z li vi pe ri o dis gan mav lo ba Si ga mo-

i ye ne bi an, mag ram ma Ti va da sas ru lia, Tum ca, xSir Sem Tx ve va Si 

zus ti va dis dad ge na sak ma od rTu lia. ise ve, ro gorc Zi ri Ta di 

sa Su a le be bi, ara ma te ri a lu ri aq ti ve bic ga nic di an amor ti za ci-

as. ara ma te ri a lu ri aq ti ve bis T vis, ro gorc we si, ga mo i ye ne ben 

amor ti za ci is da ricx vis wrfiv me Tods. ara ma te ri a lu ri aq-

ti ve bis sa xe e bia: li cen zi e bi, kon ce si e bi, pa ten te bi, sa vaW ro 

niS ne bi, gud vi li da sxva ara ma te ri a lu ri aq ti ve bi. 

nato bebiaSvili

ekonomikis akademiuri 

doqtori
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pirs gan sa kuT re bu li uf le bis T vis gan sazR v ru li 

biz ne si war mar Tos gan sazR v rul ge og ra fi ul are-

al Si. ma ga li Tad Seg viZ lia mo viy va noT ka be lu ri 

te le vi zi is kom pa nia, ro mel sac aqvs sa xel m wi fos gan 

mi ni We bu li ro me li me re gi on Si saq mi a no bis gan sa-

kuT re bu li uf le ba. 

7) liz hol di (Leaseholds) - war mo ad gens li-

zin gu ri qo ne bis ga mo ye ne bis uf le bas. kon t raqts, 

Zi ri Ta di sa Su a le bis ija riT ga da ce mis Ta o ba ze, li-

zin gi ewo de ba. fi nan su ri li zin gis dros liz hol di 

ara ma te ri a lu ri aq ti vis sa xiT war mog vid ge ba im Sem-

Tx ve va Si, Tu xel Sek ru le ba iT va lis wi nebs pir ve li 

wlis ija ris ga da sa xad Tan er Tad er T je ra di Tan xis 

ga dax das. swo red es er T je ra di Tan xa aRi ricxe ba an-

ga riS ze liz hol di da amor ti za cia ericxe ba ija ris 

va dis gan mav lo ba Si.

8) gud vi li (Goodwill) – fir mis Ri re bu le ba. 

gud vi li war mo iq m ne ba ise Ti faq to re bis gaT va lis-

wi ne biT, ro go ri caa: ma Ra li xa ris xis sa qon lis da 

mom sa xu re bis mwar mo e be li fir mis re pu ta cia; 

xel say re li ad gil m de ba re o ba; ga moc di le ba, axa-

li ide e bi, “nou-hau”; xel say re li kon t raq te bis 

flo ba; kar gi xel m ZR va ne lo ba da per so na li. gud-

vi li war mo ad gens ara ma te ri a lur aq tivs, ro me lic 

asa xavs fir mis pres ti Ji dan mi Re bul sar ge bels. 

gud vi li ga ni sazR v re ba, ro gorc gan s x va ve ba fir-

mis Se sa Ze nad ga dax dil ful sa da mi si aq ti ve bis 

suf Ta sa baz ro Ri re bu le bas So ris. aq ti ve bis 

suf Ta sa baz ro Ri re bu le ba es aris maT re a lur 

sa baz ro fas sa da fir mis val de bu le bebs So ris 

sxva o ba. gud vi lis ba lan s Si asax va mox de ba mxo lod 

axa li mflo be lis mi er sa war mos Se Ze nis Sem Tx ve va-

Si. sa war mos Se iZ le ba ga aC n des ma Ra li re pu ta cia, 

mag ram, obi eq tu ro bis prin ci pi dan ga mom di na re, ar 

Se iZ le ba mi si gud vi lis sa xiT asax va, sa nam mas Si ar 

iq ne ba ga dax di li fu li, anu sxva sa war mos mi er ar 

iq ne ba Se Ze ni li. gud vi lis amor ti za ci is va dis gan-

sazR v ra rTu lia, ami tom mi Re bu lia 5 we li. gud vi-

lis ma ga li Tad Seg viZ lia mo viy va noT Sem de gi faq ti: 

1988 wels fi lip mo ris ma Se i Zi na kraf tis kom pa nia. 

Se Ze nis fa si iyo 12,9 mi li ar di do la ri, xo lo Kraft’s-

is aq ti ve bis wmin da sa baz ro Ri re bu le ba Se ad gen da 

mxo lod 1,3 mi li ards. gan s x va ve ba 11,6 mi li ar di ar 

war mo ad gen da re a lur aq tivs, ami tom Philip Morris-ma 

da ar q va mas gud vi li. 80-iani wle bi dan gud vils uka-

via mniS v ne lo va ni ad gi li mra va li fir mis aq ti veb Si.
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msof lio eko no mi kis mec ni e-

re bi sa da teq no lo gi e bis glo-

ba lur ma cvli le beb ma war moS ves 
glo ba lu ri pro ce se bis sa er Ta-

So ri so re gu li re bi sa da mar T vis 
auci leb lo ba. glo ba li za cia 
ur Tu le si eko no mi ku ri, po li ti-

ku ri, so ci a lu ri da kul tu ru-

li mov le naa, ro me lic mo i cavs 
msof li o Si mim di na re er Ti a ni 
eko no mi ku ri siv r cis qmna do bis 
da fun q ci o ni re bis ur Tu les 
pro ce sebs da, Ta vis mxriv, Sed ge ba 
er T ma neT Tan in teg ri re bu li, er-

T ma ne Tis „in s pi ra to ri“ cal ke u li 
qvey ne bis eko no mi ke bis, baz re bis, 
mom sa xu re bis, fi nan se bis, in for ma-

ci u li sis te me bis, in s ti tu ci u ri 
struq tu re bis, kul tu re bi sa da 
sxva Ta er Tob li o be bi sa gan, sa dac 
wam y va ni ad gi li uka via eko no mi kur 
glo ba li za ci as. 

glo ba li za ci is ga mom w vev Zi ri-

Tad, ur Ti er T da kav Si re bul faq-

tor Ta gan mniS v ne lo va nia: Sro mis 
axa li sa er Ta So ri so da na wi le ba, 
fi nan se bis in ter na ci o na li za cia, 
axa li teq no lo gi e bis sis te ma da 
sa er Ta So ri so sa mom x ma reb lo 
baz re bis ho mo ge ni za cia. mo nog-

ra fi a Si „eko no mi kis glo ba li za-

cia: mi mar Tu le be bi, ga mow ve ve bi, 

per s peq ti ve bi“, (av to ria cno bi li 
qar T ve li mec ni er-eko no mis ti  
pro fe so ri el gu ja meq va biS vi li) 
naC ve ne bia is aS ka ra saf r Txe e bi, ri-

Tac glo ba li za cia emuq re ba sa qar-

T ve los su ve re ni tet sa da erov nul 
fa se u lo bebs, moh yavs sru li ad sa-

qar T ve los ka To li kos-pat ri ar qis, 
uw min de si sa da une ta re sis, ilia 
II-s fri ad te va di da Sor s mi ma va li 
Sem de gi sity ve bi: „eko no mi ka Tan-

da Tan kar gavs mxo lod erov nul-
sa xel m wi fo eb riv mniS v ne lo bas 
da iq m ne ba tran s na ci o na lu ri 
kom pa ni e bi, rom leb sac Zi ri Ta-

dad sa ku Ta ri miz ne bi amoZ ra vebT 
da ara - sa xel m wi fo in te re se bi. 
mim di na re obs kul tu ra Ta asi-

mi la ci is pro ce si. es yve la fe ri 
glo ba li za ci is ga mov li ne baa.. 
sxva das x va for me biT da sa Su a le-

be biT mim di na re obs ze moq me de ba 
Cve ni sa zo ga do e bis, gan sa kuT-

re biT ki mo ma va li Ta o bis cno-

bi e re ba ze, ra Ta maT Si da i ner gos 
ara e rov nu li, araq ris ti a nu li 
msof l m xed ve lo ba, rac Se de gad 
ga mo iw vevs Cve ni eT nof si qi kis 
Sec v las da er Ti a ni qar T ve li 
eris daS la-ga dag va re bas“. 

glo ba li za ci as Tan  mi mar-

Te ba Si, pro ce se bis eko no mi-

kur-sta tis ti ku ri ana li zis 
Tval saz ri siT di di mniS v ne lo ba 
eni We ba sta tis ti ku ri me To do-

lo gi is (sa in deq so.  sar ki se bu ri 
sta tis ti kis me To dis, va ri a ci is  
da  a. S.) srul yo fa-ga mo ye ne bas. 
Jur nal „Foreign Policy“-s mar ti-ap-

ri lis no mer Si (viq tor elen s ki - uk-

ra i nis re li gi u ri Ta vi suf le bis 
sa er Ta So ri so aso ci a ci is pre-

zi den ti), uk ve me oTxe jer ga moq-

vey n da glo ba li za ci is msof lio 
in deq si (A.T.Kearny/Foreign Policy 
Globalization Index), mas Si moy va ni lia 
pla ne tis Sem d go mi Sem Wid ro e bis 
pro ce se bis ana li zis sa eq s per to 
Se de ge bi, glo ba li zi re bu li qvey-

ne bis si a Si mox v da 62 sa xel m wi fo, 
sa dac cxov robs msof li os mo sax-

le o bis 84 pro cen tia da rom le bic 
awar mo e ben msof lio pro duq ci is 
96 %-s. glo ba li za ci is in deq-

si ga mo iT v le ba 14 maC ve neb liT, 
rom le bic 4 na wi lad iyo fi an: 1. 
esaa msof lio eko no mi ka Si eko-

no mi ku ri in teg ra ci is do ne, 
sa dac mxed ve lo ba Si mi i Re ba 
vaW ro bis, in ves ti ci e bis gan vi-

Ta re ba, ka pi ta lis moZ ra o ba da 
a.S.; 2. per so na lu ri kon taq te bi, 
sa er Ta So ri so tu riz mi, sa te le-

fo no kav Si ris xa ris xi, fu la di 

glo ba li za cia da sta tis ti kis aq tu a lu ri 
prob le me bi 21-e sa u ku ne Si

(sa mec ni e ro-sa i no va cio glo ba li za ci is Zi ri Ta di sap rog no zo mi mar Tu le be bi)

gan xi lu lia msof lio eko no mi kis mec ni e re bi sa 
da teq no lo gi e bis glo ba lu ri cvli le be bi dan war-

mo So bi li glo ba lu ri pro ce se bis sa er Ta So ri so 
re gu li re bi sa da mar T vis auci leb lo ba, glo ba li-

za ci is ga mom w ve vi Zi ri Ta di da ur Ti er T da kav Si re-

bu li faq to re bi, glo ba li za ci as Tan  mi mar Te ba Si 
eko no mi kur-sta tis ti ku ri ana li zis Ca ta re bis 
Tval saz ri siT sta tis ti ku ri me To do lo gi is (sa in-
deq so, sar ki se bu ri sta tis ti kis me To dis, va ri a ci is  
da  a.S.) srul yo fa-ga mo ye ne bis gze bi. naC ve ne bia 
sar ki se bu ri sta tis ti kis me To do lo gi is ga mo ye-

ne bis auci leb lo ba, ro gorc glo ba li za ci u li 
pro ce se bis swo rad mar T vi saT vis,  ase ve Crdi lo-

va ni  eko no mi kis  aR mofx v ris  Tval saz ri siT, ri si 
mi iR we vac Se saZ le be lia qvey nebs  So ris er Ti a ni 
eleq t ro nu li qse lis, prog ra mu li uz run vel yo-

fis gan xor ci e le bi Ta da, Se sa ba mi sad, par t ni o ri  
qvey ne bis eq s port-im por tis mo na cem Ta  Se da re biT.
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gac v le bi, sxva das x va sa xis ara-

sa xel m wi fo eb ri vi tran zaq ci e bi; 
3. in ter ne tis gan vi Ta re ba da 4. 
sa er Ta So ri so ur Ti er To beb Si 
po li ti ku ri Ta na mo na wi le o ba, 
anu mo na wi le o ba sa er Ta So ri so 
or ga no za ci eb sa da sa er Ta So-

ri so xel Sek ru le be bis ra ti fi-

ka ci a Si, wvli li ga e ros mSvi do-

bis m yo fe li Za le bis saq mi a no ba Si 
(ix. “Measuring Globalization” In, Foreign 
Policy, March-April 2004, pp.54-69). 

glo ba li za ci is in deq si uda-

vod se ri o zul ma sa las iZ le va 
gan xil vi saT vis. sa yu radRe boa, 
rom msof li os yve la ze glo ba li-

zi re bu li sa xel m wi fo A.T.Kearny/
Foreighn Policy Globalization Index-is 
Ta nax mad - aris ir lan dia. es qve ya-

na ze di zed me sa me jer aris pir vel 
ad gil ze am in deq s Si ro gorc msof-

li os Tan Ta vi si mWid ro eko no mi-

ku ri da per so na lu ri kav Si re bis, 
ase ve, sa ku Tar eko no mi ka Si ko lo-

sa lu ri in ves ti ci e bis wya lo biT. 
sa in deq so me To dis ga mo ye ne bi sas 
Se saZ le be lia ase ve glo ba li za-

ci a ze  moq me di sxva faq to re bis  
gaT va lis wi ne ba,  ro me lic  spe ci-

fi ku ria  ama Tu im  qvey nis T vis da 
sta tis ti ku ri  kvle vis  sa gans war-

mo ad gens. rac  Se e xe ba sar ki se bu ri 
sta tis ti kis me To do lo gi is ga mo-

ye ne bas, is auci le be li pi ro baa, 
ro gorc glo ba li za ci is swo rad 
war mar T vis T vis,  ase ve qvey nebs 
So ris Crdi lo va ni  eko no mi kis  aR-

mofx v ris  Tval saz ri si Tac. aR niS-

nu li me To dis ar si mdgo ma re obs 
ima Si, rom mi si ga mo ye ne bi sas xde ba 
par t ni o ri  qvey ne bis eq s port-im-

por tis mo na cem Ta  Se da re ba.  Te o-

ri u lad  es  mo na ce me bi to li un da  
iyos,  Tum ca, praq ti ka Si es  ase ar 
xde ba. sa qar T ve lo „sar ki se bu ri 
sta tis ti kis“ me Tods sul  ram-

de ni me  qve ya nas Tan  iye nebs (ru se Ti, 
Tur qe Ti, azer ba i ja ni, uk ra i na, 
som xe Ti  ger ma nia da a. S.).  

mniS v ne lo van gan s x va ve bas par-

t ni o ri  qvey ne bis eq s port-im por-

tis mo na ce meb Si iw vevs sa ga reo 
vaW ro bis  aR ricx va Si me To do lo-

gi u ri  xa si a Tis gan s x va ve bis ar se-

bo ba. par t ni o ri qvey ne bis sa ga reo 
vaW ro bis mo na ce meb ze ara nak leb 
gav le nas ax dens kla si fi ka ci eb Tan  
da kav Si re bu li prob le me bi. dRe-

i saT vis sa ga reo vaW ro bis praq-

ti ka Si ram de ni me  kla si fi ka to ri  
ga mo i ye ne ba. mi u xe da vad  imi sa, rom  
ar se bobs aR niS nu li  klsi fi ka-

to re bis er T ma neT Si  ga da say va ni 
cxri le bi, no men k la tu ru li  gan-

s x va ve bis ar se bo ba  ga mo ricxu li  
ar  aris. par t ni o ri  qvey ne bis sa ga-

reo  vaW ro bis sta tis ti kis  mo na-

cem Ta  gan s x va ve bis me o re jgu fis 
mi ze zebs mi e kuT v ne ba Se fa se bi Ti  
xa si a Tis  gan s x va ve be bi. sa ga reo  
vaW ro bis sta tis ti kis  mo na cem Ta 
So ris  gan s x va ve bis  mi ze zebs ase-

ve mi e kuT v ne ba Sec do me bi  sa ba Jo  
dek la ra ci e bis Sev se bi sas, ro me-

lic  Se iZ le ba  iyos Sem Tx ve vi Ti  
da  wi nas war gan z rax vi Ti. sa ga-

reo vaW ro bis aR ricx vis xa ris xis 
Tvi sob ri vad ga um jo be se bis T vis 
sa Wi roa sar ki se bu ri Se da re be bis  
pa ra le lu rad Ca tar des  spe ci-

a lu ri  kvle ve bi,  ro gorc  ara-

or ga ni ze bu li sa ga reo vaW ro bis, 
ise, cal ke u li sa qo nel Ta jgu fis 
mi xed viT. amas Tan gan sa kuT re biT 
mniS v ne lo va nia qvey nebs  So ris 
„asi ku das“ msgav si er Ti a ni qse lis 
prog ra mi re ba, rac  Ta vis  mxriv 
av to ma tu rad mo ax dens, eq s port-
im por tis  aR ricx vas par t ni or 
qvey nebs  So ris.

ro de sac va xa si a TebT sa mec-

ni e ro da sa i no va cio-teq no lo-

gi ur sfe ro Si glo ba li za ci is 
Ta nam d ro ve pro ce sebs, sa Wi roa 
ga mo i yos ri gi as peq te bi. uwi na res 
yov li sa, es ten den ci e bi asax vas 
po ve ben uSu a lod, sak v le vi sa mu-

Sa o e bis Si na ar s sa da mi mar Tu le-

beb Si. fun da men tu ri mec ni e re ba 
Ta vi si ar siT im Ta viT ve war mo ad-

gens in ter na ci o na lurs, ro me lic 
ga da la xavs sa xel m wi fo Ta So ri so 
sazR v rebs da xde ba sa ka cob rio 
TviT Se mec ne bi sa da msof li os 
gan vi Ta re bis prog no zi re bis zo-

gad sa ka cob rio sa Su a le ba. mec ni-

e re ba te vad pro duq ci as msof lio 
baz ris Car Co eb Si, ga aC nia sxva das-

x va teq no lo gi u ri spe ci a li za cia. 
Ca mo ya lib da Sro mis sa er Ta So ri-

so ga na wi le ba, ro me lic qvey nebs 
sa Su a le bas aZ levs kon cen t ra cia 
ga u ke Tos re sur sebs mec ni e re bi sa 
da teq no lo gi e bis im mi mar Tu-

le biT, sa dac isi ni flo ben gan-

vi Ta re bul po ten ci als. Se de gad 
Zli er de ba sa xel m wi fo ebs So ris 
teq no lo gi u ri ur Ti er T da mo ki-

de bu le ba. Ta nam de ro ve pi ro beb Si 
sa mec ni e ro-sa i no va cio teq no lo-

gi e bis sfe ros glo ba li za ci is T-

vis da ma xa si a Te be lia sxva das x va 
or ga ni za ci ul-eko no mi ku ri for-

me bi. grZel de ba sa er Ta So ri so 
sa mec ni e ro-teq no lo gi u ri kor-

po ra ci e bis pir ve la di for me bis 
xa ris xob ri vi gan vi Ta re ba - sa er-

Ta So ri so prog ra me bi sa da pro eq-

te bis da mu Sa ve ba da re a li za cia, 
mec ni e re bi sa da spe ci a lis te bis 
sa er Ta So ri so gac v la. amas Tan 
er Tad, Za las ik rebs in teg ra ci is 
uf ro Rrma for me bi - sa er Ta So-

ri so sa mec ni e ro-kvle vi Ti ko-

leq ti ve bi, mec ni e re bis ma te ri a-

lur-teq ni ku ri ba zis uni ka lu ri 
obi eq te bi, rom le bic sa er Ta So-

ri so sa kuT re bas war mo ad ge nen, 
er Tob li vi sa war mo e bi, rom leb-

Sic amu Sa ve ben da awar mo e ben 
mec ni e re ba te vad pro duq ci as. 
Se iq m na sa mec ni e ro-sa i no va cio 
saq mi a no bis sa ko or di na cio me qa-

niz mi. sa er Ta So ri so teq ni ku ri 
pro eq te bi da prog ra me bi mu Sav-

de ba da re a li za cia ukeT de ba 
sa xel m wi fo Ta da fir meb s So ri si 
Se Tan x me be bi sa da re gi o nu li in-

teg ra ci u li in s ti tu te bis Car-

Co eb Si, av to ri te tu li sa er Ta-

So ri so or ga ni za ci e bis - ga e ro, 
iuni do, iunes ko da sxv. egi diT. 
ga dad g mu lia mniS v ne lo va ni na-

bi je bi, ro me lic mi mar Tu lia 
sa er Ta So ri so sa mec ni e ro-sa i-

no va cio in f ras t ruq tu ris ise-

Ti Se mad gen le bis uni fi ka ci is 
miz niT, ro go ri caa: stan dar te bi, 
ser Ti fi ka ci is sis te me bi, in te-

leq tu a lu ri sa kuT re bis uf le-

be bis dac vis me qa niz mi da a.S. 
swra fi tem pe biT vi Tar de ba 

sa mec ni e ro teq no lo gi u ri kom p-

leq sis sa er Ta So ri so sa fi nan so 
in f ras t ruq tu ra-sa ban ko qse li, 
fon de bi, ven Cu ru li da sa dazR ve-

vo kom pa ni e bi, aso ci a ci e bi da a.S., 
rom le bic sa mec ni e ro-teq no lo-

gi u ri da sa i no va cio pro eq te bis 
in ves ti re ba ze ari an spe ci a li ze-

bu li. mec ni e re bi sa da sa mec ni e ro 
or ga ni za ci e bis saq mi a no ba sul 
uf ro me tad msof lio sa er To 
praq ti kas ey r d no ba da sa er Ta-

So ri so er Ti a ni kri te ri u me biT 
fas de ba. sa mec ni e ro da sa i no va-

cio-teq no lo gi u ri glo ba li za-
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globalizacia

ci is Zi ri Tad sap rog no zo mi mar-

Tu le be bad Se iZ le ba war mod ge nil 
iq nes, ro gorc: 1. teq no lo gi e bis 
pri o ri te tu li da mu Sa ve be bi, 
rom le bic uz run vel yo fen qvey-

nebs So ris sa in for ma cio ur-

Tir T moq me de bas da sa in for ma-

cio sa zo ga do e ba Si ga das v las; 2. 
glo ba lu ri me ta teq no lo gi e bis 
da mu Sa ve ba (teq no lo gi u ri da 
so ci a lu ri ino va ci e bis in teg ri-

re ba); 3. in te leq tu a lu ri re sur-

se bis sa er Ta So ri so mo bi lu ro-

bis ra di ka lu ri in ten si fi ka cia; 
4. msof lio sa mec ni e ro-teq no-

lo gi u ri gan vi Ta re bis na wi lob-

ri vi re gu li re bis sa er Ta So ri so 
me qa niz mis for mi re ba, uwi na res 
yov li sa, eko lo gi u ri prob le-

me bis miz niT, ase ve ,,me sa me msof-

li os” qvey ne bis teq no lo gi u ri 
Ca mor Ce ni lo bis Sem ci re ba; 5. 
sa er Ta So ri so sa mec ni e ro-teq-

no lo gi ur in f ras t ruq tu ra Si 
mci re da sa Su a lo mec ni e re ba te-

va di biz ne sis or ga nu li Car T va; 
6. in ter net-teq no lo gi e bi sa da 
kom pa ni e bis gan vi Ta re ba, rom-

le bic sa mec ni e ro-sa i no va cio 
cik lis sxva das x va sta di a ze 
mo ax dens sxva das x va qvey ne bis 
in te leq tu a lu ri re sur se bis 
aku mu li re bas; 7. msof lio sa mec-

ni e ro-teq no lo gi u ri kom p leq-

sis gan vi Ta re bis pro ce sis re-

gu li re ba Si tran s na ci o na lu ri 
kor po ra ci e bis da sa xel m wi fo 
struq tu re bis ur Ti er T moq me-

de ba. sa mec ni e ro-teq no lo gi ur 
sfe ro Si in teg ra ci i sa da glo-

ba li za ci is ten den ci is xa si a Ti 
ume te sad ga ni sazR v re ba qve ya na-

Si for mi re bu li so ci a lur-eko-

no mi ku ri mo de liT.
 glo ba lur sa in teg ra cio pro-

ces Si mec ni e re bi sa da sa i no va-

cio-teq no lo gi u ri saq mi a no bis 
gar daq m nas Tan da kav Si re bu li 
sa mo mav lo geg me bi da mo ki de bu-

lia sis te mu ri re for me bi sa da 
struq tu ru li po li ti kis xa ris-

x ze, ro me lic Ria sa er Ta So ri so 
Ta nam S rom lo bis axa li for me bis 
gan vi Ta re ba sa da mi si msof lio 
praq ti ki sad mi adap ti re bas, sa-

ma mu lo mec ni e re bi sa da teq no-

lo gi e bis kon ku ren tu na ri a no bis 
amaR le bas, in te leq tu a lu ri pro-

duq tis, mec ni e re ba te va di sa qon-

li sa da mom sa xu re o bis msof lio 
ba zar ze ga ta nas, amas Tan qvey nis 
sa mec ni e ro-teq ni ku ri usaf r Txo-

e bis uz run vel yo fas un da iT va-

lis wi neb des. dRes mec ni e re ba da 
ino va cia qmnis er Ti an glo ba lur 
kom p leqss, ro mel Sic axa li miR-

we ve bi da aR mo Ce ne bi, mi u xe da vad 
SezRud ve bi sa da ak r Zal ve bi sa, 
sak ma od swra fad xde ba msof li 
mec ni e re bis kuT v ni le ba da sa yo-

vel Tao sa mec ni e ro- teq ni ku ri 
prog re sis gaZ li e re bis faq to ri. 
glo ba li za ci is pro cess er Ti a ni 
msof lio Ta na me gob ro bis Ca mo ya-

li be bam de miv ya varT, ro mel Sic 
er Ti a ni nor me bis, in s ti tu te bi sa 
da kul tu ru li Ri re bu le be bis 
for mi re bis ten den cia Se im C ne va. 
igi Cve ni cxov re bis re a lo baa, ro-

mel sac ad re mim di na re in teg ra ci-

u li pro ce se bis gan gan s x va ve biT, 
mTe li ri gi ar se bi Ti niS ne bi da 
spe ci fi ku ri Ta vi se bu re ba ni ga-

aC nia. 

no na ax v le di a ni,
 aka ki we reT lis sa xel m wi fo  

uni ver si te ti, 
eko no mi ki sa da tu riz mis 

de par ta men tis  
aso ci re bu li pro fe so ri

na na So nia,
 aka ki we reT lis sa xel m wi fo  

uni ver si te ti, 
biz ne sis ad mi nis t ri re bis  de-

par ta men tis

 aso ci re bu li pro fe so ri

ga mo ye ne bu li li te ra tu ra

1. ga bi ZaS vi li b., „sta tis ti ka eko no mi ka Si, biz nes sa me nej men-

t Si“  2010w.
2. meq va biS vi li e., eko no mi kis glo ba li za cia: mi mar Tu le be bi, 

ga mow ve ve bi, per s peq ti ve bi,   2010w.
3.  J. „Foreign Policy“-s mar ti-ap ri li

4.  www.ge os tat.ge  da a.S.

GLOBALIZATION AND STA TIS TI CAL CUR RENT 
PROBLEMS OF THE 21TH CEN TURY

(ma in di rec ti ons of sci en ti fi c and in no va ti ve glo ba li za ti on)

ABSTRACT

Nona Akhvlediani – Akaki Tse re te li Sta te University, 
Associated Professor of Economic and To u rism Department

Nana Sho nia - Akaki Tse re te li Sta te University
 Associate Professor at Business Administration Department

In ar tic le “Globalization and Sta tis ti cal Cur rent Problems in 21th Cen tury” 
con si de red worlds Economic, Sci en ce and glo bal tec h no lo gi es chan ges  (Global 
chan ges in the world eco nomy)    Sci en ce and Tec h no logy in glo bal pro ces ses 
ari sing from the ne ed for International re gu la ti on and go ver nan ce. The ma in 
ca u sa ti ve fac tors of Globalization, with res pect to the sta tis ti cal anal y sis of 
eco no mic glo ba li za ti on in terms of sta tis ti cal met ho do logy (Index , mir ror met-
hod of va ri a ti on sta tis tics) Ways of im p ro ving the use of. From mir ro ring the 
ne ces sity of using sta tis ti cal met ho do logy, as glo ba li za ti on pro perly con duct, 
as well as bet we en co un t ri es in terms of eli mi na ti on of the sha dow eco nomy, 
what can be ac hi e ved a sin g le elec t ro nic net work, sof t wa re re a li za ti on and 
par t ner co un t ri es to ex port-im port da ta.
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sa dazR ve vo ur Ti er To ba Ta 

ana li zi mo i cavs dazR ve vis su-

bi eq ti sa da obi eq tis cne bebs. 

dazR ve vis su bi eq tis rol Si sa-

dazR ve vo ga ri ge bis mxa re e bi: 

dam zR ve vi da mzRve ve li gvev li-

ne bi an, xo lo, rac Se e xe ba dazR ve-

vis obi eqts, igi sa dazR ve vo xel-

Sek ru le ba Si mi Ti Te bu li ris kis 

sa xea, rom lis ga nac mi ye ne bu li 

za ra li mTli a nad an na wi lob-

riv anazRa u re ba dia. dazR ve u li 

obi eq te bis er Tob li o ba qmnis 

sa dazR ve vo vels. 

sa xel m wi fos gan da mo u ki de be-

li me war me e bis qo neb ri vi in te re-

se bis dac va Se saZ le be lia mxo lod 

dazR ve vis meS ve o biT, uf ro sa i-

me do da mya ri dam ca vi me qa niz mi 

sa zo ga do e ba Si jer-je ro biT ar 

ar se bobs. amas Tan, sa baz ro eko no-

mi ki saT vis da ma xa si a Te be lia sa-

dazR ve vo ris kis ma Ra li xa ris xi, 

rac pir da pir da mo ki de bu lia ara 

mar to sti qi ur ube du re beb ze, 

ara med eko no mi kur ur Ti er To-

ba Ta aras ta bi lu ro ba ze, in f la-

ci a ze, po li ti kur mer ye o ba ze da 

sxva so ci a lur-eko no mi kur ano-

ma li eb ze. Ta na med ro ve pi ro beb Si 

sa dazR ve vo dac vis mas S ta bu ro-

bas mniS v ne lov nad ga na pi ro bebs 

is, rom bu neb ri vi da eko no mi ku ri 

ris ke bi per ma nen tu lad ma tu-

lobs, rac afer xebs eko no mi kis 

gan vi Ta re bis faq to re bis moq me-

de bas da aZ ne lebs mi si pi ro be-

bis Se nar Cu ne bas. sa zo ga do e bas 

cxov re ba ux de ba ris ke bis epo qa Si  

swo red am uka nas k nel Si sa zo ga-

do e bis sa me ur neo, kul tu ru li 

da su li e ri cxov re bis adap ti-

re ba ga na pi ro bebs ci vi li za ci is 

mo ma val sac. 

 sa qar T ve lo Si sa dazR ve vo 

ur Ti er To ba ni re gu lir de ba 

sa qar T ve los kon s ti tu ci iT, 

sa mo qa la qo ko deq siT, ka no niT 

dazR ve vis Se sa xeb, sa qar T ve los 

sxva ka no ne bi Ta da ka non q vem de-

ba re aq te biT. 

am ri gad, sa dazR ve vo ur Ti-

er To be bis gan xil va sa Su a le bas 

gvaZ levs da vas k v naT, rom dazR-

ve vis T vis da ma xa si a Te be lia ram-

de ni me ar se bi Ti Ta vi se bu re ba, 

ro me lic ga mow ve u lia dazR ve vis, 

ro gorc eko no mi ku ri ka te go ri is 

spe ci fi ku ro biT. 

ker Zod, pir ve li, ara sa sur-

ve li sti qi u ri da eko no mi ku ri 

mov le ne bis Se de gad mi ye ne bu li 

ma te ri a lu ri an sxva sa xis za ra-

lis sa lik vi da ci od sa dazR ve vo 

fu la di ga da na wi le bi Ti ur Ti e-

To be bis Ca mo ya li be bis auci leb-

lo ba;

me o re, dazR ve vis pro ces Si 

sti qi u ri mov le ne bis gan mi ye-

ne bu li za ra lis dazR ve vis mo-

na wi le ebs So ris ga da na wi le ba. 

ram de na dac am uka nas k nel TaT vis 

yo vel T vis da ma xa si a Te be lia 

Ca ke ti li, rka lu ri bu ne ba, ma te-

ri a lu ri za ra li sa me ur neo su-

bi eq tis an fi zi ku ri pi ris mTel 

qo ne ba ze an te ri to ri a ze ki ar 

vrcel de ba, ara med, ma Ti qo ne bis, 

an te ri to ri is mxo lod na wil ze, 

ami tom, mi ye ne bu li za ra li ifa-

re ba dazR ve ul Ta mTe li Se na ta-

ne bi dan da ara mxo lod da za ra-

le bul Ta Se na ta ne bi dan; 

me sa me, ma te ri a lu ri za ra lis 

Ca ke ti li ga na wi le ba ga na pi ro bebs 

sa dazR ve vo fon d Si mo bi lu ri 

sax s re bis dab ru ne ba do bas. 

is to ri u lad cno bi lia, rom 

dazR ve vas sak ma od xan g r Z li vi 

is to ria aqvs da bu neb ri via, rom am 

dazR ve va, ro gorc sa zo ga do e bis 
eko no mi ku ri, fi nan su ri da so ci a lu ri 

ur Ti er To be bis na wi li

Ten giz me zur niS vi li

sa qar T ve los po li teq ni ku ri                                        

uni ver si te tis doq to ran ti

dazR ve vis, ro gorc eko no mi ku ri dis cip li nis mec ni e ru li gan mar-

te ba Se iZ le ba Sem deg na i rad Ca mo va ya li boT: dazR ve va eko no mi kur ur-

Ti er To ba Ta sis te mis gan sa kuT re bu li sfe roa, ro me lic myar de ba 

fi zi ku ri da iuri di u li pi re bis pi ra di da qo neb ri vi in te re se bis 

da sa ca vad spe ci a lu rad Seq m ni li fu la di fon de bis ga na wi le ba-

ga da na wi le bis xar j ze. 

dazR ve vis ar si cal ke u li su bi eq te bis an sa me ur neo er Te u lis mi er 

ris ke bis sxva su bi eq teb ze ga da ce miT ma Ti re a li za ci is Sem Tx ve va Si 

war mo So bi li za ra lis anazRa u re ba Si mdgo ma re obs. 

sa dazR ve vo saq mi a no ba Si mo na wi le obs: ker Zo, an iuri di u li pi ri, 

ro mel sac sa dazR ve vo kom pa ni a Si pe ri o du lad Se aqvs wi nas war gan-

sazR v ru li Tan xa-sa dazR ve vo pre mia. es uka nas k ne li ris kis xa ris xis 

mi xed viT aris ga moT v li li. mzRve ve li, anu sa dazR ve vo or ga ni za cia, 

ro me lic dam zR ve vis ris kis re a li ze bis Sem Tx ve va Si anazRa u rebs za-

rals-sa dazR ve vo Tan xiT. ase ve Se saZ le be lia mo na wi le mxa re e bi dan 

gan vi xi loT sa dazR ve vo agen ti, bro ke ri da ga dam zR ve vi or ga ni-

za cia.  

mecniereba
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xan g r Z li vi pe ri o dis gan mav lo ba-

Si man mniS v ne lo va ni cvli le be bi 

ga ni ca da. es cvli le be bi, na kar-

na xe vi iyo sa dazR ve vo praq ti kiT 

da, ro gorc we si, ga mow ve u li iyo 

prob le mu ri sa dazR ve vo Sem Tx-

ve ve biT, rom leb Ta nac da kav Si re-

biT sa Wi ro xde bo da sa sa mar T los 

Ca re va.

dro Ta gan mav lo ba Si swo red 

sa sa mar T lo ga dawy ve ti le be bis 

sa fuZ vel ze Ca mo ya lib da ram de-

ni me mniS v ne lo va ni sa mar T leb ri-

vi prin ci pi, ro me lic dRes dRe o-

biT sa fuZ v lad udevs sa dazR ve vo 

saq mi a no bas da ro mel Ta dac vac 

sa val de bu lod iT v le ba yve la sa-

dazR ve vo ba zar ze. ga va a na li zoT 

oTxi mTa va ri prin ci pi, ro me lic 

sa dazR ve vo ur Ti er To bebs sa-

fuZ v lad udevs: 

pir ve li prin ci pi es aris e.w. 

sa dazR ve vo in te re sis prin ci pi. 

mi si Si na ar si Sem deg Si mdgo ma re-

obs: ̀ i u ri di ul an fi zi kur pirs 

uf le ba aqvs ga mo vi des dam zR ve-

vis rol Si mxo lod im Sem Tx ve-

va Si, Tu mas ga aC nia fi nan su ri 

in te re si dazR ve vis obi eq tis 

mi marT. ama ve dros mas Se uZ lia 

ga na xor ci e los dazR ve va mxo-

lod am fi nan su ri in te re sis 

far g leb Si~. am prin ci pis da-

niS nu le ba al baT na Te lia. Cvens 

ena ze rom vTqvaT, dazR ve vis obi-

eq ti un da iyos pir ve la di ris kis 

ma ta re be li, xo lo, dam zR ve vi 

me o re u lis; an ki dev sxva na i rad, 

imis ga mo, rom dazR ve vis obi eq-

ti da zi an de ba, dam zR vev ma auc-

leb lad un da ga ni ca dos za ra li. 

xaz gas miT un da aR v niS noT, rom 

dam zR ve vis fi nan su ri in te re si 

dazR ve u li obi eq tis mi marT un-

da iyos mka fio, sru li ad na Te li 

da gam W vir va le. igi auci leb lad 

un da ga mom di na re ob des ar se bu li 

ka non m deb lo bi dan, an ka no ni e rad 

ga for me bu li sa xel Sek ru le bo 

ur Ti er To be bi dan. ara na i ri sis-

x liT na Te sa o ba an sxva ra i me ur-

Ti er To ba (si cocx lis dazR ve vis 

gar da) Ta vis Ta vad ar war mo ad-

gens sa dazR ve vo in te re sis war-

moq m nis sa fuZ vels. ma ga li Tad, 

erT Zmas ara aqvs uf le ba da azR vi-

os me o re Zmis qo ne ba mxo lod imis 

sa fuZ vel ze, rom isi ni Zme bi ari an. 

mi Re bu lia, rom ara si cocx lis 

dazR ve va Si sa dazR ve vo in te re si 

un da ar se bob des za ra lis dad go-

mis mo men t Si, xo lo, si cocx lis 

dazR ve va Si, pi ri qiT _ sa dazR ve-

vo xel Sek ru le bis ga for me bis 

mo men t Si. gar da ami sa, si cocx lis 

dazR ve va Si aris ki dev ram de ni me 

Ta vi se bu re ba, ker Zod, mi Re bu-

lia, rom yo vel ada mi ans Ta vi si 

si cocx lis mi marT Se mo u sazR-

v re li sa dazR ve vo in te re si 

aqvs, ase ve me uR le ebs ga aC ni aT 

Se mo u sazR v re li sa dazR ve vo in-

te re si er T ma ne Tis mi marT. sxva 

sity ve biT, ada mi a ni Se iZ le ba 

ga mo vi des sa ku Ta ri si cocx-

lis dam zR ve vad da ase ve qmars 

(an cols) Se uZ lia da azR vi os 

Ta vi si co lis (an Ta vi si qmris) 

si cocx le.

aq ve aR v niS noT, rom sa dazR-

ve vo xel Sek ru le bis sa gans yo-

vel T vis war mo ad gens swo red is 

sa dazR ve vo in te re si, ro me lic 

ga aC nia dam zR vevs. ase ve, Tu er-

T ze met pirs ga aC nia sa dazRev vo 

in te re si er Ti da ima ve obi eq tis 

mi marT, isi ni Se iZ le ba iy v nen 

Ta na dam zR ve ve bi (Tav-Ta vi si sa-

dazR ve vo in te re sis far g leb Si 

er Ti da ima ve sa dazR ve vo xel Sek-

ru le bis mi xed viT).

me o re Zi ri Ta di prin ci pi 

aris e. w. kom pen sa ci is prin ci pi, 

mecniereba
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ro me lic Zi ri Ta dad ga mo i ye ne ba 

qo neb riv dazR ve va Si da mdgo ma-

re obs Sem deg Si: da uS ve be lia, rom 

dam zR ve vi gam did r des sa dazR ve-

vo anazRa u re bis mi Re bis Se de gad, 

anu sa dazR ve vo anazRa u re ba un da 

iyos im zo mis, rom maq si ma lu ri 

Se saZ lo si zus tiT mo ax di nos 

mxo lod dam zR ve vis za ra lis 

kom pen si re ba anu da ab ru nos igi 

da ax lo e biT ima ve fi nan sur mdgo-

ma re o ba Si, ro mel Sic im yo fe bo da 

uSu a lod za ra lis dad go mam de.

 kom pen sa ci is prin ci pi ar ga-

mo i ye ne ba yo vel T vis, ma ga li Tad, 

si cocx lis dazR ve va Si an ube-

du ri Sem Tx ve vis dazR ve va Si. es 

prin ci pi ar ga mo i ye ne ba, vi na i dan 

ga u ge ba ria, ras niS navs gam did re-

ba ada mi a nis gar dac va le bis an da-

sa xiC re bis Sem Tx ve va Si? qo neb riv 

dazR ve va Sic ki ar se bobs iS vi a Ti 

ga mo nak li sis sa xiT spe ci a lu ri 

ti pis po li se bi, ro mel Ta mflo-

be le bic qo ne bis da zi a ne bis, an 

ga nad gu re bis Sem Tx ve va Si yo vel-

T vis Re bu lo ben msgav si axa li 

qo ne bis Ri re bu le bas im Sem Tx ve-

va Sic ki, ro de sac ma Ti sa ku Ta ri 

qo ne ba, ro me lic da zi an da, sru-

li a dac ar iyo axa li.

dazR ve vis Zi ri Ta di sa mar T-

leb ri vi prin ci pe bi lo gi ku ra daa 

da kav Si re bu li er T ma neT Tan. ma-

ga li Tad, ad vi li mi sax ved ria, rom 

sa dazR ve vo in te re sis prin ci pis 

dar R ve va qo neb riv dazR ve va Si 

ga mo iw vevs kom pen sa ci is prin ci-

pis dar R ve va sac. mar T lac, Tu 

dam zR vevs ar ga aC nia sa dazR ve vo 

in te re si, igi mi i Rebs sa dazR ve vo 

anazRa u re bas da am dros ar ga nic-

dis ara na ir za rals, ris Se de ga-

dac gam did r de ba.

kom pen sa ci i is prin cip Tan lo-

gi ku rad da kav Si re bu lia ki dev 

ori prin ci pi. ese nia: kon t ri bu-

ci is prin ci pi da sub ro ga ci is 

prin ci pi.

kon t ri bu ci is prin ci pi moq-

me debs im Sem Tx ve va Si, ro de sac 

er Ti da igi ve sa dazR ve vo in-

te re si dazR ve u lia sxva das x va 

mzRve vel Tan. aseT Sem Tx ve va Si, 

kvlav kom pen sa ci is prin ci pi dan 

ga mom di na re, cal ke ul mzRve-

ve lebs Se aqvT gar k ve u li we siT 

ga moT v li li Tav-Ta vi si wi li 

(kon ti bu ci a) dam d ga ri za ra lis 

sa er To anazRa u re ba Si ise rom 

jam Si dam zR vev ma mi i Ros is Tan xa, 

ro me lic ar aRe ma te ba mis mi er 

re a lu rad gan c dil za rals. am-

g va ri we se bi dan yve la ze gav r ce-

le bu li we si ima Si mdgo ma re obs, 

rom kon k re tu li mzRve ve li ix dis 

sa er To za ra lis im na wils, ra na-

wil sac Se ad gens mis mi er ga ce mul 

po lis Si da fiq si re bu li sa dazR-

ve vo Tan xa am sa dazR ve vo in te-

res Tan da kav Si re biT ga ce mu li 

yve la po li sis ja mur sa dazR ve vo 

Tan xa Si. sub ro ga ci is prin ci pi 

moq me debs im Sem Tx ve va Si, ro de-

sac ga mov le ni lia dam na Sa ve me-

sa me mxa re, rom lis qme de beb mac 

ga mo iw via za ra li. ro gorc we si, 

aseT Sem Tx ve va Si qve ya na Si moq me-

di ka non m deb lo bis Ta nax mad dam-

zR vevs (da za ra le buls) uf le ba 

aqvs mos Txo vos dam na Sa ve me sa me 

mxa res za ra lis anazRa u re ba. Tu 
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es za ra li da fa ru lia sa dazR-

ve vo po li siT, ma Sin, da za ra le-

buls aqvs ori Se saZ leb lo ba: mas 

Se uZ lia mi i Ros anazRa u re ba 

dam na Sa ve me sa me mxa ris gan an 

mzRve ve li sa gan. kom pen sa ci is 

prin ci pis Ta nax mad mas ar Se-

uZ lia ze moT aR niS nu li ori ve 

anazRa u re bis mi Re ba, vi na i dan 

es ga mo iw vevs mis gam did re bas 

dazR ve vis xar j ze. 

 im Sem Tx ve va Si, Tu dam zR ve vi 

mi mar Tavs mzRve vels za ra lis 

anazRa u re bis Ta o ba ze, sub ro ga-

ci is prin ci pi aval de bu lebs mas 

ofi ci a lu rad, we ri lo biT ga das-

ces mzRve vels ka no niT mis T vis 

mi ni We bu li uf le ba mos Txo vos 

za ra lis anazRa u re ba me sa me mxa-

res. amis Sem deg dam zR ve vi da fa-

ravs Ta vis za rals sa dazR ve vo 

kom pa ni is meS ve o biT, xo lo am 

uka nas k nels uC n de ba reg re sis 

uf le ba bra le u li me sa me mxa ris 

mi marT.

mecniereba
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Insurance in dustry con s ti tu tes sig ni fi  cant in teg ral part 
of any suc ces s ful eco no mics. Numerous re se ar c hers of eco-
no mics and his tory ad mit clo se re la ti on s hip bet we en a fi rm 
in su ran ce mar ket and ef fi  ci ent eco no mi cal de ve lop ment. 

Purpose of in su ran ce is to re im bur se an in su red per son or 
en tity the ma te ri al con di ti on, which such per son or en tity has 
got be fo re risk re a li za ti on. It is re la ted to over co ming of the 
risk ca se fi  nan ci al out co mes. 

Insurance to get her with fi  nan ci al com pen sa ti on of da ma ge 
is a po wer ful sti mu lus for bu si ness ac ti vi ti es, which is ma de by 
in ves t ment of pro vi si o nally free mo ne tary me ans, which are at 
dis po sal of in su ran ce com pa ni es. Owing to exis ten ce of the in su-
ran ce fund each en ter p ri ser may to ac qu i re in su ran ce co ve ra ge for 
the less pri ce than wo uld be the ex pen ses, which such en ter p ri ser 
sho uld in cur for es tab lis h ment of his own re ser ve fund.    

Actuality of in su ran ce prob lems is cle arly ex p res sed in 
ba sic eco no mi cal in te rests of the in su ran ce re la ti ons sub jects, 
i. e. of the in su red per son or en tity and the in su rer. The fi rst 
of them re qu i res pro tec ti on aga inst risks in s te ad of  in su ran ce 
pre mi um pay ment; in  the ca se of such risks oc cur ren ce the 
ba sic re qu i re ment is full and ti mely com pen sa ti on of da ma-
ge ori gi na ted from tho se; whi le the ot her sub ject as pi res to 
ma xi mum pos sib le pro fi t ob ta i ning thro ugh in ves ti ga ti on of 
pro vi si o nally free mo ne tary me ans. The re fo re, for the fi rst of 
them the big gest ac hi e ve ment is “the spi ri tu al pe a ce” sub s-
tan ti a ted by ma te ri al sta tus pre ser va ti on, whi le for the ot her 
it is “fi  nan ci al ef fect” ob ta i ned by sta bi le in c re a se of pro fi t. 

Protection aga inst unem p loy ment, di se a se, ac ci dent and 
ot her risks thro ugh a pri va te in su ran ce is unac hi e vab le for a 
cer ta in la yer of so ci ety, pro ce e ding from  cor re la ti on bet we en 
the ir in co mes and amo unt of an in su ran ce pre mi um. In this 
ca se the so ci al pro tec ti on system re gu la tes com pen sa ti on of 
risks im p le men ta ti on out co mes, which is ba sed on “in su ran-
ce”, “se cu rity” and “ca re” prin cip les. 

In the ca se of a so ci al in su ran ce the re are ma de in su ran ce 
pay ments, which from one hand are not ori en ted to in di vi du al 
risks pro ba bi lity, whi le on the ot her hand, in su ran ce com pen-
sa ti on is not car ri ed out un der strict re la ti on s hip with them. 
So ci al in su ran ce, un li ke in di vi du al and pri va te in su ran ce, 
do es not ex c lu de eit her risk or aid for the in su red per son. It 
in su res the ne edy pe op le who are un der spe ci al risks wit ho ut 
ad di ti o nal in su ran ce pay ments. 

When ap p l ying the se cu rity prin cip le the re ari se ser vi ces, 
pri vi le ges or aid ren de ring cla ims not on the gro unds of in-
su ran ce pay ments, but on the gro unds of a per son’s spe ci al 
me rits be fo re sta te. 

In it is ap p li ed the ca re prin cip le the mem bers of so ci ety 
who are in po or eco no mic sta tus and suf fer da ma ge are gi ven 
ma te ri al and/or mo ne tary aid from the sta te ir re la ti ve to the ir 
in su ran ce pay ments. 

In de ve lo ped co un t ri es li be ra li za ti on and de re gu la ti on of 
the in su ran ce mar ket con t ri bu ted to in c re a se of its vo lu me 
and, the re fo re, al so in c re a se of po ten ti al com pe ti tors num ber; 
com pe ti ti on has in ten si fi  ed, which in s pi res in su ran ce com pa-
ni es to fol low the best eco no mi cal po licy. Re du ced in su ran ce 
pre mi ums, im p ro ved ser vi ces, mo re gu a ran ti es, etc. Con su-
mers at t rac ti on and “go od risks” in su ran ce con t ri bu tes to  high 
pro fi t ob ta i ning and de ve lop ment of the in su ran ce mar ket. 

Involvement of Georgia in the glo bal de ve lop ment pro cess 
ob jec ti vely sub s tan ti a tes eco no mi cal tran s for ma ti on, which 
shall pro vi de for sta bi li za ti on of fi  nan ci al and eco no mi cal si-
tu a ti on in the co untry. Cor rect ma na ge ment of the in su ran ce 
mar ket sho uld ta ke im por tan ce pla ce for the se is su es set t le ment. 

From the po int of vi ew of mar ket re la ti on s hips for ma ti on 
and de ve lop ment in Georgia, gre at sig ni fi  can ce sho uld be gi-
ven to de ve lop ment of cor rect in su ran ce re la ti on s hips, which 
con t ri bu tes to eco no mi cal growth of Georgia and, the re fo re, its 
in vol ve ment in the glo bal in su ran ce  system. Suc ces s ful im p-
le men ta ti on of eco no mi cal, so ci al and po li ti cal prog rams for 
pur po se of the co untry bu il ding and de ve lop ment are im pos sib le 
wit ho ut sus ta i nab le fi  nan ci al system, which sho uld be con si de-
red ba sis for es tab lis h ment of the in su ran ce system re la ted to 
the mar ket eco no mics. One of the most sig ni fi  cant con di ti ons 
for de ve lop ment of in su ran ce re la ti ons is for ma ti on of in su ran ce 
ser vi ces sta te re gu la ti on. Basic pur po se of that is, on one hand, 
en su ring of ca pa bi lity for the in su ran ce com pa ni es fun c ti o ning 
at the in su ran ce mar ket, whi le on the ot her hand, de ve lop ment 
of the go ver n men tal po licy in the in su ran ce fi  eld and ob ser van ce 
of so ci ally ori en ted mar ket eco no mics prin cip les. 

Against bac k g ro und of the eco no mi cal and so ci al re forms, 
which ha ve be en con duc ting in Georgia, it is evi dent ne ces-
sity of es tab lis hing al ter na ti ve mec ha nisms for pe op le’s so ci al 
pro tec ti on. From this po int of vi ew it is es pe ci ally im por tant 
con si de ra ti on of de ve lo ped co un t ri es ex pe ri en ce for adop ti on 
of ci vi li zed forms of go ver n men tal in su ran ce ac ti vi ti es. 

For ef fi  ci ent fun c ti o ning of the in su ran ce mar ket it is ne-
ces sary exis ten ce of the le gis la ti ve ba sis, ac co un ting system, 
da ta ba se con for ming to the mar ket re qu i re ments, which has 
con t ri bu ted to sig ni fi  cant ad van ce of the in su ran ce in dustry 
for last few ye ars. 

The in su ran ce fi  eld is one of the most im por tant parts of 
the so ci al re forms as the eco no mi cal re la ti on s hips system as 
it cre a tes al ter na ti ve mec ha nisms for pe op le’s so ci al se cu ring, 
which are in de pen dent from sta te; thro ugh that the in su ran-
ce in dustry un der ta kes set t le ment of the cer ta in spec t rum of 
so ci al prob lems.

It a long ti me sin ce es tab lis h ment of in su ran ce  in co un t ri-
es with de ve lo ped mar ket eco no mics as the po wer ful to ol for 
re gu la ti on of so ci al and eco no mi cal pro ces ses and ac qu i red 
the al ter na ti ve so ci al fun c ti on.

INSURANCE AS A PART OF ECO NO MIC, FI NAN CI AL AND 
SO CI AL RE LA TI ONS OF SO CI ETY.

REZUME

                                                                                                                         T. Mezurnishvili
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ga dazR ve vis gan sazR v re ba XIX 

sa u ku nis bri ta neT Si Ca mo ya lib-

da, rom lis mi xed vi Tac, ga dazR-

ve va es aris imis dazR ve va, rac 

uk ve dazR ve u lia da ris kis Sem-

ci re bis sa Su a le bas iZ le va. ga-

dazR ve vis dros maq si ma lu rad 

izRu de ba sa dazR ve vo kom pa ni is 

za ra li da isi ni ga kot re bis-

gan ari an da cu li. um Tav re sad 

am gzas mi mar Ta ven ma Sin, ro ca 

ris kis asa Re bad sa Wi ro fi nan-

su ri re sur se bi ar ga aC nia or-

ga ni za ci as.

bu neb ri via ga dam zR ve vis in s-

ti tu tis ga mo ye ne bas dRe van de li 

qar Tu li sa dazR ve vo kom pa ni e-

bis T vis ga dam wy ve ti mniS v ne lo ba 

aqvs. mi si gan vi Ta re ba Cven Si sa-

dazR ve vo kul tu ris Ca mo ya li be-

bis sa Su a le bas iZ le va. qar Tu li 

sa dazR ve vo kom pa ni e bi ga dax-

di su na ri a ni (rac sa zo ga do e bis 

ndo bas aya li bebs) da pro fe si u-

lad dax ve wi le bi xde bi an. Tum ca 

ga dazR ve vis uar yo fiT mxa res 

war mo ad gens is, rom amas Tan ax-

lavs sa qar T ve lo dan Tan xe bis 

(ka pi ta lis) ga di ne ba, rac mak ro-

e ko no mi ku ri Tval saz ri siT ara-

sa sur ve lia.

ro gorc cno bi lia, ga dam zR-

ve vi pir da pir moq me debs mzRve-

ve lis sa dazR ve vo sim Z lav re ze 

da maq si mu mam de am ci rebs risks. 

qar Tu li sa dazR ve vo kom pa ni e bi 

ga dazR ve vis me qa nizms iye ne ben, 

ro gorc qo neb ri vi, ise pi rov nu-

li ris ke bis dazR ve vis sfe ro Si. 

qar Tu li ba za ri “dapy ro bi li” 

aqvT iseT sa dazR ve vo kom pa ni ebs, 

ro go re bi caa; Munich Re, Swiss Re, 
General Re, Co log ne Re, Garbing Globa 
Re, AXA da a.S. 

ga dam zR vev or ga ni za ci as 

dazR ve ul Tan xel Sek ru le ba 

ar ga aC nia, mas mzRve vel Tan 

aqvs uSu a lo kav Si ri. mzRve ve-

li or ga ni za ci e bi am sis te mas 

iye ne ben imis T vis, rom, jer 

er Ti,  maq si ma lu rad SezRu-

don sa ku Ta ri za ra lis wli u ri 

mer ye o ba; me o re, da cu li iy v nen 

ga kot re bis gan ka tas t ro fis 

Sem Tx ve va Si; me sa me, mzRve-

vels ar ga aC nia ris kis asa maR-

leb lad sa ku Ta ri re sur se bi; 

me oTxe, ro de sac sa dazR ve vo 

por t fe li dazR ve vis ama Tu im 

sfe ro Si aris ara ho mo ge nu ri 

anu da u ba lan se be li. 

ga dazR ve vis mo cu lo bas TviT 

mzRve ve li gan sazR v ravs, ra me Tu 

igi da mo ki de bu lia ris kis aRe bis 

sur vil ze, kom pa ni is fi nan sur 

siZ li e re ze da baz ris mdgo ma re-

o ba ze.

ro gorc msof lio praq ti ka 

gviC ve nebs, Zli e ri da kva li fi ci-

u ri ga dam zR ve vi mniS v ne lov nad 

amaR lebs: 

1) pir da pi ri mzRve ve lis mom-

sa xu re bis xa risxs; 

2) am ci rebs mzRve ve lis ga-

kot re bis Se saZ leb lo bas; 

3) sta bi lurs xdis mzRve ve-

lis ba lanss; 

4) zrdis mzRve ve lis sa dazR-

ve vo sim Z lav res ris kis pro-

por ci u li na wi lis Ta vis Tav ze 

aRe bi Ta da sa ku Ta ri re zer ve bis 

mi wo de biT (sa dazR ve vo sam Z lav-

re es aris mTli a ni pre mi is is 

maq si mu mi, ro me lic sa dazR ve vo 

kom pa ni as Se uZ lia aiRos da mo u-

ki deb lad ro gorc er Te ul, ise 

aku mu li re bul ris k ze). amas Tan, 

ga dazR ve vis sis te ma
sa dazR ve vo praq ti kis 

po pu la ru li sfe roa TviT 

sa dazR ve vo kom pa ni is 

dazR ve va, anu, ro gorc 

sa dazR ve vo li te ra tu ra Sia 

cno bi li ga dazR ve va. 

es erT-er Ti yve la ze 

mniS v ne lo va ni sa kiTxia 

sa dazR ve vo saq mi a no bis 

gan xil vi sas.

ga dazR ve va es aris pir da pi ri 

mzRve ve lis mi er 

dazR ve u lis gan sa dazR ve vo 

xel Sek ru le biT aRe bu li 

ris kis gar k ve u li na wi lis 

sxva mzRve ve lis T vis - 

ga dam zR ve vis T vis ga da ce ma, 

ise, rom, am uka nas k nels 

dazR ve ul Tan 

sa xel Sek ru le bo 

ur Ti er To ba ar ga aC nia.
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5) aw v dis mzRve vels sta-

tis ti kur in for ma ci as mTe li 

msof li o dan; 

6) gan sazR v ravs da afa sebs 

spe ci fi kur ris kebs;

7) uz run vel yofs mzRve vels 

nou-ha u Ti; 

8) ex ma re ba kom pa ni as za ra lis 

gan sazR v ra sa da Se fa se ba Si; 

9) awar mo ebs aq tu a lur gaT v-

lebs da axor ci e lebs sa kon sul-

ta cio mom sa xu re bas za ra lis 

Ta vi dan asa ci leb lad.

yo ve li ve ze moT aR niS nu li dan 

ga mom di na re, Se iZ le ba iT q vas, rom 

ga dam zR ve vi uz run vel yofs  Ta-

vis usaf r Txo e ba sa da fi nan sur 

sim ya res:

pir ve li, ris kis ga na wi le biT 

dro sa da siv r ce Si (Zli e ri ga-

dam zR ve vis por t fe le bi mo i cavs 

ris kebs mTels msof li o Si);

me o re, aRe bu li ris kis aku mu-

li re bis kon t ro liT;

me sa me, kli en t Tan xan g r Z li vi 

ur Ti er To biT, ra Ta mox des za ra-

lis dro Si kom pen si re ba;

me oTxe, da u ba lan se bel Tan 

er Tad da ba la ne bu li ris ke bis 

aRe biT;

me xu Te, im ris ke bis Sem d go-

mi ga dazR ve viT (ret ro ce si iT) 

ro me lic aWar bebs mis sa ku Tar 

“sa dazR ve vo sim Z lav res”. 

sa dazR ve vo sis te ma Si cno bi-

lia  ga dazR ve vis ori Zi ri Ta di 

for ma: fa kul ta tu ru li da ob-

li ga to ru li.

fa kul ta tu ru li ga dazR ve-

vis Sem Tx ve va Si xde ba ga dazR ve va 

in di vi du a lu ri ris kis gan. pir-

da pir mzRve vels am Sem Tx ve va Si 

Se uZ lia gan sazR v ros, er Tis 

mxriv, ris kis ro me li sa xe da ra 

na wi li ga da azR vi os, xo lo me o-

res mxriv, ro mel ga dam zR vev Tan 

ga na xor ci e los es ope ra cia. 

praq ti ku lad pir da pi ri mzRve-

ve li or Sem Tx ve va Si mi mar Tavs 

fa kul ta tu rul ga dazR ve vas:

1) Tu mas ar ga aC nia ob li ga-

to ru li ga dazR ve va; 

2) Tu ris kis mo cu lo ba aWar-

bebs ob li ga to ru li ga dazR-

ve vis mo cu lo bas an, Tu da-

sazR ve vi ris ki ga mo nak li sia 

ob li ga to ru li ga dazR ve vis 

xel Sek ru le ba Si.

fa kul ta tu ru li ga dazR ve va 

Se iZ le ba iyos pro por ci u li da 

arap ro por ci u li. me o re for maa 

ob li ga to ru li ga dazR ve va, ro-

me lic war mo ad gens ga dazR ve vis 

xel Sek ru le bas mTe li por t fe-

lis T vis, anu, av to ma tu ri ga-

dazR ve va.

ob li ga to ru li ga dazR ve vis 

Sem Tx ve va Si pir da pi ri mzRve ve li 

val de bu lia, rom ris kis xel Sek-

ru le biT gan sazR v ru li pro cen-

ti ga da azR vi os ga dam zR vev Tan. 

xo lo, es uka nas k ne li, Ta vis mxriv, 

val de bu lia mi i Ros ris kis es 

na wi li ga dazR ve va ze. swo red es 

gan sazR v ravs ter mins – ob li-

ga to ru li, e.i. ga dam zR ve vi verc 

erT Sem Tx ve va Si ver ity vis uars 

ris k ze, ise ve ro gorc pir da pi ri 

mzRve ve li ver da to vebs verc 

erT risks ise, rom ar ga da azR vi-

os. ro gorc we si, ase Ti xel Sek ru-

le ba for m de ba er Ti wlis va diT.

ga dazR ve vis Zi ri Ta di ti pe-

bad ga mo yo fen pro por ci ul da 
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RE IN SU RAN CE SYSTEM

REZUME
T. Mezurnishvili

A wi dely spre ad prac ti ce is in su ring in su ran ce com pany. It is cal led as re in-
su ran ce in in su ran ce li te ra tu re. This is one of the most im por tant is su es when 
re vi e wing in su ran ce ope ra ti ons.

Re in su ran ce is sha ring part of the risk, ta ken from the in su red, from one in su-
rer to anot her, so that the lat ter has no con t rac tu al re la ti on with the in su red one.

It is ob vi o us that re in su ran ce is cru ci al for to day’s Georgian in su ran ce com pa-
ni es. Development of re in su ran ce gi ves the op por tu nity to the in su ran ce cul tu re 
in Georgia to be for med. Georgian in su ran ce com pa ni es are be co ming sol vent 
(which forms the con fi  den ce in so ci ety) and pro fes si o nally re fi  ned. However, 
ne ga ti ve si de of re in su ran ce still exists. This pro cess ca u ses cash (ca pi tal) out f-
low from Georgia, which is not pre fe rab le from mac ro e co no mic po int of vi ew.

It is known that the re in su rer di rectly af fects in su ran ce po wer of the in su rer 
and re du ces the risk to the mi ni mum. Georgian in su ran ce com pa ni es use re in su-
ran ce mec ha nism for pro perty in su ran ce as well as for per so nal risks’ in su ran ce. 
Com pa ni es, li ke Swiss Re, General Re, Co log ne Re, Garbing Global Re, AXA 
and ot hers, ope ra te on Georgian re in su ran ce mar ket.

arap ro por ci ul ga dazR ve vas. 

pro por ci u li ga dazR ve vis dros 

pir da pi ri mzRve ve li da ga dam zR-

ve vi iyo fen ro gorc pre mi as, ise 

za rals xel Sek ru le ba Si wi nas war 

gan sazR v ru li pro por ci iT. es 

pro por cia ga dazR ve vis xel Sek-

ru le bis ti pis mi xed viT Se iZ le-

ba iyos yo vel T vis er Ti da igi ve 

(qvo tu ri prin ci pi), an ic v le bo-

des yo vel kon k re tul Sem Tx ve-

va Si (aR ma te bu lo bis prin ci pi). 

mag ram yo vel T vis ga dazR ve vis 

wi li pre mi a Si pir da pir pro por-

ci u lia Se saZ lo za ral Si mi si wi-

li sa. ma ga li Tad, Tu ga dam zR ve vi 

iRebs ris kis 90 %-s, ma Sin pre mi is 

90 %-ic mas ekuT v nis.

arap ro por ci u li ga dazR ve vis 

dros ar ar se bobs pre mi i sa da za-

ra lis mzRve vel sa da ga dam zR vevs 

So ris wi nas war dad ge ni li pro-

por cia. za ra lis ga yo fa xde ba faq-

ti u ri za ra lis si di dis mi xed viT.

arap ro por ci u li ga dazR ve-

vis xel Sek ru le ba gan sazR v ravs 

im zRvru li Tan xis ode no bas, 

sa nam dec ifa re ba za ra li mzRve-

ve lis gan. ase Ti xel Sek ru le-

biT ga dam zR ve vi val de bu lia am 

Tan xis ze viT za ra li da fa ros 

im li mi tam de, ro me lic ase ve ga-

ni sazR v re ba arap ro por ci u li 

ga dazR ve vis xel Sek ru le biT. rac 

Se e xe ba ase Ti sa xis ga dazR ve vis 

pre mi is ta rifs, igi ga mo iT v le ba 

ga dam zR ve vis mi er wi na pe ri o dis 

za ra le bis sta tis ti kis sa fuZ-

vel ze da war mo ad gens mo sa lod-

ne li mTli a ni pre mi is na wils fiq-

si re bu li Tan xis for miT.

Ten giz me zur niS vi li

sa qar T ve los po li teq ni ku ri                                        

uni ver si te tis doq to ran ti

mecniereba
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 Sro mi Ti ur Ti er To be bi sa qar T ve lo Si uf ro 

me tad tra di ci ul sa mar T lis sfe ros ga ne kuT v ne ba. 

 ra Tqma un da, xSi ri iyo ise Ti Sem Tx ve ve bi, ro-

de sac dam saq meb le bi Ta nam S rom lebs 2-3 Tve amu Sa-

veb d nen mxo lod da pi re biT da Sem deg xel fa sebs ar 

ux did nen. mag ram am prob le mis mog va re ba ar se bu li 

Sro mi Ti ko deq sis far g leb Sic Se iZ le bo da Sro mi Ti 

xel Sek ru le bis ga for me biT da xel fa se bis mi Re bis 

bu Ral t ru li aR ricx vis ga mo ye ne biT 

 ofi ci a lur ka non m deb lo bas di di mniS v ne lo ba 

aqvs ev ro a me ri ke li in ves to re bi saT vis. isi ni ara-

Tu Sro miT ur Ti er To bebs, ara med qor wi ne ba sac ki 

iuri di ul for mat Si aq ce ven. 

 Se sa ba mi sad qar T vel ma Ta nam S rom leb ma un da 

ga iT va lis wi non is we se bi Tu Cve u le be bi, rac da ma-

xa si a Te be lia ci vi li zi re bu li qvey ne bi saT vis. 

 dam saq me bel Tan ur Ti er To bis erT-er Ti mTa va ri 

sa ga ni xel fa sia da mi si ode no ba xSi rad da mo ki de bu-

lia ara sa ka non m deb lo nor ma ti veb ze, ara med, pi rad 

ur Ti er To beb ze, საბაზრო კონიუქტურაზე da შro mi Ti 

saq mi a no bis spe ci fi ka ze. 

 dam saq me bels uf le ba aqvs ar ga da u xa dos 

Ta nam S ro mels ka non m deb lo biT da we se bul mi ni-

mum ze me ti, mag ram Ta na med ro ve ev ro a me ri ka Si iS-

vi a Tad ipo viT iseT ada mi ans, ro me lic iuri di ul 

mi ni mum ze mu Sa obs!

 Tu ro gor un da mi vaR wi oT xel fa sis mo ma te bas 

mi ni mum ze maR la _ amis Se sa xeb sa rek ru to sa a gen tom 

“The Cre a ti ve Group” ga mok v le va Ca a ta ra da sak ma od 

sa in te re so Se de ge bi mi i Ro. 

 aR moC n da, rom is kan di da te bi, rom le bic Ta vi-

dan ve eTan x me bi an Se mo Ta va ze bul xel fass, xSi rad 

kar ga ven mi si gaz r dis per s peq ti vas. dam saq me be li 

bu ne biT ko mer san tia _ ami tom va kan si is Se sa xeb gan-

cxa de ba Si wers ara im maq si mums, rom lis ga dax dac 

Se uZ lia, an uRirs, ara med im dens, ram de nic mi si az-

riT mim zid ve lia umu Se va ri ada mi a nis T vis. 

 ra Tqma un da, ar Rirs rom pir vel sa ve ga sa ub re-

ba ze _ jer ki dev sam sa xur Si mi Re bam de pre ten zi e bi 

ga moT q vaT xel fa sis ga mo, mag ram kiTx va ze _ gak ma-

yo fi lebT Tu ara xel fa si _ mi ni mum un da ga moT q va 

sur vi li, rom igi mo ma val Si co ta ma inc un da ga i zar-

dos sa war mos gan vi Ta re bis pro por ci u lad. 

 da saq me bu lis xel fas Tan er Tad biz ne sis gaz-

r dis oc ne ba dam saq me bel sac ga da e de ba da ar aris 

ga mo ricxu li, rom saq mis war ma te bis Sem Tx ve va Si 

so li du ri pre mi e bic gas ces! 

ase rom, sa xel fa so ga nak ve Tis Se sa xeb sa ub ris 

dros pre ten den t ma ar un da da uS vas Sem de gi ti pi-

u ri Sec do me bi: 

1. ar mix vi deT mo um za de be li 

kan di dat ma zus tad un da ico des, Tu ras ux di an 

mis re gi on Si ana lo gi ur po zi ci eb ze da saq me bul 

ada mi a nebs. ra faq to reb zea da mo ki de bu li ma Ti 

xel fa se bis Tun dac mci re o de ni sxva o ba da zrdis 

an kle bis per s peq ti ve bi. 

2. ar iTa ma SoT. 
 mcde lo ba, rom Sec do ma Si Se iy va non dam saq me be-

li, ro gorc we si wa ru ma teb lad mTav r de ba. ar Rirs 

imis mo yo la, rom ai sxva fir ma Si msgavs po zi ci a ze 

uf ro me ti xel fa si iyo da iq uf ro di di in te re siT 

mo gis mi nes da uf ro me ti mon do me biT dag pir d nen 

miw ve as. sjobs gul r w fe li iyoT _ am Tvi se bas TviT 

pro fe si o na li Tval T maq ce bic ki afa se ben. 

3. ar da a ye noT Tqve ni prob le me bi yve la fer ze 

maR la. 

 ar Rirs imis mtki ce ba, rom xel fa si ki aris nor-

ma lu ri, mag ram Tqven sas w ra fod gaqvT gda sax de li 

ipo Te ka, an ki dev gin daT av to mo bi lis axa li eko no-

mi u ri mo de li iyi doT da a.S. 

xuTi ti pi u ri Sec do ma xel fa s ze 
mo la pa ra ke bis dros 

 xal xis rCe ul ma qar T vel ma ka-

non m deb leb ma uk ve da saq me bu le bis 

uf le beb zec da iwyes zrun va. Sro mis 

ko deq sis axa li re gu la ci e bi arc ise 

me ma racxe ne-ra di ka lu ri aR moC n d nen, 

ro gorc amas ev ro pe le bi mo iTxov-

d nen, mag ram mi u xe da vad ami sa, ma inc 

da im sa xu res ise Ti ara or di na lu ri 

Se fa se ba, ro go ri caa `ro za luq sem-

bur gis oc ne ba~. 

 Tum ca, Tvi Ton sa qar T ve lo Si Sro-

mis ko deq sis Si na arss ar se bi Ti mniS v-

ne lo ba არ aqvs _ ker Zo biz nes me ne bi da 

da qi ra ve bu le bi aqam dec mSve niv rad 

axer xeb d nen mo la pa ra ke bas yo vel g va-

ri iuri di u li ka no ne bis ga re Se.



 52 52

#
3

  
i

vn
i

s
i

  
 2

0
1

3

TviTmmarTveloba

um jo be sia im s je loT imis Se-

sa xeb Tu ra wvlils Se i tanT kom-

pa ni is gan viT re ba Si. 

4. ar ga a max vi loT yu rad Re ba 

mxo lod xel fas ze.
 xel fa sis do ne yo vel T vis ar 

aris mTa va ri maC ve ne be li. Se saZ le-

be lia xel fa si arc ise di di iyos, 

mag ram sa nac v lod kom pa ni as hqon-

des dazR ve vis Se sa niS na vi pa ke ti 

an pre mi e bis prog re su li sis te ma. 

Se saZ le be lia Se da re biT uke Te si 

iyos Sve bu le bis anazRa u re bis pi-

ro be bi, an sa mu Sao gra fi ki. 

 ase rom, sa nam xel fas ze pre-

ten zi as ga moT q vamT - aR niS nu li 

as peq te bic un da ga a ar k vi oT. 

5.  nu ga da qa CavT sa bans mxo-

lod Tqven s ken. 

 Tu Tqven Ta vi dan ve uk ma yo fi-

le ba ga moT q viT xel fa sis ga nak ve-

Tis ga mo _ mo la pa ra ke ba uSe de god 

dam Tav r de ba. dam saq me bels sWir-

de ba ara pre ten zi u li xel q ve i-

Ti, ara med ise Ti Ta nam S ro me li, 

ro me lic kom pa ni is Se mad ge ne li 

na wi li gax de ba da sxveb Tan er Tad 

iz ru nebs mis gan vi Ta re ba ze. 

 ko le gi a lu ro bis grZno bis 

de mon s ti re ba uf ro mim zid ve li 

iq ne ba vid re ego is tu ri mid re-

ki le le bis ga mom ze u re ba. aseT 

Sem Tx ve va Si ar aris ga mo ricxu li, 

rom dam saq me be li mo ge ba sac ko-

le gi a lu rad ga gi zi a rebT. 

TviT mmar Tve lo ba  ara mxo-

lod de mok ra ti is Se mad ge ne li 

na wi li, ar am ed mi si mwver va-

lia.

re for mis tu li az rov ne ba 

cxa dia kar gia, mag ram ro gor 

re al iz de ba cen tra lu ri xe-

li suf le bis me tad am bi ci uri 

ide ebi re gi on eb Si, ad gi lob ri vi 

mmar Tve lo be bis mra val ricxo-

van struq tu reb Si?! xe li suf-

le ba sa moq me dod ev ro pu li 

ga moc di le bis „an-bans“ gvTa-

va zobs, „ro ma ni“ ki re gi on eb Si 

un da da iw er os!

Zne li war mo sad ge nia, ro gor 

un da da iw er os, ma ga li Tad, kas pis 

raionSi, „qar Tu li de mok ra ti is 

ro ma ni“ da iq TviT mmar Tve lo bis 

na yo fi aR mo cen des, sa dac ad gi-

lob riv xe li suf le bas da mo uk-

id eb eli az rov ne ba ar Se uZ lia da 

is Rrma, uZ iro pro vin ci al iz mSia 

Ca iZ ir uli; sa dac uf le be bi, mo va-

le ob ebi, sa ar se bo ga re mo da sa-

er Tod si cocxle, dak ni ne bu lia, 

ro gorc am raionis un ay of od 

qce uli, mo ur wya vi  vel-min dvre-

bi; sa dac us is te mo, „re vo lu ci-

uri“ ar Cev ne bi ga mofxiz le bis 

er Ta der Ti im pul sia da is ic mxo-

lod ad ami an Ta pi rad am bi ci ebs 

aR vi Zebs. er Ti sityviT, sa qar Tve-

los re gi on eb Si TviT mmar Tve lo-

bis sa fuZ vle bic ki men ta lu rad 

Tu ma te ri al ur ad, sru li ad deg-

ra di re bu lia!

sa qar Tve los mTav ro bis mi er 

in ic ir eb uli ad gi lob ri vi TviT-

mmar Tve lo bi sa da de cen tra li-

za ci is me tad mom xib vle li idea, 

mar Tlac im ed is mom ce mi Su qu ra-

sa viT ga mok rTa da sa zo ga do eb aSi 

ud id esi in te re si, mo lo di ni da 

az rTa da pi ris pi re ba ga mo iw via.

sa kiTxi ase dgas: iq, sa dac 

ar ar is de mok ra ti is ev ro pu li 

tra di cia, ro gor im uS av ebs gan-

vi Ta re bu li TviT mmar Tve lo bis 

mza ev ro pu li mo de li?! ro gor 

TviT mmar Tve lo ba,
ro gorc de mok ra ti is 

mwver va li 
mo va xer xoT Cve ni pro vin ci eb is 

ga cocxle ba?!

ra gvaq vs, ri si ga mo ye ne ba Seg-

viZ lia re gi on eb is do ne ze, ro-

gor wa va xa li soT po ten ci uri 

TviT mmar Tve li - ad gi lob ri vi 

xe li suf le ba?!

miv yveT mTav ro bis ne bas, ga-

vi deT re gi on eb Si da gza dag za 

dav kva li an deT, ra un da ic od es 

zo ga dad ad gi lob riv ma xe li-

suf le bam re for mis dawye bam de, 

ra sas tar to pi ro be bia  maT gam-

geb lo ba Si.

re for mis av to re bis Za lis-

xme va re al iz de ba re gi on eb Si 

(da mTels qve ya na Si) ar se bu li 

sa zo ga do eb ri vi gan wyo bis ad ek-

va tu ro biT da mi si Car Tu lo biT 

mim di na re pro ce seb Si. Ta na med-

ro ve prog re su li in sti tu cia - 

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo ba 

ax al ga re mo Si rom da in er gos, 

ek on om ik uri sa fuZ vle bis gar da, 

iq Se sa ba mi si so ci al uri  ga re mo 

un da ar se bob des, rac vlin de ba 

ad ami an Ta men ta lur Tvi se beb Si, 

sa zo ga do eb riv Seg ne ba Si, Si na gan 

mrwam ssa da fa se ul ob aTa sis-

te ma Si. es yo ve li ve, Se sa ba mi si 

Za lis xme vis Sem Txve va Si, su bi-

eq tis si ax li sad mi mzad yof na Si 

ais ax eba, rad gan sa zo ga do eb as 

aq vs TviT gan vi Ta re bis Si na ga ni 

re sur si, si ax li sad mi bu neb ri-

vi swraf va. ad ami an Ta aq ti vo bis 

am as peq tebs ax asi aT eb en ter mi-

niT - „so ci al uri ka pi ta li“, 

rac Ta vis Ta vad, qvey nis ud id esi 

re sur sia da Zi ri Ta dad gan vi Ta-

re bu li sa zo ga do eb is pro duq ts 

war mo ad gens. mi si do ne da gan vi-

Ta re bis xa ris xi gvi xa si aT ebs Tu 

ram de nad war ma te bu li Se iZ le ba 

iy os sa xel mwi fos ne bis mi eri in-

ici at iva da prog re su li no va cia.

am de nad, gar daq mna rom Se de-

gi an re for mad iq ces, re for mis 

in ici at or ma, up ir ve le sad, Cve ni 

sa zo ga do eba qa la qeb Si da re gi-
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on eb Si ga rin de bi sa da um oq me do-

bis mdgo ma re ob id an un da ga mo iy-

va nos da ma Ti en er gia war mar Tos 

prog re sis ken, TviT Se moq me de-

bis ken, anu Seq mnas re for mis Tvis 

ad ek va tu ri so ci al uri ga re mo 

- mo bi li za cia ga uk eT os da aam-

oq me dos sa zo ga do eb is en er ge ti-

ku li ka pi ta li. war ma te bis Tvis es 

faq to ri ga ci le biT uf ro mniS-

vne lo va nia, vid re ek on om ik uri 

re sur se bi. 

er Ti sityviT, re for ma sa-

zo ga do eb id an un da da viwyoT 

da ara am sa zo ga do eb is mi er 

Se saq mne li da ma Ti ve sa mar Ta vi 

in sti tu ci eb id an, ri Tac is Sem-

dgom TviT mmar Tve lo bas ga na-

xor ci el ebs.  

am um niS vne lo va ne si pi ro bis 

da sa ca vad, vfiq rob, re for mis 

pir vel et ap ze ve, un da Se mu Sav des 

mec ni er ul ad da sa bu Te bu li sa-

xel mwi fo prog ra ma, ro me lic gan-

sazRvravs moq me de bis for mebs, 

Se sa ba mis nor mebs da me qa niz mebs, 

ma Ti ga mo ye ne bis pi ro bebs da sqe-

mebs sa zo ga do eb is maq si ma lu ri 

aq ti vo bis mi saR we vad, re for mis 

so ci al ur-ide ol ogi uri sa fuZ-

vle bis Se saq mne lad.

ga vag rZe loT, gav yveT re for-

mas da mis av to rebs. ex la vna xoT, 

ra ma te ri al uri ga re mo da ek-

on om ik uri re sur se bi ar se bobs 

re gi on eb Si TviT mmar Tve lo bis 

da sam kvid reb lad.    

ne bis mi eri qa la qis Tu raionis 

TviT mmar Tve lo bis uz run vel sa-

yo fad met-nak le bi zo miT, auc-

il eb eli da sa Wi ro obi eq tu ri 

wa nam ZRvre bi ar se bobs - bu neb ri vi 

da ma te ri al uri re sur se bi, Sro-

mi Ti re sur se bi, ga nad gu re bas 

ga dar Ce ni li ek on om ik uri ba za, 

fi nan su ri Se mo sav le bi, sa war moo, 

sam mar Tve lo, sa yo facxov re bo, 

kul tu ru li in fras truq tu ra 

da sxv. ar ar se bobs (dRem de) su-

bi eq tu ri, me To do lo gi uri wa-

nam ZRvre bi da ma Ti re al iz aci is 

sa ka non mdeb lo Tu mo du la ci uri 

me qa niz mi. es wa nam ZRvre bi Se sa-

ba mis kon cep tu al ur mo de leb Si 

un da ais ax os. 

me To do lo gi uri wa nam ZRvre bi 

sa Wi roa im is Tvis, rom ga vac no bi-

er oT ra gvin da dRes da grZel-

va di an per speq ti va Si, ra or ga-

ni za ci ul-me To du ri sa kiTxe bia 

ga da sawyve ti, e. i. gacxad des 

mi za ni, in te re se bi da Se saZ leb-

lo be bi. aq ac, sa Wi ro iq ne ba cod-

nis (sa mec ni ero ba zis), in te leq-

tu al uri ka pi ta lis Car Tva, rac 

Ta na med ro ve pos tin dus tri ul 

msof li oSi ek on om ik is Zi ri Ta di 

re sur sia. al baT, un da Se mu Sav-

des Ti Toeuli raionis da mxa ris 

so ci al ur-ek on om ik uri gan vi Ta-

re bis grZel va di ani prog ra me bi, 

ma Ti bu neb riv-kli ma tu ri da 

ek on om ik uri po ten ci al is gaT va-

lis wi ne biT. mniS vne lo va ni iq ne ba 

Tu Ti Toeuli re gi on is ek on om-

ik is gan vi Ta re bis Tvis mox de ba 

is eTi mo de lis Ser Ce va, ro me lic 

mi si spe ci fi ki dan ga mom di na re, 

sa xel mwi fos Car Tu lo biT, ef eq-

ti an pro fi lad Ca mo ya lib de ba da 

gan vi Ta re bis up ir at es per speq-

ti vas Seq mnis. Zi ri Ta dad, re gi-

on uli ek on om ik is gan vi Ta re bis 

pri or it eti sof lis me ur ne ob is 

Se sa ba mi si map ro fi le be li, tra-

di ci uli (zog jer un ik al uri) 

dar ge bi gax de ba.

te ri to ri uli TviT mmar Tve-

lo bis sis te ma da ef uZ ne ba Ti-

Toeuli mxa ris da raionis ge-
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op ol it ik ur, de mog ra fi ul, 

ge og ra fi ul, ek on om ik ur, kul-

tu rul-so ci al ur Ta vi se bu-

re bebs da ar se bul „so ci al ur 

ka pi tals“. ga mo ik ve Te ba re gi on is 

po ten ci ali, per speq ti uli sa me-

ur neo pro fi li, Ta vis Ta va do ba. 

aR niS nu lis Se sa ba mi sad, Ca mo-

ya lib de ba TviT mmar Tve lo bis 

te ri to ri uli or ga ni ze bis in-

fras truq tu ru li, ek on om ik uri, 

so ci al uri da kul tu ru li Car-

Co-mo de le bi.

te ri to ri uli TviT mmar Tve-

lo ba re al iz de ba ad gi lob ri vi 

xe li suf le bis da mis daq vem de ba-

re ba Si ga da ce mu li sa war mo eb is-

Tvis uf le bis de le gi re biT - av-

to no mi ur ad mar Ton, gan kar gon 

da ga mo iy en on maT gam geb lo ba Si 

ar se bu li sa kuT re ba; da mo uk id-

eb lad da am ya ron er Tma neT Tan sa-

me ur neo ur Ti er To ba. sa me ur neo 

av to no mia sa er To res pub li ku ri 

ka non mdeb lo biT ga ni sazRvre ba. 

es niS navs, rom re gi ons, ro-

gorc TviT mmar Tvel ek on om ik ur 

er Te uls Se uZ lia da mo uk id eb eli 

ek on om ik uri par tni or is sta-

tu siT jan saR sa me ur neo ur Ti-

er To ba Si Se vi des ne bis mi er sxva 

re gi on Tan, ro gorc ek on om ik ur 

par tni or Tan. ad gi lob ri vi TviT-

mmar Tve lo ba re gi on is sa me ur neo 

kom pleq sis pri or it et uli gan vi-

Ta re bis ar Ce vis Se saZ leb lo bas 

iZ le va. es kvlav war mo eb is struq-

tu rul cvli le beb Si ais ax eba. 

ker Zod:

- ar se bu li vi Ta re bis gaT va-

lis wi ne biT, aq cen ti aR eb uli 

un da iy os ad gi lob riv sub stan-

ci ur, bu neb riv re sur seb ze, tra-

di ci ul me ur ne ob eb ze da am is sa-

fuZ vel ze, Se ve ca doT va war mo oT 

ara mxo lod ned le uli, ar am ed 

mza pro duq cia;

- un da Se mu Sav des kon kre tu li 

sa war moo prog ra me bi, ori en ta cia 

av iR oT Zi ri Ta dad ad gi lob riv 

ba zar ze;

- ga da is in jos da da zus tdes 

re gi on is sa me ur neo pro fi lis 

dar gob ri vi da Si ga dar gob ri vi 

struq tu ra. am is aT vis un da ga mo-

ik ve Tos sa ba zo map ro fi le be li 

dar ge bi, ro mel Ta pro duq ci ac 

kon ku ren tu na ri an ad iq ne ba miC ne-

uli. uari vTqvaT ma sa la te vad da 

en er go te vad dar geb ze, in te re si 

ga va max vi loT in ov aci ur dar geb-

ze da teq no lo gi eb ze;

- auc il eb elia da zus tdes res-

pub li ku ri, sam xa reo da mu ni ci pa-

lu ri sa kuT re bi Ti er Te ul ebi, 

dad gin des ma Ti pro por ci ebi da 

wi li. da is vas sa kiTxi ma Ti daq-

vem de ba re bis sta tu sis Sec vlis 

an da zus te bis Se sa xeb, rac Se mo-

sav le bis ga mij vnis va ri an teb Si 

ais ax eba; 

- per speq ti va Si, mniS vne lo va-

nia ori en ta cia av iR oT un if ic-

ir eb uli sa me ur neo kom pleq se bis 

Seq mna-mo de li re ba ze.

Se iZ le ba iT qvas, rom ar cerT 

re gi on Si, ar cer Ti sa me ur neo 

sfe ro sa me ur neo kom pleq sad ar 

ar is Ca mo ya li be bu li. kom pleq-

sis nac vlad is ini war mo ad ge nen 

ek on om ik ur ad, ek ol ogi ur ad, 

dar gob ri vad da us ab uT eb el sa-

war mo Ta nak rebs, ro mel Ta fun-

qci on ir eba arc te ri to ri ul da 

arc dar gob riv ef eq ts ar iZ le va.

auc il eb elia TviT mmar Tve-

lo be bis iur idi ul da sa me ur neo 

su bi eq tTa fun qci on ir eb is mo de-

li re ba ur Ti er To bis sxva das xva 

do ne ze. sa Wi roa mar Tvis su bi eq-

tTa da sa mar Tav obi eq tTa ra ci-

on al uri ra od en ob is gan sazRvra.

rTul sa me ur neo ur Ti er To-

ba Ta dar gob riv sis te ma Si ra ci-

on al uria mar Tvis Se da re biT me-

ti da mo uk id eb eli su bi eq ti sa da 

nak le bi obi eq tis ur Ti er Tda mo-

ki de bu le ba. re gi on ul sis te ma Si 

- te ri to ri uli mar Tvis nak le bi 

su bi eq ti sa da me ti sa mar Ta vi obi-

eq tis ur Ti er Tda mo ki de bu le ba. 

TviT mmar Tve lo bis op ti ma lu ri 

mo de li ma Ti ra ci on al uri er Ti-

an ob iT mi iR we va.

sa me ur neo TviT mmar Tve lo bis 

es moTxov na re gi on uli mar Tvis 

te ri to ri ul struq tu ra Si gu-

lis xmobs:

- ad mi nis tra ci uli da rai-

onebis gam sxvi le bas;

- ad mi nis tra ci uli mar Tvis 

or ga no Ta (su bi eq tTa) Sem ci-

re bas;

- ad gi lob ri vi mu ni ci pa lu-

ri daq vem de ba re bis sa war moo-

or ga ni za ci aTa maq si ma lur 

Se saZ lo sim rav les er Ti mmar-

Tve li su bi eq tis gam geb lo ba Si.

dar gob riv struq tu ra Si:

- sa xel mwi fo sa kuT re bis 

de cen tra li za ci as da mis ga da-

na wi le bas TviT mmar Tve lo bis 

da mo uk id eb el ek on om ik ur su-

bi eq tebs So ris;

- wvril da sa Su alo sa war mo-

Ta ga er Ti an eb as ek on om ik uri 

mi zan Se wo ni lo bi sa da sa me ur-

neo sar geb li an ob is Se saZ lo 

va ri an tTa gaT va lis wi ne biT;

- dar gob ri vi da dar gTa So ri-

si ga er Ti an eb eb is, as oci aci eb is 

da sxv. Seq mnas;

- mar Tvis er Ti su bi eq tis ken 

swraf vas.

msof li oSi dRes in dus tri al-

iz mis ep oq is mem kvid re ob is - ar-

ar aci on al uri bio-ek on om ik uri 

ga re mos mkur na lo ba ze sa ub ro-

ben. teq ni ku ri da teq no lo gi uri 

prog re sis moTxov neb ma ad ami ani 

maq si ma lu rad mom xma re be li ga xa-

da, rac mxo lod cocxa li bu ne bis 

eq splu at aci is xar jze xde bo da 

da es gan vi Ta re bu li msof li os-

Tvis mra va li prob le mis sa fuZ-

ve li gax da.

am mxriv sa qar Tve los „ga um-

ar Tla“.

 bio-ek on om ik uri ga re mo Cvens 

re gi on eb Si „suf Ta“ da „ca ri-

elia“. pos tsab Wo Ta ek on om ik uri 

ba za da in fras truq tu ra TiT-

qmis aR ar ar se bobs. e.i. Cven Ta-

vi su fa li varT gan vi Ta re bu li 

msof li os mom xma reb lu ri ep oq is 

prob le me bis gan, as eve, sab Wo Ta 

cen tra li ze bu li, mra val dar-

go va ni ek on om ik is nar Ce ne bis gan. 

gveZ le va San si ci vi li za ci is 

„Sec do me bi“ ga viT va lis wi noT da 

Cven Tvi Ton Sev qmnaT ax ali qar-

Tu li ek on om ik uri in fras truq-

tu ra Cvens qa la qeb Si Tu re gi-

on eb Si, da es qar Tu li „an-ba niT“ 

da we ri li TviT mmar Tve lo bis 

„ro ma nis“ sa fuZ ve li iq ne ba.

nuk ri mi xa naS vi li

ek on om ik is 

ak ad emi uri doq to ri

TviTmmarTveloba
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recenzia

2008-2010 wle bis msof lio 

fi nan su ri kri zi sis da man gre-

vel ma tal Ram, ro me lic aSS-i 

ag or da, la mis sa qar Tve los 

ma Ral mTi an sof lad mcxov reb 

gle xis ezo-ka ram dec ki aaR wia. 

mov le ne bi myi si er ad gan vi Tar-

da: in for ma ci am sa ban ko jguf 

Citigrup-is Se mo sav le bis mkveT ri 

kle bis Se sa xeb 2009 wlis 15 ian-

vars niu-ior kis sa fon do bir Ja 

faq tob ri vad Ca Sa la. am dRis 

in ci den ti glo ba lur mas Sta-

bebs mo edo da Se de ge bi sam ya ros 

Se da re biT mom cro Cve ni pla-

ne tis mo sax le ob as im aze Zvi ri 

da uj da, vid re, is Ri re bu le biT 

maC ve ne bel Si ga mo is axa (ad ami-

an uri faq to re bi cif re biT ar 

iz om eba).

Se iZ le bo da Tu ara am mov-

le nis wi nas war gan Wvre ta da 

ga ne it ra le ba? pa su xi cal sa xaa 

- ra Tqma un da, mo lo di ni ar se-

bob da. kri zi sis af eT qe bam de, 

war Rvnis tol fa si sim pto mi 

niu-ior kis qu Ceb Si kab ri ol-

et iT da se ir nob da, zo gi mas 

Su riT aad ev neb da Tvals, zo gi 

ki yo vel dRi ur saz ru nav Si iyo 

Tav Cag ru li da sxvis ke Til dRe-

ob aze me tad sa ku Ta ri si dux Wi-

re uf ro ad ar deb da. mxo lod 

mci re ricxo van spe ci al is tebs 

qon daT ali aq oTi at ex ili - 

mo sa lod nel ka tas tro fa ze 

af rTxi leb dnen qvey nis mTav-

ro bebs da saq mi an wre ebs. vinc 

ir wmu na da Ta da ri gi da iW ira, 

uTu od mo igo, ur wmu no ni ki 

az vir Te bul tal Rebs Cah yvnen 

oke an is fsker ze ska fan dris 

ga re Se. 

fi nan su ri kri zi si uf ro 

far To ka te go riaa da mo ic avs 

sa ban ko kri ziss, sa va lu to kri-

ziss, fu lis mi moq ce vis kri ziss, 

lik vi du ro bis kri ziss, or mag 

sa ban ko saq mis meg zu ri
re cen zia wig nze: „sa ban ko kri zi sis prog no zi re ba“, 

av to ri lia eli ava, Tbi li si, 2013, gv. 402

kri ziss da a. S. mi si bu ne bi dan ga-

mom di na re, fi nan su ri kri zi sis 

ne bis mi eri Se mad gen li, an ma Ti 

cal ke uli el em en tic ki Zli er 

ze moq me debs sak re di to- sa fi-

nan so sis te ma ze da ma Sa sa da me, 

da uy ov neb liv ais ax eba ek on om-

ik is gan vi Ta re bis sta bi lu ro-

ba ze. 

msof lio mas Sta bis sxva das-

xva sa xis kri zi sebs ad rec ara-

er Txel hqon da ad gi li, Tum ca 

gak ve Ti le bi bev rma ver da iz-

uTxa da verc sa Si nao da va le ba 

Se as ru la sa Su alo do ne zec. 

am it om ac Se de ge bic sa va la lo 

ga mod ga.

fi nan su ri, maT So ris, sa ban-
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ko da sa va lu to  kri zi se bis, 

da man gre ve li Za la sa kuT riv, 

sa qar Tve lo mac mra val gzis iw-

vnia sa baz ro ek on om ik aze gar-

da ma val pe ri od sa Tu „var de bis 

re vo lu ci is“ pir mSo PR-iT gab-

ru eb is dro Sic. Za li an zo ga di, 

ze da pi ru li war mod ge niT, kri-

zi su li mdgo ma re oba gan pi ro-

be bu li iyo qve ya na Si struq tu-

rul gar daq mne bi sas daS ve bu li 

ar ak om pe ten tu ro biT, ag reT ve, 

mi si im por ti re biT sxva qvey-

ne bi dan. cal ke uli av to ris 

kri ti ku li Se fa se be bis gar da, 

dRem de ar mom xda ra aR niS nu li 

kri zi se bis Rrma mec ni er uli 

Ses wav la, an al izi, Se de ge bis 

gan zo ga de ba da pre ven ci ul 

Ro nis Zi eb aTa kom pleq sis Ca mo-

ya li be ba. rac uf ro mniS vne lo-

va nia, ar Ses ru le bu la kvle ve bi 

am gva ri kri zi se bis dad go mis 

ma uwye be li, mec ni er ul ad ar-

gu men ti re bu li in di ka to re bis 

Se mu Sa ve bis, ma Ti ga mov le nis da 

ga mo ye ne bis Se sa xeb.

swo red, ma Ra li mgrZno bi ar-

ob is ma ta re be li win mswre bi ga-

maf rTxi le be li in di ka to re bis 

sis te ma, war mo ad gens ra mak ro 

da mik ro ek on om ik uri maC ve neb-

le bis kom pleq sur er Ti an ob-

as, sa ban ko kri zi sis dad go mis 

prog no zi re bis mniS vne lo va ni 

in stru men tia. mi si Ca na sax Si ve 

Sem Cne va,  sa sig na lo im pul se bis 

Sek re ba, xa si aT isa da bu ne bis 

gax sna, moq me de bis are al is da 

mas Sta be bis gan sazRvra, am in-

for ma ci uli ba zis sa fuZ vel ze 

ki zus ti di ag no zis das ma da 

pre ven ci uli Te ra pi is kur sis 

da niS vna mxo lod ma Ra li ran gis 

spe ci al is tebs em ar jve baT. 

da ai, da in te re se bu li 

mkiTxve lis bib li oT ek as Se-

em ata ek on om ik is ak ad emi uri 

doq to ris, pro fe sor lia 

eli av as mo nog ra fia „sa ban ko 

kri zi se bis prog no zi re ba“. 

wig ni Sed ge ba rva Ta vis gan, mas-

Si ru du ne biT, ma Ral mec ni er ul 

do ne ze Ses wav li lia sa ban ko 

kri zi se bis me To do lo gi uri 

sa fuZ vle bi; ga mok vle ulia 

sa ban ko kri zi sis ar si, gan ma pi-

ro be be li faq to re bi da sa ban ko 

kri zi se bis msof lio ga moc-

di le ba; gan xi lu lia sa ban ko 

kri zi se bis prog no zu li mak-

ro in di ka to re bi da mo de le bi, 

sa ban ko kri zi sis win mswre bi 

mak ro in di ka to re bis an al iz is 

me To do lo gia; gax sni lia sa-

qar Tve los sa ban ko seq to ris 

kri zi se bis Ta vi se bu re ba ni; 

war mod ge ni lia sa qar Tve los 

sa ban ko seq to ri sa da sa ban ko 

kri zi se bis ret ros speq tru li 

an al izi; Se mu Sa ve bu lia am gva ri 

kri zi se bis win mswre bi ga maf-

rTxi le be li in di ka to re bis 

sis te ma da Se fa se bu lia sa ban ko 

seq to ris gan vi Ta re bis Ta na med-

ro ve ten den ci ebi.

mo nog ra fi is yo ve li Ta vi 

mo ic avs pa rag ra febs, sa dac de-

ta li ze bu lia sa kiTxe bi da gad-

mo ce mu lia yve la mniS vne lo va ni 

as peq ti, ro me lic ki da kav Si re-

bu lia gan xi lu li Te me bis ar sis 

gax snas Tan.

wig ns da nar Te bis sa xiT er-

Tvis me tad mniS vne lo va ni da 

sa in te re so in for ma cia, rom-

leb Sic as ax ulia: qvey ne bis Ca mo-

naT va li, rom leb mac ga ni ca des 

sa ban ko kri zi si; msof li oSi gan-

vi Ta re bu li fi nan su ri kri zi se-

bi da ma Ti sa xe ebi; sa qar Tve los 

ucxo uri va lu tis re zer ve bi; 

sa qar Tve los sa xel mwi fo sa ga-

reo va li Tve eb is mi xed viT 2004 

wlis da sawyi si dan 2012 wlis 

Te ber vlam de pe ri od Si; sa qar-

Tve lo dan ka pi ta lis ga di ne ba; 

mim di na re an ga ri Se bis sal do; 

sa qar Tve los eq sport im por-

tis di na mi ka 1995-2010 wleb Si; 

cal ke ul qvey neb Si sa ban ko kri-

zi sis dad go mis wi na wlis mak-

ro ek on om ik uri maC ve neb le bi sa 

da sa ban ko kri zi sis pe ri od eb is 

maC ve neb le bis ur Ti er Tkav Si ri; 

sa xel mwi fo Ta sis te mu ri sa ban-

ko kri zi se bis da sa xel mwi fo Ta 

stra te gi is Se da re ba; fi nan su-

ri kri zi sis daZ le vis Se de ge bi; 

msof li os qvey ne bis sis te mu ri 

sa ban ko kri zi se bis aR we ra.

wig nis Si na ar sSi war mod ge-

ni li da, miT uf ro, gan xi lu-

li sa kiTxe bis mar to Ca mo naT-

va li uk ve iZ le va STam beW dav 

war mod ge nas ga we uli kvle vis 

mas Sta be bi sa da mniS vne lo bis 

Se sa xeb, rom ar af eri vTqvaT 

ko lo sa lur Sro ma ze, ro me lic 

das Wir da ma sa lis mo Zi eb as, da-

mu Sa ve bas, an al izs da mec ni er-

ul kvle vis Car Co eb Si moq ce vas.

is eve, ro gorc qal ba ton lia 

eli av as ne bis mi eri sa mec ni ero 

naS ro mi (sta tia, mox se ne ba kon-

fe ren cis Tvis, Tu pub li ka cia), 

es mo nog ra fi ac Ses ru le bu lia 

ma Ra li pa su xis mgeb lo biT da 

sa in te re sod. am ga mo ce mis  mTa-

va ri Rir se ba mi si av to ris kom-

pe ten tu ro baa. qal ba to ni lia 

wle bis gan mav lo ba Si swo red 

sa fi nan so-sa ban ko prob le ma ti-

kiT iyo da ka ve bu li. praq ti ku li 

saq mi an ob is na wi lic (sa qar Tve-

los er ov nul ban kSi) sa fi nan so 

da sa ban ko sfe ros uk av Sir de ba. 

am it om ac ar caa gas kvi ri mi si 

eg zom gan swav lu lo ba da saq mis 

cod na. up ir ve les yov li sa, wig-

nic am Rir se biT ga mo ir Ce va.

wig nis, me tad re mec ni er uli 

kvle vis Rir se bas gan sazRvravs 

ag reT ve is, Tu ram de nad aq tu-

al uria Te ma-prob le ma, ro-

mel sac mi eZ Rvna igi. am mxri vac, 

ga da War be bis ga re Se Se iZ le ba 

iT qvas, rom saq me gvaq vs mar-

Tlac Ta nad ro ul, uaR re sad sa-

Wi ro da mra val mxriv,  ara mar to 

lo ka lu ri, ar am ed glo ba lu ri 

mniS vne lo bis war ma te bul me ca-

di ne ob as Tan - wig nSi war mod ge-

ni li kvle vis Se de ge bi dRem de 

ar se bu li msof lio ga moc di-

le bis er Tgva ri Se ja me ba caa da 

am as Tan, Sev se bu lia  (gam did-

re bu lia) av to ri se uli dak-

vir ve be biT, mi zez-Se de gob ri vi 

kav Si re biT, swo ri ga dawyve ti-

le be biT, sa oc rad or ig in al uri 

mig ne be biT, preb le me bis xed vis 
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(aR qmis) far To di ap az on iT, 

gan vi Ta re bu li mov le ne bis Se-

fa se bis mec ni er uli lo gi kiT, 

rac ga mor Ce viT fa se ulia, sa-

qar Tve los sa fi nan so-sa ban ko 

saq mis (ro gorc tran sfor ma ci-

is obi eq tis) Ta vi se bu re be bi sa 

da mim di na re ten den ci eb is Rrma, 

sa fuZ vli ani an al iz iT. 

Ta nab rad aq tu al ur da prob-

le mu ri sa kiTxe bis gan xil vis 

siR rmes Tan er Tad, gan sa kuT re-

biT ga mor Ce ulia sa ban ko kri zi-

sis win mswre bi mak ro in di ka to-

re bis an al iz is Se mo Ta va ze bu li 

me To do lo gia, ag reT ve das kvne-

bi, ro me lic sa va lu to da sa ban-

ko kri zi sebs So ris kav Si rebs, 

or ma gi kri zi se bis war moq mnis 

mi ze zebs ex eba. or ig in al uria da 

kvle vis Se de ge bis mi xed viT Zal-

zed fa se ulia sa qar Tve los Tvis 

sa ban ko kri zi se bi sad mi sa sig na-

lo mid go mis me To di, ro me lic 

sa ban ko kri si se bis win mswre bi 

ga maf rTxi le be li in di ka to-

re bis sis te mis Se sa xeb ar se bul 

mec ni er ul li te ra tu ra sa da 

praq ti ku li ga moc di le bis an-

al izs ef uZ ne ba.

yve la pa ra met ris mi xed viT, 

sa kiTxe bi, ro me lic wig nSia 

gan xi lu li, Te ori uli da praq-

ti ku li Ri re bu le bis ma ta re be-

lia. wig nis Tvis da ma xa si aT eb-

el (mi sa kuT vne bel) Rir se bebs 

So ris, vfiq rob, es uk an as kne-

li (praq ti ku li da niS nu le ba) 

mas sa ma gi do wig nis, sa ban ko 

saq mis meg zu ris fun qci as 

ma tebs ara mar to ban ki re bis-

Tvis, ar am ed biz ne siT, (qvey nis 

ek om om ik uri gan vi Ta re biT) 

da ka ve bu li pi re bis Tvi saa, 

maT So ris, bi ur ok ra ti Ci nos-

ne bis Tvis. praq ti kul as peq-

tSi, yu rad sa Re bi da pir da pir 

gam za de bu li sa xel mZRva ne loa 

sa ban ko ze dam xed ve lo bis prob-

le me bis Se sa xeb Ca mo ya li be bu li 

av to ri se uli mo saz re be bi da 

wi na da de be bi.

wig nis wa kiTxvi sas, fe ra di 

kon tu riT Cem Tvis vi niS nav di sa-

in te re so, sa yu radRe bo, gan sa-

kuT re bu lad Ri re bul de bu le-

bebs, mo saz re bebs Tu das kvnebs, 

rom leb zec va pi reb di ga mo me xa-

ta sa re cen zio Se xe du le ba da 

ucxo Tva liT da na xu li Rir se-

ba. faq tob ri vad, wig ni Ta vi dan 

bo lom de aW rel da. gar da im isa, 

rom aR mo va Ci ne Za li an bev ri, 

Cem Tvis aq am de amo ux sne li kav-

Si ri ek on om ik ur mov le nebs So-

ris, ga mi Wir da ga mo mer Cia, rom-

lis Tvis mi me kuT ne bi na up ir at-

es oba - mo mi wev da sqel ta ni ani 

mo nog ra fi is  sru li ci ti re ba, 

am it om Se mo vi far gle mxo lod 

Zi ri Ta di aq cen te biT, ro mel sac 

ne bis mi eri (maT So ris, ar as pe-

ci al is ti) mkiTxve lic uTu od 

Se niS navs. 

sav se biT bu neb ri via, is eTi 

vrce li da fun da men tu ri naS-

ro mis (402 gv. a-4 for ma ti) mi-

marT, ro go ric sa re cen zio 

wig nia, Se iZ le ba ga mo iT qvas 

Se niS vne bic, Tum ca Ce mi ga da-

sa xe di dan is ini um niS vne loa, 

an ga mo ix at ebi an  sur vi leb Si 

da mxo lod po le mi kis Tvis Tu 

ga mod ge ba. am de nad, maT ze Se Ce-

re ba arc Rirs. 

rac mTa va ria, sa xe zea das-

ru le bu li sa mec ni ero naS ro mi, 

ro mel Sic ar ek li lia mec ni er-

uli no va ci ebi, ni Wi er eba,  prag-

ma tiz mi da av to ris mdi da ri 

ga moc di le ba.

dar wmu ne biT Se miZ lia dav-

sZi no, rom wig nSi war mod ge ni-

li an al iz is siR rme, av to ris 

kom pe ten tu ro ba, kvle vis Se-

de ge bis gad mo ce mis si mar ti ve 

da das kvne bis mec ni er ul-praq-

ti ku li Ri re bu le ba ne bis mi-

eri pro fe si is, kva li fi ci uri 

mkiTxve lis ndo bas, mo wo ne bas 

da im sa xu rebs. es wig ni, pir vel-

yov li sa, sar geb lo bas mo ut ans 

ban ki rebs, sa fi nan so-sa ban ko 

seq tor Si da saq me bul pi rebs da 

maT Sec do me bis gan ga na ri debs, 

meg zu ro bas ga uw evs, sa kiTxe-

bis ra ci on al ur ga dawyve ta Si 

wa ad ge ba, xels Se aS ve lebs, sa-

ban ko kri zis Tan da kav Si re bu li 

prob le me bis la bi rin Ti dan gaR-

we va Si da ex ma re ba. am av dro ul-

ad, wig ns ek on om ik uri fa kul-

te tis Se sa ba mi si spe ci al ob is 

stu den te bis Tvis auc il eb eli 

sa mec ni ero wya ros da niS nu le-

bac ga aC nia da ud avoa, is xels 

Se uwyobs sa ban ko kri zi se bis 

prog no zi re bis swav le bas.

 

iuri pa pas qua

 ek on om ik ur mec ni er eb aTa 

ak ad emi uri  doq to ri, 

pro fe so ri
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თა ვი I
ზო გა დი დე ბუ ლე ბა ნი

მუხ ლი 1. კა ნო ნის მი ზა ნი
1. ეს კა ნო ნი ად გენს სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ ტრუ-

ლი აღ რიცხვის წარ მო ებ ის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბის, წარ დგე ნის და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლებს.

2. ამ კა ნო ნის მი ზა ნია:
ა) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის წარ მო ებ ის, ფი ნან სუ-

რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი სა და წარ დგე ნის სა მარ-
თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბის გან საზღვრა;

ბ) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის 
პი რო ბე ბი სა და წე სე ბის გან საზღვრა.

 
მუხ ლი 2. კა ნონ ში გა მო ყე ნე ბულ ტერ მინ თა გან-

მარ ტე ბა
ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის მას ში გა მო ყე ნე ბულ 

ტერ მი ნებს აქ ვს შემ დე გი მნიშ ვნე ლო ბა:
ა) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა – სუ ბი ექ ტის სა მე ურ-

ნეო ოპ ერ აცი ებ ის ცვლი ლე ბა თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
შეგ რო ვე ბის, გა ზომ ვის, დაჯ გუ ფე ბი სა და გა და ცე მის 
სის ტე მა ფუ ლად გა მო სა ხუ ლე ბა ში; 

ბ) ბუ ღალ ტე რი − ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც უშუ-
ალ ოდ აწ არ მო ებს ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას ან/და ამ-
ზა დებს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას;

გ) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის დო კუ მენ ტე ბი − სა-

მე ურ ნეო მოვ ლე ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი პირ ვე ლა დი 
დო კუ მენ ტე ბი, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის რე გის-
ტრე ბი და მა თი გა გე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი ში გა 
ინ სტრუქ ცი ები; 

დ) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა – სუ ბი ექ ტის ფი ნან სუ-
რი მდგო მა რე ობ ის და მი სი საქ მი ან ობ ის ფი ნან სუ რი 
შე დე გე ბის სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ას ახ ვა;

ე) სუ ბი ექ ტი − ფი ზი კუ რი პი რი (ინ დი ვი დუ ალ-
ური მე წარ მე), კერ ძო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი, 
სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცია, სა ჯა რო სა მარ თლის იურ-
იდი ული პი რი; 

ვ) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი (შემ დგომ 
– აუდ იტი) − აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული (აუდ იტ-
ური) ფირ მის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შაო, რო მე ლიც 
მი მარ თუ ლია:

ვ.ა) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის (მათ შო რის, სპე ცი-
ალ ური და ნიშ ნუ ლე ბის ან გა რიშ გე ბის) უტყუ არ ობ ისა 
და სის რუ ლის შე სა ხებ აუდ იტ ორ ის/ აუდ იტ ორ ული 
(აუდ იტ ური) ფირ მის მო საზ რე ბის გა მო ხატ ვის კენ;

ვ.ბ) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი მო ხილ ვით აუდ-
იტ ორ ის/ აუდ იტ ორ ული (აუდ იტ ური) ფირ მის რწმუ-
ნე ბის გა მო ხატ ვის კენ;

ვ.გ) სხვა და სა ბუ თე ბუ ლი ან/და შეზღუ დუ ლი 
მარ წმუ ნე ბე ლი გა რი გე ბის შე სა ბა მი სი მო საზ რე ბის 
გა მო ხატ ვის კენ;

ზ) აუდ იტ ორი − სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, რო მე-
ლიც არ ის აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-

რე დაქ ცი ის გან

ჟურ ნა ლის წი ნა ნომ რებ ში უკ ვე გა მო ვაქ ვეყ ნეთ კა ნონ ში „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ-
რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ“ შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის პრო ექ ტის წი ნა ორი, 
მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რის ბა ტონ 
და ვით ონ ოფ რიშ ვი ლის ინ იცი ატ ივ ით მომ ზა დე ბუ ლი და გა სუ ლი წლის დე კემ ბერ ში პარ ლა მენ ტის 
ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი (07-3/20, 29.11.2012), ას ევე, ამ ავე ინ იცი ატ ორ ის მი ერ 2013 წლის მა ის ამ დე 
მომ ზა დე ბუ ლი კა ნონ პრო ექ ები. ამ ჟა მად გთა ვა ზობთ ახ ალ, მე სა მე ვა რი ან ტს, რო მელ მაც ჩა ან აც ვლა 
მე ორე, რო მე ლიც ჯერ კი დევ აპ რი ლის მი წუ რულს იხ ილ ებ ოდა პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ-
ეტო კო მი ტეტ ში.

ცვლი ლე ბი სა და და მა ტე ბე ბის პრო ექ ტის დე ბუ ლე ბე ბის უფ რო სრუ ლად და სა ფუძ ვლი ან ად აღ-
ქმის მიზ ნით, წარ მო ვად გენთ მას მოქ მე დი კა ნო ნის ძი რი თად ტექ სტთან ერ თად იმ სა ხით, რო გორ საც 
კა ნო ნი მი იღ ებ და პარ ლა მენ ტის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის პრო ექ ტის მი ღე-
ბის შემ თხე ვა ში. ლურ ჯად აღ ნიშ ნუ ლია შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი და და მა ტე ბე ბი, ხო ლო წით ლად - ის 
მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც უნ და ამო ეღ ოთ. კა ნონს (შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი თა და და მა ტე ბე ბით) ვურ თავთ 
გან მარ ტე ბით ბა რათ საც.

და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს გთხოვთ, მოგ ვა წო დოთ შე ნიშ ვნე ბი, მო საზ რე ბე ბი, ვერ სი ები. 

სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ
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ცი ის წევ რი, რე გის ტრი რე ბუ ლია აუდ იტ ორ თა რე ეს-
ტრში და ახ ორ ცი ელ ებს პრო ფე სი ულ მომ სა ხუ რე ბას;

თ) აუდ იტ ორ ული (აუდ იტ ური) ფირ მა (შემ დგომ 
− აუდ იტ ორ ული ფირ მა) − სა ქარ თვე ლო ში რე გის-
ტრი რე ბუ ლი იურ იდი ული პი რი ან უცხო ეთ ში რე-
გის ტრი რე ბუ ლი იურ იდი ული პი რის სა ქარ თვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი ფი ლი ალი, რო მე ლიც არ ის აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი, რე გის ტრი რე ბუ-
ლია აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში და ახ ორ ცი ელ ებს პრო-
ფე სი ულ მომ სა ხუ რე ბას სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის 
(პი რე ბის) მეშ ვე ობ ით;

ი) პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბა – მომ სა ხუ რე ბა, რო-
მე ლიც მო ითხოვს ბუ ღალ ტრულ და მას თან და კავ ში-
რე ბულ უნ არ ებს, რო დე საც აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული 
ფირ მა ახ ორ ცი ელ ებს მომ სა ხუ რე ბას სა ბუ ღალ ტრო, 
აუდ იტ ორ ული, სა გა და სა ხა დო, ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ-
ტის ან ბიზ ნეს სა კონ სულ ტა ციო სფე რო ში;

„კ) სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი − ფი ზი კუ რი პი რი, 
რო მე ლიც აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-
ცი ის მი ერ აღი არ ებ ულია სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე-
სი ონ ალ ბუ ღალ ტრად და რო მე ლიც თა ვის კვა ლი ფი-
კა ცი ას ად ას ტუ რებს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ დად გე ნი ლი გან გრძო ბი თი გა-
ნათ ლე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად;“ 

ლ) სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ-
ტე რი – ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე-
ბუ ლია პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტის 
შე სა ბა მი სად;

მ) სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი – ფი ზი კუ რი 
პი რი, რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლია პრო ფე სი ული 
სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად, მცი რე 
და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ ში (IFRS for SMEs); 

ნ) გა რი გე ბის პარ ტნი ორი – აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ-
ულ ფირ მა ში და საქ მე ბუ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, 
რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბი სათ-
ვის და გა ცე მულ აუდ იტ ორ ულ დას კვნა ზე;

ო) აუდ იტ ორ ული დას კვნა – აუდ იტ ორ ის/აუდ-
იტ ორ ული ფირ მის მი ერ გა ცე მუ ლი დო კუ მენ ტი ჩა-
ტა რე ბუ ლი აუდ იტ ის შე დე გე ბის შე სა ხებ, რო მელ შიც 
აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა ად ას ტუ რებს, რომ 
სუ ბი ექ ტის ინ დი ვი დუ ალ ური ან/და კონ სო ლი დი რე-
ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა შე ეს აბ ამ ება/არ შე ეს-
აბ ამ ება ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტებს და 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ ნორ მებს;

პ) მარ წმუ ნე ბე ლი გა რი გე ბა − გა რი გე ბა, რო დე-
საც აუდ იტ ორი/ აუდ იტ ორ ული ფირ მა გა მოთ ქვამს 
მო საზ რე ბას გან სა ხილ ვე ლი საგ ნის შე ფა სე ბის ან/და 
გა ზომ ვის შე დე გის სა თა ნა დო კრი ტე რი უმ ებ თან შე სა-
ბა მი სო ბის შე სა ხებ, რომ ლის მი ზა ნია, აამ აღ ლოს მე სა მე 
პი რე ბის ნდო ბის ხა რის ხი; 

ჟ) პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტი − 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ პი რად აღი არ ებ ის ათ ვის დად გე-
ნი ლი ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც შე ეს აბ ამ ება ბუ ღალ ტერ თა 
სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ დად გე ნილ 
გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს (IES);

რ) გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტი − აკ რე-

დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სერ-
ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის კვა ლი ფი კა ცი ისა და სტა ტუ სის 
შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის დად გე ნი ლი ნორ მე ბი;

„ს) აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია − 
ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ-
გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის 
შე სა ბა მი სად რე გის ტრი რე ბუ ლია არ ას ამ ეწ არ მეო (არ-
აკ ომ ერ ცი ულ) იურ იდი ულ პი რად და არ ის ამ კა ნო ნის 
მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად აკ რე დი ტე ბუ ლი პი რი.“

თა ვი II
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბა
 
მუხ ლი 3. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ-

რი ან გა რიშ გე ბის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი
„1. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ იცხვა და ფი ნან სუ რი ან გა-

რიშ გე ბა რე გუ ლირ დე ბა ამ კა ნო ნი თა და სა ქარ თვე ლოს 
სხვა ნორ მა ტი ული აქ ტე ბით. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ იცხვა 
და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტებს.

2. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბი შედ-
გე ბა სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტე ბი სა და კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბი სა გან.

3. სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტე ბი არ ის სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა 
და სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რე ბი სათ ვის 
დად გე ნი ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ-
გე ბის წე სე ბი.

4. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა უფ ლე ბა მო სი ლია 
სა ჯა რო სექ ტო რის ცალ კე ული კა ტე გო რი ებ ის და წე-
სე ბუ ლე ბე ბის თვის და ად გი ნოს კერ ძო სექ ტო რის ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბა, მა თი საქ მი ან ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

5. სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტებს ად გენს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი-
ნის ტრი“.

6. კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტე ბი შედ გე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა გან (IFRS), მცი რე და 
სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა (IFRS for SMEs) და არ-
ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ იდი ული პი რე ბის 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ად გი ლობ რი ვი (ერ ოვ ნუ ლი) 
სტან დარ ტე ბი სა გან.

7. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბი (IFRS) არ ის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს (IASB) მი ერ 
მი ღე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი და ინ ტერ პრე ტა ცი ები, რომ-
ლე ბიც მო იც ავს:

ა) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტებს;

ბ) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტებს;

გ) ინ ტერ პრე ტა ცი ებს, რომ ლე ბიც მი ღე ბუ ლია 
ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის სა ერ თა-
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შო რი სო საბ ჭოს (IFRIC) მი ერ ან ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის 
მუდ მივ მოქ მე დი კო მი ტე ტის (SIC) მი ერ.

8. მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (IFRS for 
SMEs) არ ის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს (IASB) მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბი (IFRS for SMEs) მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ-
ის ათ ვის.

9. არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ იდი ული 
პი რე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ად გი ლობ რი ვი 
(ერ ოვ ნუ ლი) სტან დარ ტე ბი არ ის არ ას ამ ეწ არ მეო (არ-
აკ ომ ერ ცი ული) იურ იდი ული პი რე ბი სათ ვის რე კო-
მენ დე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბი, 
რომ ლებ საც ად გენს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცია სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კი სა და გა მოც-
დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

 „10. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა (IFRS) და მცი რე და სა შუ ალო სა-
წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის (IFRS for SMEs) სა ქარ თვე ლოს სა ხელ-
მწი ფო ენ აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის მიზ ნით ის ინი ქარ-
თულ ენ აზე უნ და თარ გმნოს და გა მოს ცეს აკ რე დი ტე-
ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ.

11. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ამ მუხ ლის მე-10 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ, ქარ თულ ენ აზე 
თარ გმნილ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ სა (IFRS) და მცი რე და სა შუ ალო სა წარ-
მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებს (IFRS for SMEs), აგ რეთ ვე თა ვის მი ერ 
დად გე ნილ არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ-
იდი ული პი რე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ად გი-
ლობ რივ (ერ ოვ ნულ) სტან დარ ტებს რე გის ტრა ცი აში 
გა სა ტა რებ ლად წა რუდ გენს სა ჯა რო სა მარ თლის იურ-
იდი ულ პირს – ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ-
ის სა ზე დამ ხედ ვე ლო სა აგ ენ ტოს (შემ დომ ში სა აგ ენ ტო), 
რო მე ლიც ამ სტან დარ ტებს აქ ვეყ ნებს რე გის ტრა ცი აში 
გა ტა რე ბის შემ დეგ.“

12. სა ვალ დე ბუ ლოა მხო ლოდ შე სა ბა მის პე რი ოდ ში 
მოქ მე დი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა (IFRS) და მცი რე და სა შუ ალო სა-
წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის (IFRS for SMEs) ქარ თუ ლი თარ გმა ნის 
გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც რე გის ტრი რე ბუ ლია ამ მუხ-
ლის მე-11 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად. პირს უფ ლე ბა აქ ვს, 
გა მო იყ ენ ოს ამ სტან დარ ტე ბის ინ გლი სუ რი ტექ სტი.

 
მუხ ლი 4. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის წარ მო ება
1. სუ ბი ექ ტი ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას აწ არ მო ებს 

ამ მუხ ლის შე სა ბა მი სად.
„2. ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის მე წარ მე სუ ბი ექ ტი 

მი ეკ უთ ვნე ბა:
ა) მსხვილ სა წარ მოს თუ კმა ყო ფილ დე ბა შემ დე გი 

სა მი კრი ტე რი უმ იდ ან მი ნი ნუმ ორი: წლი უ რი შე მო სა-
ვა ლი აღე მა ტე ბა 35 მლნ. ლარს; და საქ მე ბულ თა სა შუ ა-
ლო წლი უ რი რიცხ ვი აღე მა ტე ბა 150 კაცს და აქ ტი ვე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბა აღე მა ტე ბა 30 მლნ. ლარს;

ბ) მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მოს თუ იგი არ აკ მა ყო-

ფი ლებს მიკ რო სა წარ მო სათ ვის და მსხვი ლი სა წარ მოს-
თვის დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს.

გ) მიკ რო სა წარ მოს, თუ, სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა-
ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით, იგი არ ის მიკ რო ბიზ ნე-
სის, მცი რე ბიზ ნე სის ან ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რი. ფიქ სი რე ბუ ლი 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი მიკ რო სა წარ მოდ ით ვლე ბა 
მხო ლოდ შე სა ბა მი სი საქ მი ან ობ ის ნა წილ ში;“

3. მე წარ მე სუ ბი ექ ტი ით ვლე ბა:
ა) მიკ რო სა წარ მოდ, თუ, სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა-

ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით, იგი არ ის მიკ რო ბიზ ნე-
სის, მცი რე ბიზ ნე სის ან ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რი. ფიქ სი რე ბუ ლი 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი მიკ რო სა წარ მოდ ით ვლე ბა 
მხო ლოდ შე სა ბა მი სი საქ მი ან ობ ის ნა წილ ში;

ბ) მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მოდ, თუ იგი არ აკ მა-
ყო ფი ლებს მიკ რო სა წარ მო სათ ვის დად გე ნილ კრი ტე-
რი უმ ებს.

4. ამ კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის „ა“,  „ბ“ და 
„გ“ ქვე პუნ ქტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი 
ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას და ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას 
აწ არ მო ებ ენ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის (IFRS) შე სა ბა მი სად.

5. მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ები ბუ ღალ ტრულ 
აღ რიცხვას და ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას აწ არ მო ებ ენ 
მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (IFRS for 
SMEs) შე სა ბა მი სად. ამ ას თა ნა ვე, მათ უფ ლე ბა აქ ვთ, 
გა მო იყ ენ ონ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი (IFRS).

6. მიკ რო სა წარ მოს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის წარ-
მო ება არ ევ ალ ება.

7. მე წარ მე სუ ბი ექ ტის გარ და, კერ ძო სა მარ თლის 
სხვა იურ იდი ული პი რი ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას 
აწ არ მო ებს არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ-
იდი ული პი რე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ად გი-
ლობ რი ვი (ერ ოვ ნუ ლი) სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, 
თუ კა ნონ მდებ ლო ბით სხვა რამ არ არ ის გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი. ამ ას თა ნა ვე, მას უფ ლე ბა აქ ვს და კო მერ-
ცი ული საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას მო ეთხო ვე ბა,  
გა მო იყ ენ ოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი (IFRS) ან მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო-
ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბი (IFRS for SMEs).

8. სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცია და სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ული პი რი ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას აწ არ მო-
ებ ენ სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, გარ და ამ კა ნო ნის მე-3 
მუხ ლის მე-4 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხვე-
ვი სა.“

9. სუ ბი ექ ტმა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა შე იძ ლე-
ბა აწ არ მო ოს პი რა დად, და ქი რა ვე ბუ ლი პი რის ან 
ბუ ღალ ტრუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის მეშ ვე ობ ით. 
ბუ ღალ ტრულ მომ სა ხუ რე ბად ით ვლე ბა პი რის მი ერ 
სუ ბი ექ ტის თვის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის მომ სა-
ხუ რე ბის გა წე ვა.

10. ბუ ღალ ტე რი შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც სერ ტი ფი-
ცი რე ბუ ლი, ისე არ ას ერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი.

sakanonmdeblo iniciativebi
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11. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის დო კუ მენ ტი არ არ ის 
სა ჯა რო დო კუ მენ ტი. ეს დო კუ მენ ტი, შე სა ბა მი სი სუ-
ბი ექ ტის გარ და, ხელ მი საწ ვდო მია მა კონ ტრო ლე ბე ლი/
ზე დამ ხედ ვე ლი ორ გა ნოს თვის სა ქარ თვე ლოს კა ნონ-
მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვებ ში და 
ნე ბის მი ერი სხვა პი რის თვის – შე სა ბა მი სი სუ ბი ექ ტის 
თან ხმო ბით.

12. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის დო კუ მენ ტი სუ-
ბი ექ ტთან ინ ახ ება შე სა ბა მი სი სა ან გა რი შო პე რი ოდ ის 
დას რუ ლე ბი დან 6 წლის გან მავ ლო ბა ში, გარ და სა-
ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
შემ თხვე ვი სა.

თა ვი III
აუდ იტი

 
მუხ ლი 5. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის სა მარ თლებ რი ვი 

სა ფუძ ვლე ბი
1. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ-

ვლე ბი გა ნი საზღვრე ბა ამ კა ნო ნით.
2. სა ქარ თვე ლო ში აუდ იტი ტარ დე ბა აუდ იტ ის სა-

ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ISA) შე სა ბა მი სად.
3. აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (ISA) არ-

ის ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) 
მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი აუდ იტ ისა და მარ წმუ ნე ბე ლი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო ოფ იცი ალ ური დო კუ-
მენ ტე ბის ცნო ბა რი, რომ ლე ბიც ამ კა ნო ნის მი ღე ბის 
დღის თვის მი ღე ბუ ლი და გა მო ცე მუ ლია ბუ ღალ ტერ თა 
სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ და რომ ლე-
ბიც გა და მუ შა ვე ბუ ლი, შეც ვლი ლი, დამ ტკი ცე ბუ ლი 
და გა მო ცე მუ ლი იქ ნე ბა ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ ან მი სი უფ ლე ბა მო ნაც ვლე 
ორ გა ნოს მი ერ.

4. აუდ იტ ისა და მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის სა-
ერ თა შო რი სო ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბის ცნო ბა რი 
არ ის აუდ იტ ისა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა-
შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ სა ხელ მძღვა ნე ლოდ 
გა მო ცე მუ ლი დო კუ მენ ტე ბის კრე ბუ ლი.

„5. აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ISA) 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ენ აზე ხელ მი საწ ვდო მო-
ბის მიზ ნით ის ინი ქარ თულ ენ აზე უნ და თარ გმნოს 
და გა მოს ცეს  აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა-
ნი ზა ცი ამ.

6. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ამ მუხ ლის მე-5 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ, ქარ თულ ენ აზე 
თარ გმნილ აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს 
(ISA) რე გის ტრა ცი აში გა სა ტა რებ ლად წა რუდ გენს სა-
აგ ენ ტოს, რო მე ლიც ამ სტან დარ ტებს აქ ვეყ ნებს რე გის-
ტრა ცი აში გა ტა რე ბის შემ დეგ.“

7. სა ვალ დე ბუ ლოა მხო ლოდ შე სა ბა მის პე რი ოდ ში 
მოქ მე დი აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
(ISA) ქარ თუ ლი თარ გმა ნის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც 
რე გის ტრი რე ბუ ლია ამ მუხ ლის მე-6 პუნ ქტის შე სა ბა-
მი სად. პირს უფ ლე ბა აქ ვს, გა მო იყ ენ ოს ამ სტან დარ-
ტე ბის ინ გლი სუ რი ტექ სტი.

 

მუხ ლი 6. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბის მი ნი ჭე ბა

1. სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იურ იდი ული 
პი რი, უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რის სა ქარ თვე-
ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ლი ალი და ფი ზი კუ რი პი რი სა-
ქარ თვე ლო ში აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას 
იძ ენ ენ აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში (შემ დგომ − რე ეს ტრი) 
რე გის ტრა ცი ის შემ დეგ.

„2. რე ეს ტრს აწ არ მო ებს სა აგ ენ ტო .
3. სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იურ იდი-

ული პი რი, უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რის 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ლი ალი ან ფი ზი კუ რი 
პი რი რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ის ათ ვის გან ცხა დე ბით 
მი მარ თავს სა აგ ენ ტოს. 

4. სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იურ იდი ული 
პი რის, უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რის სა ქარ-
თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ლი ალ ის ან ფი ზი კუ რი პი რის 
მი ერ ამ მუხ ლის მე-6–მე-9 პუნ ქტებ ში აღ ნიშ ნუ ლი 
შე სა ბა მი სი მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხვე-
ვა ში სა აგ ენ ტო ვალ დე ბუ ლია და არ ეგ ის ტრი როს იგი 
შე სა ბა მის რე ეს ტრში.“

5. რე ეს ტრი არ ის 2 ტი პის:
ა) სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის 

მქო ნე პირ თა რე ეს ტრი, რო მელ შიც რე გის ტრი რე ბუ-
ლი არი ან ის აუდ იტ ორ ები/ აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი, 
რომ ლებ საც აქ ვთ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის 
უფ ლე ბა;

ბ) სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის 
არ მქო ნე პირ თა რე ეს ტრი, რო მელ შიც რე გის ტრი რე ბუ-
ლი არი ან ის აუდ იტ ორ ები/ აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი, 
რომ ლებ საც არ აქ ვთ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა-
რე ბის უფ ლე ბა. 

6. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის 
მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ით და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იურ იდი-
ული პი რი ან უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რის 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ლი ალი უნ და აკ მა ყო-
ფი ლებ დეს შემ დეგ პი რო ბებს:

ა) და საქ მე ბუ ლი ჰყავ დეს სულ ცო ტა 1 სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი; 

ბ) იყ ოს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-
ცი ის წევ რი;

გ) ჰქონ დეს ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა;
დ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ-

გის გავ ლის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი ჰქონ დეს პირ ვე ლი ან 
მე ორე კა ტე გო რი ის დას კვნა;

ე) ჰქონ დეს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის მე თო დო ლო გია, 
რო მე ლიც შე ეს აბ ამ ება აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტებს (ISA).

7. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის 
მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ით და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს 
შემ დეგ პი რო ბებს:

ა) იყ ოს სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტე რი; 

ბ) იყ ოს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-
ცი ის წევ რი;

გ) ჰქონ დეს ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა;
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დ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ-
გის გავ ლის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი ჰქონ დეს პირ ვე ლი ან 
მე ორე კა ტე გო რი ის დას კვნა;

ე) ჰქონ დეს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის მე თო დო ლო გია, 
რო მე ლიც შე ეს აბ ამ ება აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტებს (ISA).

„8. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე-
ბის არ მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ით და-
ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
იურ იდი ული პი რი ან უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
პი რის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ლი ალი უნ და 
აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ პი რო ბებს:

ა) და საქ მე ბუ ლი ჰყავ დეს სულ ცო ტა 1 სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი  ბუ ღალ ტე რი; 

ბ) იყ ოს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-
ცი ის წევ რი;

გ) ჰქონ დეს ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა;
დ) ჰქონ დეს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის მე თო დო ლო გია, 

რო მე ლიც შე ეს აბ ამ ება აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტებს (ISA);

ე) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის 
გავ ლის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი ჰქონ დეს მე სა მე კა ტე გო-
რი ის დას კვნა.“

9. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის 
არ მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ით და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს 
შემ დეგ პი რო ბებს:

ა) იყ ოს სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი; 
ბ) იყ ოს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-

ცი ის წევ რი;
გ) ჰქონ დეს ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა;
დ) ჰქონ დეს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის მე თო დო ლო გია, 

რო მე ლიც შე ეს აბ ამ ება აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტებს (ISA).

„ე) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის 
გავ ლის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი ჰქონ დეს მე სა მე კა ტე გო-
რი ის დას კვნა.“

10. აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას 
ეკ რძა ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იურ-
იდი ული პი რი სათ ვის, უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
პი რის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ლი ალ ის ათ ვის ან 
ფი ზი კუ რი პი რი სათ ვის გა წევ რე ბა ზე უარ ის თქმა, თუ 
იგი აკ მა ყო ფი ლებს ამ მუხ ლის მე-6−მე-9 პუნ ქტებ ში 
აღ ნიშ ნულ შე სა ბა მის მოთხოვ ნებს, გარ და აკ რე დი ტე-
ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბი სა.

„11. სა აგ ენ ტოს აქ ვს  სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე-
ბუ ლი იურ იდი ული პი რის, უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე-
ბუ ლი პი რის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ლი ალ ის ან 
ფი ზი კუ რი პი რის აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა-
ცი ის უფ ლე ბა, თუ ის ინი აკ მა ყო ფი ლე ბენ ამ მუხ ლის 
მე-6 -მე-9 პუნ ქტით გან საზღვრულ მოთხოვ ნებს.“

12. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ვალ დე ბუ ლია სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალ 
ბუ ღალ ტრად აღი არ ოს ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა 
და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) წევრ 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ის (IFAC) ნამ დვი ლი წევ რი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის ნამ დვი ლი წევ რი ფი ზი კუ რი პი რი. 

სხვა შემ თხვე ვა ში აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ-
გა ნი ზა ცი ას უფ ლე ბა აქ ვს, მო ითხო ვოს ცოდ ნის და-
დას ტუ რე ბა. 

13. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა უფ ლე ბა მო სი ლია და-
ად გი ნოს იმ სა ხელ მწი ფო თა ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მელ თა 
უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო ებ ის მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბულ 
პი რად აღი არ ებ ული  ფი ზი კუ რი პი რი სერ ტი ფი ცი რე-
ბულ პი რად უნ და აღი არ ონ აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე-
სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა.

14. თუ სა აგ ენ ტო და ად ას ტუ რებს, რომ აკ რე დი ტე-
ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ დად გე ნი ლი 
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტი იგ ივეა, 
რაც სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტი, რომ ლი თაც ეს 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია ახ ორ-
ცი ელ ებ და პირ თა სერ ტი ფი ცი რე ბას აკ რე დი ტა ცი-
ამ დე, აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
უფ ლე ბა მო სი ლია თა ვის მი ერ ამ სერ ტი ფი ცი რე ბის 
სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტრად აღი-
არ ოს და მი მარ თოს და მი მარ თოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-
გე ბი სა და აუდ იტ ის სა ზე დამ ხედ ვე ლო სა აგ ენ ტოს მი სი 
შე სა ბა მი სი ტი პის რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ის ათ ვის“

15. აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა, რო მე ლიც 
აღ არ აკ მა ყო ფი ლებს შე სა ბა მის რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი-
ის პი რო ბებს, ექ ვემ დე ბა რე ბა ამ რე ეს ტრი დან ამ ოღ ებ ას.

„16. თუ აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა აღ არ 
აკ მა ყო ფი ლებს შე სა ბა მის რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ის 
პი რო ბებს, ის ვალ დე ბუ ლია ამ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა-
ცია 5 სა მუ შაო დღის ვა და ში მი აწ ოდ ოს სა აგ ენ ტოს. ამ 
მოთხოვ ნის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში აუდ-
იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას სა აგ ენ ტო  და აკ ის რებს 
დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას.

17. ამ მუხ ლის მე-16 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში სა აგ ენ ტო ვალ დე-
ბუ ლია აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა 5 სა მუ შაო 
დღის ვა და ში ამო იღ ოს შე სა ბა მი სი რე ეს ტრი დან.“

18. სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იურ იდი-
ული პი რის, უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რის 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ლი ალ ის ან ფი ზი კუ რი 
პი რის მი ერ აუდ იტ ის შე სა ბა მის რე ეს ტრში რე გის ტრა-
ცი ის გა რე შე ჩა ტა რე ბის შემ თხვე ვა ში აუდ იტი ჩა ტა რე-
ბუ ლად არ ჩა ით ვლე ბა.

19. აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა უფ ლე ბა მო-
სი ლია ნე ბის მი ერ დროს მი მარ თოს აკ რე დი ტე ბულ 
პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას მი სი შე სა ბა მი სი რე ეს ტრი-
დან ამ ოღ ებ ის მოთხოვ ნით, გარ და ამ მუხ ლის მე-16 
პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხვე ვი სა.

18.მე-6 მუხ ლის მე-19 პუნ ქტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ-
დე გი რე დაქ ცი ით:

„4. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა სა ვალ დე ბუ ლოა:
ა) სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის, დაზღვე ვის 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბის კო მი სი ის, ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
კო მი სი ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე-
ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის, რომ ლებ საც ევ ალ ებ ათ 
ყო ველ წლი ური აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა; 

ბ) იმ სა წარ მო ებ ის ათ ვის, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი-
ლე ბენ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გან საზღვრულ 
კრი ტე რი უმ ებს;
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გ) სა წარ მო ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ 
ამ კა ნო ნით დად გე ნილ მსხვი ლი სა წარ მო ე ბის კრი-
ტე რი უ მებს.

დ) სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრულ 
სხვა შემ თხვე ვებ ში, გარ და ამ პუნ ქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ 
ქვე პუნ ქტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი სა.“

მუხ ლი 7. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა
1. სუ ბი ექ ტის აუდ იტი შე იძ ლე ბა ჩა ატ არ ოს აუდ-

იტ ორ მა ან აუდ იტ ორ ულ მა ფირ მამ. 
2. აუდ იტი შე იძ ლე ბა ჩა ტარ დეს სა ვალ დე ბუ ლო ან 

სა ინ იცი ატ ივო წე სით.
3. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ-

ლე ბა დად გე ნი ლია ამ კა ნო ნით ან სა ქარ თვე ლოს სხვა 
ნორ მა ტი ული აქ ტით.

4. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა სა ვალ დე ბუ ლოა:
„ა) სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის, დაზღვე ვის 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბის კო მი სი ის, ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
კო მი სი ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე-
ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის, რომ ლებ საც ევ ალ ებ ათ 
ყო ველ წლი ური აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა;“

ბ) იმ სა წარ მო ებ ის ათ ვის, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი-
ლე ბენ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გან საზღვრულ 
კრი ტე რი უმ ებს;

გ) სა წარ მო ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ 
ამ კა ნო ნით დად გე ნილ მსხვი ლი სა წარ მო ე ბის კრი-
ტე რი უ მებს.

დ) სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრულ 
სხვა შემ თხვე ვებ ში, გარ და ამ პუნ ქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ 
ქვე პუნ ქტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი სა.“

5. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტი ტარ დე ბა ყო ველ წლი-
ურ ად, კა ლენ და რუ ლი წლის მომ დევ ნო წლის 31 ოქ-
ტომ ბრამ დე, თუ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით სხვა 
რამ არ არ ის გან საზღვრუ ლი. 

6. ამ მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის „ბ“ და „გ“ ქვე პუნ ქტე-
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბის მი ერ ამ ავე 
მუხ ლის მე-5 პუნ ქტის მოთხოვ ნის შე უს რუ ლებ ლო-
ბის შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გან-
საზღვრუ ლი პი რი სუ ბი ექ ტის ხარ ჯით და იქ ირ ავ ებს 
აუდ იტ ორს ამ სუ ბი ექ ტი სათ ვის აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის 
მიზ ნით.

7. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა 
აქ ვს მხო ლოდ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის 
უფ ლე ბის მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბულ 
აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას. ამ ას თა ნა ვე, იგი უნ-
და ჩა ატ არ ოს ამ აუდ იტ ორ მა/აუდ იტ ორ ულ ფირ მა ში 
და საქ მე ბულ მა სერ ტი ფი ცი რე ბულ მა პრო ფე სი ონ ალ მა 
ბუ ღალ ტერ მა.

8. ამ მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის „ბ“ და „გ“ ქვე პუნ ქტე-
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი ვალ დე ბუ ლი 
არი ან, აუდ იტ ირ ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ დად გე ნი ლი წე სით, 
გა მო საქ ვეყ ნებ ლად წა რუდ გი ნონ სა ქარ თვე ლოს მთავ-
რო ბის მი ერ გან საზღვრულ პირს, თუ სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით სხვა რამ არ არ ის გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი.

9. სა ინ იცი ატ ივო აუდ იტი ტარ დე ბა უფ ლე ბა მო-
სი ლი პი რის (პი რე ბის) გა დაწყვე ტი ლე ბით ან სა ქარ-

თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სხვა 
შემ თხვე ვებ ში.

10. აუდ იტ ორ ულ დას კვნას ხელ მო წე რით ად ას ტუ-
რებს შე სა ბა მი სად აუდ იტ ორი, აუდ იტ ორ ული ფირ მა 
ან გა რი გე ბის პარ ტნი ორი.

11. აუდ იტ ორ ული ფირ მის ში გა პრო ცე დუ რით 
შე საძ ლე ბე ლი უნ და იყ ოს გა რი გე ბის პარ ტნი ორ ის 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა. ამ მოთხოვ ნის შე უს რუ ლებ ლო ბის 
შემ თხვე ვა ში აუდ იტ ორ ულ ფირ მას დის ციპ ლი ნურ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას და აკ ის რებს ის აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მელ შიც გა წევ რე ბუ-
ლია იგი.

12. ამ ოღ ებ ულია (21.12.2012 N 135)

მუხ ლი 8. აუდ იტ ის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა
1. აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა პა სუ ხის მგე-

ბე ლია ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის სა თა ნა დო 
პო ლი ტი კი სა და პრო ცე დუ რე ბის ბუ ღალ ტერ თა სა ერ-
თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა-
მი სად შე მუ შა ვე ბი სა და გა მო ყე ნე ბი სათ ვის.

2. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა არ ის ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტის (ISQC) შე-
სა ბა მი სად აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის მი ერ 
დად გე ნი ლი წე სე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის ერ თობ ლი-
ობა, რომ ლის მი ზა ნია აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული 
ფირ მის მი ერ აუდ იტ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ის მიზ ნე ბი სა და ზო გა დი პრინ ცი პე ბის შე სა-
ბა მი სად ჩა ტა რე ბა. 

3. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტი (ISQC) არ ის აუდ იტ ისა და მარ წმუ ნე ბე ლი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო საბ ჭოს (IAASB) მი ერ 
მი ღე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი და მი თი თე ბე ბი იმ პირ თა 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც 
ახ ორ ცი ელ ებ ენ აუდ იტს და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მი მო ხილ ვას, ას ევე სხვა სა ხის მარ წმუ ნე ბელ და მას თან 
და კავ ში რე ბულ მომ სა ხუ რე ბებს.

„4. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტის (ISQC) სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ენ აზე 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის მიზ ნით ის ქარ თულ ენ აზე უნ და 
თარ გმნოს და გა მოს ცეს აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი-
ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ. 

5. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ამ მუხ ლის მე-4 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ, ქარ თულ ენ აზე 
თარ გმნილ ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტს (ISQC) რე გის ტრა ცი აში გა სა ტა რებ ლად 
წა რუდ გენს სა აგ ენ ტოს რო მე ლიც ამ სტან დარ ტს აქ ვეყ-
ნებს რე გის ტრა ცი აში გა ტა რე ბის შემ დეგ.

 6. აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გს აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის დო ნე ზე ახ ორ ცი ელ ებს 
ის აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო-
მელ შიც გა წევ რე ბუ ლია ეს აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული 
ფირ მა. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გს 
და ჩა ტა რე ბუ ლი აუდ იტ ის მოკ ვლე ვას სა ხელ მწი ფო სა-
ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქცი ის ფარ გლებ ში ახ ორ ცი ელ ებს 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სა ზე დამ-
ხედ ვე ლო საბ ჭო. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის 
მო ნი ტო რინ გი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 3 წე ლი წად ში 
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7. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გი 

არ ის აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის მი ერ შე მუ-
შა ვე ბუ ლი ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის შე ფა სე ბა 
აუდ იტ ორ ული დას კვნე ბი სა და ამ დას კვნე ბის მომ ზა-
დე ბის პრო ცე სის შე მოწ მე ბით. 

„8. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო-
რინ გი ხორ ცი ელ დე ბა სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი-
ული პი რის – სა აგ ენ ტოს მი ერ რე გის ტრი რე ბუ ლი 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის 
დე ბუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, რო მელ საც რე გის ტრა ცი-
ის ათ ვის წა რად გენს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცია.“

9. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
აუდ იტ ორ ის/ აუდ იტ ორ ული ფირ მის ხა რის ხის კონ-
ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გს ახ ორ ცი ელ ებს მხო-
ლოდ სა აგ ენ ტოს მი ერ რე გის ტრი რე ბუ ლი ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის შემ მოწ მებ ლის მეშ ვე ობ ით. 

10. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ-
გის გან ხორ ცი ელ ებ იდ ან 1 თვის ვა და ში ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის შემ მოწ მე ბე ლი ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტის (ISQC) შე სა ბა მი სად 
ად გენს მო ნი ტო რინ გის დას კვნას, რომ ლის თი თო 
ეგ ზემ პლა რი გა და ეც ემა აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ 
ფირ მას, აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას 
და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის სა ზე დამ-
ხედ ვე ლო სა აგ ენ ტოს.“ 

11. აუდ იტ ორ ული ფირ მა ვალ დე ბუ ლია მას ში 
და საქ მე ბულ ყვე ლა სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირს გა აც-
ნოს მო ნი ტო რინ გის დას კვნა. ამ მოთხოვ ნის შე უს-
რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში აუდ იტ ორ ულ ფირ მას 
დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას და აკ ის რებს ის 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მელ-
შიც გა წევ რე ბუ ლია იგი. 

12. მო ნი ტო რინ გის დას კვნა შე იძ ლე ბა იყ ოს 4 კა-
ტე გო რი ის:

ა) პირ ვე ლი კა ტე გო რი ის − რო დე საც აუდ იტ ორი/
აუდ იტ ორ ული ფირ მა ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე-
მის მო ნი ტო რინ გს შე ნიშ ვნე ბის გა რე შე გა ივ ლის;

ბ) მე ორე კა ტე გო რი ის − რო დე საც აუდ იტ ორი/აუდ-
იტ ორ ული ფირ მა ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის 
მო ნი ტო რინ გს მცი რე შე ნიშ ვნე ბით გა ივ ლის;

გ) მე სა მე კა ტე გო რი ის − რო დე საც აუდ იტ ორი/აუდ-
იტ ორ ული ფირ მა ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის 
მო ნი ტო რინ გს მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ნიშ ვნე ბით გა ივ ლის;

დ) მე ოთხე კა ტე გო რი ის − რო დე საც აუდ იტ ორი/
აუდ იტ ორ ული ფირ მა ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე-
მის მო ნი ტო რინ გს ვერ გა ივ ლის.

13. ხა რის ხის კონ ტრო ლის შემ მოწ მე ბე ლი ვალ დე-
ბუ ლია მო ნი ტო რინ გის დას კვნა ში შე იტ ან ოს თა ვი სი 
შე ნიშ ვნე ბი ან/და მო საზ რე ბე ბი რო გორც აუდ იტ ორ ის/
აუდ იტ ორ ული ფირ მის, ისე აუდ იტ ორ ულ ფირ მა ში 
და საქ მე ბუ ლი ყვე ლა გა რი გე ბის პარ ტნი ორ ის შე სა ხებ.“

14. აუდ იტ ორ ის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის 
მო ნი ტო რინ გის შემ თხვე ვა ში პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის-
რე ბა აუდ იტ ორს. აუდ იტ ორ ული ფირ მის ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის შემ თხვე ვა ში 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის რე ბა აუდ იტ ორ ულ ფირ მას ან/

და ყო ველ კონ კრე ტულ აუდ იტ ორ ულ დას კვნა ზე − შე-
სა ბა მის გა რი გე ბის პარ ტნი ორს.

„15. მო ნი ტო რინ გის დას კვნას იხ ილ ავს აკ რე დი ტე-
ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია და იღ ებს ამ მუხ-
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ გა დაწყვე ტი ლე ბას რო გორც 
აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის, ისე აუდ იტ ორ-
ულ ფირ მა ში და საქ მე ბუ ლი ყვე ლა სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
პი რის მი მართ. მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა 3 სა მუ შაო 
დღის ვა და ში ეგ ზავ ნე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდ იტ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტოს.“

16. რო გორც აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა, ისე 
აუდ იტ ორ ულ ფირ მა ში და საქ მე ბუ ლი ყვე ლა სერ ტი-
ფი ცი რე ბუ ლი პი რი უფ ლე ბა მო სი ლია პი რა დად ან/და 
წარ მო მად გენ ლის მეშ ვე ობ ით მი იღ ოს მო ნა წი ლე ობა 
მის მი მართ შედ გე ნი ლი მო ნი ტო რინ გის დას კვნის გან-
ხილ ვა ში და წა რად გი ნოს ახ სნა-გან მარ ტე ბა.

„17. თუ აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა ვერ 
გა ივ ლის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო-
რინ გს, აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი-
ის მი მარ თვის სა ფუძ ვლე ზე სა აგ ენ ტო ვალ დე ბუ ლია 
ამო იღ ოს იგი შე სა ბა მი სი რე ეს ტრი დან. 

18. ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ-
გის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე სა ბა მი სი სა ფუძ-
ვლის არ სე ბო ბი სას, სა აგ ენ ტო ვალ დე ბუ ლია აუდ იტ-
ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა ერ თი ტი პის რე ეს ტრი დან 
მე ორე ტი პის რე ეს ტრში გა და იყ ვა ნოს, აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მი წო დე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე.

19. მო ნი ტო რინ გის დას კვნის შე დე გე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი  სერ ტი-
ფი ცი რე ბუ ლი პი რის მი მართ იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას: 

ა) სერ ტი ფი კა ტის მოქ მე დე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თა-
ობ აზე; 

ბ) შეც დო მე ბის გა მო სას წო რებ ლად ვა დის გან-
საზღვრის თა ობ აზე; 

გ) სერ ტი ფი კა ტის მოქ მე დე ბის შე ჩე რე ბის თა ობ აზე. 
20. მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი უფ ლე ბა-

მო სი ლია სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის მი მართ მი იღ ოს 
ამ მუხ ლის მე-19 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ერ თი 
ან მე ტი გა დაწყვე ტი ლე ბა. 

21. მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ელ ებ ლის მი ერ გან-
საზღვრულ ვა და ში სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის მი ერ 
შეც დო მე ბის გა მო უს წო რებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში სერ-
ტი ფი კა ტის მოქ მე დე ბა შე ჩერ დე ბა. შეც დო მე ბის გა მო-
უს წო რებ ლო ბი სას სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის მი მართ 
არ სე ბუ ლი შე ნიშ ვნე ბი ექ ვემ დე ბა რე ბა გა მოქ ვეყ ნე ბას. 

22. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვებ-
ში სერ ტი ფი კა ტის მოქ მე დე ბის შე ჩე რე ბი სას ფი ზი-
კურ პირს სერ ტი ფი კა ტის მოქ მე დე ბის გა ნახ ლე ბის 
მოთხოვ ნით მი მარ თვა შე უძ ლია სერ ტი ფი კა ტის მოქ-
მე დე ბის შე ჩე რე ბი დან 1 წლის შემ დეგ“.

მუხ ლი 9. ეთ იკ ის წე სე ბი
1. აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა ვალ დე ბუ-

ლია პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას 
და იც ვას ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) მი ერ დად გე ნი ლი, ქარ თულ ენ აზე თარ გმნი ლი 
და ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად რე გის ტრი-
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რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის კო-
დექ სი (IESBA Code).

„2. პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის კო დექ-
სი (IESBA Code) ქარ თულ ენ აზე უნ და თარ გმნოს და 
გა მოს ცეს აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი-
ზა ცი ამ.

3. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ, ქარ თულ ენ აზე 
თარ გმნილ პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის 
კო დექ სს (IESBA Code) რე გის ტრა ცი აში გა სა ტა რებ ლად 
წა რუდ გენს სა აგ ენ ტოს, რო მე ლიც ამ კო დექ სს აქ ვეყ ნებს 
რე გის ტრა ცი აში გა ტა რე ბის შემ დეგ.“

4. აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა იმ სუ ბი ექ-
ტის გან და მო უკ იდ ებ ელი უნ და იყ ოს, რო მელ საც იგი 
აუდ იტს უტ არ ებს. ამ ას თა ნა ვე, იგი არ უნ და იყ ოს 
ჩარ თუ ლი ამ სუ ბი ექ ტის გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე-
ბის პრო ცეს ში.

5. აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას უფ ლე ბა არ 
აქ ვს, ჩა ატ არ ოს აუდ იტი იმ შემ თხვე ვა ში, თუ: 

ა) სუ ბი ექ ტსა და აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას 
შო რის არ სე ბობს ფი ნან სუ რი ან/და სხვა ინ ტე რე სი, 
რო მელ მაც შე საძ ლე ბე ლია გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს სუ ბი-
ექ ტზე გა ცე მუ ლი აუდ იტ ორ ული დას კვნის ში ნა არ სზე;

ბ) სუ ბი ექ ტი და აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა 
არი ან ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლი პი რე ბი სა ქარ თვე-
ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით; 

გ) სუ ბი ექ ტსა და აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას 
შო რის არ სე ბობს შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა. 

6. ამ მუხ ლის მიზ ნე ბი სათ ვის ფი ნან სურ ინ ტე რე სად 
ჩა ით ვლე ბა ინ ტე რე სი აქ ცი ებ სა და სხვა ფა სი ან ქა ღალ-
დებ ში, სეს ხებ სა და სხვა სა ვა ლო ვალ დე ბუ ლე ბებ ში, 
ის ეთი უფ ლე ბე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ჩათ ვლით, 
რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნებს ას ეთი ინ ტე რე სის მო პო ვე-
ბას, ას ევე წარ მო ებ ულ ებს, პირ და პირ და კავ ში რე ბულს 
ას ეთი ინ ტე რე სის მო პო ვე ბას თან. 

7. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის  სა კითხებ თან და კავ-
ში რე ბით აზ რთა სხვა დას ხვა ობა არ შე იძ ლე ბა გახ დეს 
აუდ იტ ორ თან/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას თან სა ხელ შეკ რუ-
ლე ბო ურ თი ერ თო ბის შეწყვე ტის სა ფუძ ვე ლი.

8. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი, მე-4 ან მე-5 პუნ ქტით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის 
შემ თხვე ვა ში: 

„აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას დის ციპ ლი ნურ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას და აკ ის რებს ის აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მელ შიც გა წევ რე ბუ-
ლია იგი. 3 სა მუ შაო დღის ვა და ში აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია ინ ფორ მა ცი ას აუდ იტ-
ორ ის თვის/აუდ იტ ორ ული ფირ მი სათ ვის და კის რე ბუ-
ლი დის ციპ ლი ნა რუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა ხებ 
აც ნო ბებს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო საბ ჭოს; 

9. ამ მუხ ლის მოქ მე დე ბა აგ რეთ ვე ვრცელ დე ბა ხა-
რის ხის კონ ტრო ლის შემ მოწ მე ბელ სა და აუდ იტ ორ ულ 
ფირ მა ში და საქ მე ბულ სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირ ზე, მათ 
მი ერ შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ-
ებ ის ას. 

 

მუხ ლი 10. ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ალ ურ ობა
1. აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის მი ერ პრო-

ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას მი ღე ბუ-
ლი ინ ფორ მა ცია პრო ფე სი ული სა იდ უმ ლო ებაა. 

2. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბის გარ და, აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ-
ული ფირ მა ვალ დე ბუ ლია: 

ა) და იც ვას პრო ფე სი ული სა იდ უმ ლო ება, დრო ის 
გას ვლი სა და საქ მი ან ობ ის შეც ვლის მი უხ ედ ავ ად; 

ბ) სუ ბი ექ ტის თან ხმო ბის გა რე შე არ გა ამ ჟღავ ნოს 
პრო ფე სი ული სა იდ უმ ლო ება. 

3. აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის შეც ვლის 
შემ თხვე ვა ში წი ნა აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას 
უფ ლე ბა აქ ვს, შემ დეგ აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ-
მას გა დას ცეს შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია იმ სუ ბი ექ ტის 
შე სა ხებ, რო მელ საც აუდ იტი ჩა უტ არა.

4. აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას უფ ლე ბა აქ ვს, 
სუ ბი ექ ტის თან ხმო ბის შემ თხვე ვა ში პრო ფე სი ული 
მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას მი ღე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცია სხვა პირს გა დას ცეს.

„5. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი მოთხოვ ნე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში 
აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას დის ციპ ლი ნურ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას და აკ ის რებს ის აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მელ შიც გა წევ რე ბუ-
ლია იგი. დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ხით 
შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბის შე ჩე რე ბაც. აკ-
რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბის 
შე ჩე რე ბა, მი სი რე ეს ტრი დან ამ ოღ ებ ის სა ფუძ ვე ლია.“

6. ამ მუხ ლის მოქ მე დე ბა აგ რეთ ვე ვრცელ დე ბა ხა-
რის ხის კონ ტრო ლის შემ მოწ მე ბელ სა და აუდ იტ ორ ულ 
ფირ მა ში და საქ მე ბულ სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირ ზე, მათ 
მი ერ შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ-
ის ას მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას თან და კავ ში რე ბით.

თა ვი IV
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია

 
მუხ ლი 11. პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის აკ რე დი-

ტა ცია
1. ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის აკ რე დი ტე ბუ ლი 

შე იძ ლე ბა იყ ოს მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ-
ლო ბის შე სა ბა მი სად შექ მნი ლი ბუ ღალ ტერ თა ან/და 
აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც 
რე გის ტრი რე ბუ ლია არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ულ) 
იურ იდი ულ პი რად და აკ მა ყო ფი ლებს ამ მუხ ლის 
მოთხოვ ნებს.

„2. ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი-
ული ორ გა ნი ზა ცი ის აკ რე დი ტა ცი ას ახ ორ ცი ელ ებს 
სა აგ ენ ტო. 

3. ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცია, აკ რე დი ტა ცი ას იღ ებს იმ შემ თხვე ვა ში, 
თუ მას აქ ვს ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა-
ცი ის (IFAC) მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი ში გა პო ლი ტი კა 
და პრო ცე დუ რე ბი ქვე მოთ ჩა მოთ ვლილ სა კითხებ თან 
მი მარ თე ბით:
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ა) თა ვი სი წევ რი აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ორ ული 
ფირ მე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო-
რინ გის მე ქა ნიზ მი;

ბ) მოთხოვ ნე ბი სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირ თა გა ნათ-
ლე ბის მი მართ და მა თი სერ ტი ფი ცი რე ბის სის ტე მა;

გ) თა ვი სი წევ რე ბის მი ერ პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ-
ტრე ბის ეთ იკ ის კო დექ სის (IESBA Code) მოთხოვ ნე ბის 
დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მა;

დ) დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე-
ბის სის ტე მა.

4. ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ ბუ ღალ ტერ-
თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას 
აკ რე დი ტა ცია ეძ ლე ვა გა ნუ საზღვრე ლი ვა დით.“

5. ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ ბუ ღალ ტერ-
თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას 
აკ რე დი ტა ცია გა უხ ან გრძლივ დე ბა 1 წლით, თუ ის 
მი იღ ებს ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) ას ოც ირ ებ ული წევ რის სტა ტუსს. 

„6. ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის აკ რე დი ტა ცი ის პი რო ბებ თან შე სა ბა მი-
სო ბის მო ნი ტო რინ გს ყო ველ წლი ურ ად  ახ ორ ცი ელ ებს 
სა აგ ენ ტო.“ 

7. ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის ბუ ღალ ტერ თა ან/
და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო-
მე ლიც არ ის ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე-
რა ცი ის (IFAC) ნამ დვი ლი წევ რი ან ბუ ღალ ტერ თა 
სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ აღი არ-
ებ ული რე გი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის ნამ დვი ლი 
წევ რი, აკ რე დი ტე ბუ ლად ით ვლე ბა მი სი წევ რო ბის 
გან მავ ლო ბა ში.

8. ამ მუხ ლის მე-7 პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი ბუ ღალ-
ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-
ცია ვალ დე ბუ ლია სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ულ 
პირს – აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ან ერ ოვ ნულ ორ გა ნოს – 
აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრს პირ ველ წელს და უდ ას ტუ როს 
შე სა ბა მი სად ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა-
ცი ის (IFAC) წევ რო ბა ან ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ აღი არ ებ ული რე გი ონ ალ ური 
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა. 

9. ამ მუხ ლის მე-7 პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი ბუ ღალ-
ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი-
ზა ცია ვალ დე ბუ ლია შე სა ბა მი სად ბუ ღალ ტერ თა 
სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) წევ რო ბის ან 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) 
მი ერ აღი არ ებ ული რე გი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის 
წევ რო ბის შე ჩე რე ბის შემ თხვე ვა ში მი სი შე ჩე რე ბი დან 
1 თვის გან მავ ლო ბა ში აც ნო ბოს ეს სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ულ პირს – აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ან ერ ოვ ნულ 
ორ გა ნოს – აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრს.

„10. ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის, თუ ბუ ღალ ტერ თა 
ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ-
რე ბის 50%-ზე მეტს შე ად გე ნენ იმ ბუ ღალ ტერ თა ან/და 
აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი, 
რომ ლის აკ რე დი ტა ცია გა უქ მე ბუ ლია, ით ვლე ბა, რომ 
ეს ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ები ერ თი და იგ ივეა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ-
ნულ ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ას სა აგ ენ ტოს თვის აკ რე დი ტა ცი ის მი ღე-

ბის მოთხოვ ნით მი მარ თვის უფ ლე ბა აქ ვს რე გის ტრა-
ცი იდ ან 3 წლის შემ დეგ.

11. აკ რე დი ტა ცი ის წესს, ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქტით 
გან საზღვრუ ლი მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, ად გენს 
სა აგ ენ ტო.“

მუხ ლი 12. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი-
ზა ცი ის კომ პე ტენ ცია

1. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, 
რო მე ლიც ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) ნამ დვი ლი წევ რია, ვალ დე ბუ ლია:

„ა) არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ იდი ული 
პი რე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ად გი ლობ რი ვი 
(ერ ოვ ნუ ლი) სტან დარ ტე ბის შედ გე ნა, გა მო ცე მა და 
სა აგ ენ ტო სათ ვის  სა რე გის ტრა ცი ოდ წარ დგე ნა;“ 

ა.ა) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბი (IFRS);

ა.ბ) მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (IFRS for 
SMEs);

ა.გ) აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (ISA);
ა.დ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო სტან-

დარ ტი (ISQC);
ა.ე) პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის კო დექ-

სი (IESBA Code);
ბ) და ად გი ნოს, სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ულ 

პირს – სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო-
გი ის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტოს რე გის ტრა ცი აში გა სა ტა რებ-
ლად წა რუდ გი ნოს და გა მოს ცეს:

ბ.ა) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის შემ მოწ მე ბელ-
თა სერ ტი ფი ცი რე ბის წე სე ბი; 

ბ.ბ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ-
გის დე ბუ ლე ბა, ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე-
რა ცი ის (IFAC) მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად.

2. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის 
ფუნ ქცი ებია:

ა) არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ იდი ული 
პი რე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ად გი ლობ რი ვი 
(ერ ოვ ნუ ლი) სტან დარ ტე ბის შედ გე ნა, გა მო ცე მა და 
სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის თვის – სა-
ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გი ის ერ-
ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს თვის სა რე გის ტრა ცი ოდ წარ დგე ნა; 

ბ) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა რე კო მენ და ციო (სა-
ნი მუ შო) ან გა რიშ თა გეგ მის შე მუ შა ვე ბა და გა მო ცე მა;

გ) ბუ ღალ ტერ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო სწავ ლე ბე ბის 
(ტრე ნინ გე ბის) გან ხორ ცი ელ ება;

დ) ფი ზი კურ პირ თა სერ ტი ფი ცი რე ბა, კერ ძოდ:
„დ.ა) ბუ ღალ ტერ თა (სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი-

ონ ალ ბუ ღალ ტრად) სერ ტი ფი ცი რე ბა;“
დ.ბ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის შემ მოწ მე-

ბელ თა სერ ტი ფი ცი რე ბა ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის 
„ბ.ა“ ქვე პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის წე სე-
ბის შე სა ბა მი სად;

დ.გ) ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს თან ან სხვა და ინ-
ტე რე სე ბულ პირ თან შე თან ხმე ბით სხვა სა ხის სერ ტი-
ფი ცი რე ბის გან ხორ ცი ელ ება;

ე) დის ციპ ლი ნუ რი საქ მის წარ მო ება თა ვი სი წევ რი 
აუდ იტ ორ ის/ აუდ იტ ორ ული ფირ მის და ამ აუდ იტ-
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ორ ულ ფირ მა ში და საქ მე ბუ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
პი რის მი მართ;

ვ) გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტის შე მუ-
შა ვე ბა, დად გე ნა და გა მო ყე ნე ბა;

ზ) თა ვი სი წევ რე ბის მი ერ ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო-
რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) ეთ იკ ის წე სე ბის მოთხოვ ნე-
ბის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის კონ ტრო ლი;

თ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის 
გან ხორ ცი ელ ება ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის „ბ.ბ“ 
ქვე პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბის შე სა ბა მი სად;

ი) თა ვის მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირ თა სი ის სა-
კუ თარ ვებ გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნე ბა;

„კ) თა ვი სი წევ რი აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ორ ული 
ფირ მე ბის აღ რიცხვის წარ მო ება და მი სი სა ჯა რო ობ ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა.“

3. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
უფ ლე ბა მო სი ლია, ამ მუხ ლით გან საზღვრუ ლი საქ-
მი ან ობ ის გარ და, გა ნა ხორ ცი ელ ოს სა დამ ფუძ ნებ ლო 
დო კუ მენ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ან/და კა ნო ნით 
აუკ რძა ლა ვი სხვა ნე ბის მი ერი საქ მი ან ობა. 

„4. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
პირ თა სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ-
ტრად სერ ტი ფი ცი რე ბას ახ ორ ცი ელ ებს ბუ ღალ ტერ-
თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) გა ნათ ლე ბის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (IES) მოთხოვ ნე ბის 
დაც ვით.“

5. პირ თა სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალ ბუ-
ღალ ტრად და სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტრად 
სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მე ბი სა ჯა რო უნ და იყ ოს. 
ამ ას თა ნა ვე, ამ პროგ რა მებ ში მი თი თე ბუ ლი უნ და იყ ოს 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ პი რად აღი არ ებ ის ათ ვის სა ჭი რო 
ცოდ ნის სა ვალ დე ბუ ლო მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბი.

6. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ვალ დე ბუ ლია გა მო აქ ვეყ ნოს ინ ფორ მა ცია აუდ იტ ორ-
ებ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის შე მო სავ ლე ბის მო ცუ-
ლო ბის შე სა ხებ. ამ ას თა ნა ვე, იგი ვალ დე ბუ ლია აუდ-
იტ ორ ებ ის/ აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის შე მო სავ ლე ბი 
და ყოს გა წე ული მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ებ ის მი ხედ ვით. 

7. აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
ამ მუხ ლის მე-6 პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი შე მო სავ ლე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია უნ და გა მო აქ ვეყ ნოს ყო ველ წლი-
ურ ად, შე სა ბა მი სი წლის მომ დევ ნო წლის ბო ლომ დე. 

8. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ვალ დე ბუ ლია თა ვი სი საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ ან გა რი ში 
გა მო აქ ვეყ ნოს ყო ველ წლი ურ ად, სა კუ თარ ვებ გვერ დზე 
ან/და პრე სა ში, შე სა ბა მი სი წლის მომ დევ ნო წლის 1 
ივ ლი სამ დე. თა ვი სი საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ ან გა რი შის 
სა კუ თარ ვებ გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია ვალ დე-
ბუ ლია ეს ან გა რი ში ვებ გვერ დზე ჰქონ დეს გა მოქ ვეყ ნე-
ბი დან სულ ცო ტა 3 წლის გან მავ ლო ბა ში.

„9. ამ მუხ ლის 1 პუნ ქტის „ბ“ ქვე პუნ ქტით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის სა აგ ენ ტო ში წარ დგე ნა 
შე უძ ლია მხო ლოდ ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე-
დე რა ცი ის (IFAC) წევრ აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ას.

„10. ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის, თუ ბუ ღალ ტერ თა 
ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ-

რე ბის 50%-ზე მეტს შე ად გე ნენ იმ ბუ ღალ ტერ თა ან/და 
აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი, 
რომ ლის აკ რე დი ტა ცია გა უქ მე ბუ ლია, ით ვლე ბა, რომ 
ეს ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ები ერ თი და იგ ივეა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ-
ნულ ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ას სა აგ ენ ტოს თვის აკ რე დი ტა ცი ის მი ღე-
ბის მოთხოვ ნით მი მარ თვის უფ ლე ბა აქ ვს რე გის ტრა-
ცი იდ ან 3 წლის შემ დეგ.

11. აკ რე დი ტა ცი ის წესს, ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქტით 
გან საზღვრუ ლი მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, ად გენს 
სა აგ ენ ტო.“

„თა ვი IV1

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო სა აგ ენ ტო

 მუხ ლი 121. სა აგ ენ ტოს სტა ტუ სი
1. სა აგ ენ ტო იქ მნე ბა ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო მი სი-

ას თან და წარ მო ად გენს სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი-
ულ პირს

2. სა აგ ენ ტო და მო უკ იდ ებ ელი ორ გა ნოა და თა ვი სი 
საქ მი ან ობ ის ას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა არც ერთ სხვა ორ გა-
ნო სა და თა ნამ დე ბო ბის პირს. სა აგ ენ ტო საქ მი ან ობ ას 
წარ მარ თავს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის, სა ერ თა-
შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა და შე თან ხმე ბე ბის, ამ 
კა ნო ნის, „სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის, „ფა სი ანი ქა ღალ დე-
ბის კო მი სი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის, სხვა 
ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი სა და სა აგ ენ ტოს დე ბუ ლე ბის 
შე სა ბა მი სად.

3. სა აგ ენ ტო თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში 
წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ურ თი-
ერ თო ბებ ში და ორ გა ნი ზა ცი ებ ში.        

4. სა აგ ენ ტოს აქ ვს და მო უკ იდ ებ ელი ბა ლან სი, სა-
ბან კო ან გა რი ში, ბე ჭე დი სა ხელ მწი ფო გერ ბის გა მო სა-
ხუ ლე ბით და სა კუ თა რი სა ხელ წო დე ბით.

5. სა აგ ენ ტო ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის და კო მი სი ის  წი ნა შე.

6. სა აგ ენ ტო სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტს  და კო-
მი სი ას წა რუდ გენს ყო ველ წლი ურ ან გა რიშს გა წე ული 
საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ. 

მუხ ლი 122. სა აგ ენ ტოს შექ მნა და საქ მი ან ობ ის წე სი
1. სა აგ ენ ტოს მარ თვის უმ აღ ლე სი ორ გა ნოა საბ ჭო, 

რომ ლის შე მად გენ ლო ბაც გა ნი საზღვრე ბა 5 კა ცით.  
საბ ჭო ში თი თო  წევ რი წარ დგე ნი ლი იქ ნე ბა: პარ ლა-
მენ ტის სა ფი ნან სო სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის, ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტროს, ერ ოვ ნუ ლი ბან კი, ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
კო მი სი ის, და   აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა-
ნი ზა ცი ის მი ერ.  

2. საბ ჭოს წევ რებს ამ ტკი ცებს პარ ლა მენ ტი 5 წლით.
3. საბ ჭოს ხელ მძღვა ნე ლობს  თავ მჯდო მა რე, რო-

მელ საც საბ ჭოს წევ რთა შე მად გენ ლო ბი დან ამ ტკი ცებს 
პარ ლა მენ ტი 

sakanonmdeblo iniciativebi
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4. საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე და წევ რე ბი თა ნამ დე ბო-
ბი დან ვა დამ დე თა ვი სუფ ლდე ბი ან:

ა) პი რა დი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე; 
ბ) თუ და უშ ვა სე რი ოზ ული სამ სა ხუ რებ რი ვი გა-

დაც დო მა;
გ) თუ ვერ ას რუ ლებს თა ვის მო ვა ლე ობ ას ჯან მრთე-

ლო ბის მდგო მა რე ობ ის ან სა სა მარ თლოს მი ერ ქმე დუ-
უნ არ ოდ ან შეზღუ დულ ქმე დუ ნა რი ან ად ცნო ბის გა მო;

დ) სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ობ ის შეწყვე ტი სას; 
ე) სის ხლის სა მარ თლის და ნა შა ულ ზე გა მამ ტყუ ნე-

ბე ლი გა ნა ჩე ნის კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შეს ვლი სას.
5. საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი მი იღ ება წარ მოდ გე-

ნი ლი წევ რე ბის ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით.
6. სა აგ ენ ტოს თავ მჯდო მა რე საბ ჭოს გა დაწყვე ტი-

ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მოს ცემს ნორ მა ტი ულ აქ ტს 
– ბრძა ნე ბას.  

მუხ ლი 123. სა აგ ენ ტოს მარ თვა და ბი უჯ ეტი
1. სა აგ ენ ტოს ფუნ ქცი ები, მის მარ თვას თან, 

სტრუქ ტუ რას თან,  ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას თან, წარ-
მო მად გენ ლო ბას თან და კონ ტროლ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი სა კითხე ბი რე გუ ლირ დე ბა ამ  კა ნო ნით, სხვა სა კა-
ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი თა და სა აგ ენ ტოს დე ბუ ლე ბით, 
რო მელ საც საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბით და სა აგ ენ ტოს 
თავ მჯდო მა რის წარ დგი ნე ბით ამ ტკი ცებს სა ქარ თვე-
ლოს პარ ლა მენ ტის ბი ურო.’

2. სა აგ ენ ტოს წარ მო მად გენ ლო ბი თი და აღ მას რუ-
ლე ბე ლი ფუნ ქცი ები ეკ ის რე ბა სა აგ ენ ტოს თავ მჯდო-
მა რეს.

3. სა აგ ენ ტოს საშ ტა ტო ნუს ხას და თა ნამ შრო მელ-
თა თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გო ებ ის ოდ ენ ობ ას საბ ჭოს 
გა დაწყვე ტი ლე ბით და სა აგ ენ ტოს თავ მჯდო მა რის 
წარ დგი ნე ბით ამ ტკი ცებს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი. 

4. სა აგ ენ ტოს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი-ლე ბე ბის გან ხორ-
ცი ელ ებ ის ათ ვის; სა ჭი რო შე ნო ბა-ნა გე ბო ბე ბით, ტექ-
ნი კუ რი სა შუ ალე-ბე ბით, ფი ნან სუ რი სახ სრე ბი თა და 
სხვა ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყოფს კო მი სია.

5. საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბით და საბ ჭოს თავ-
მჯდო მა რის წარ დგი ნე ბით სა აგ ენ ტოს ბი უჯ ეტს 
ყო ველ წლი ურ ად ამ ტკი ცებს ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
კო მი სია. ბუ ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე-
ბის (IFRS), მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ-
რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (IFRS 
for SMEs) და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
(ISA)  თარ გმნა ში ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა.

6. სა აგ ენ ტოს მიმ დი ნა რე ხარ ჯე ბი არ შე იძ ლე ბა 
იყ ოს წი ნა წელს დამ ტკი ცე ბულ და ფი ნან სე ბა ზე ნაკ-
ლე ბი. სა აგ ენ ტოს მიმ დი ნა რე ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა 
წი ნა წლის და ფი ნან სე ბას თან შე და რე ბით შე იძ ლე ბა 
მხო ლოდ სა აგ ენ ტოს წი ნას წა რი თან ხმო ბით. თუ ფა სი-
ანი ქა ღალ დე ბის კო მი სია არ და ამ ტკი ცებს სა აგ ენ ტოს 
ბი უჯ ეტს, სა აგ ენ ტოს და ფი ნან სე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა 
სა აგ ენ ტო სათ ვის წი ნა წელს დამ ტკი ცე ბუ ლი და ფი ნან-
სე ბის ოდ ენ ობ ით.

მუხ ლი 124. სა აგ ენ ტოს კომ პე ტენ ცია
1. სა აგ ენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია:
ა) აწ არ მო ოს :
ა.ა) აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის რე-

ეს ტრი;
ა.ბ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის შემ მოწ მე ბელ თა რე ეს-

ტრი;
ბ) გა ნა ხორ ცი ელ ოს ამ კა ნო ნის დაც ვის მო ნი ტო-

რინ გი, რაც გუ ლის ხმობს, მაგ რამ არ შე მო ფარ გლე ბა:
ბ.ა) აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბუ ლი 

აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის ხა რის ხის კონ-
ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გს;

ბ.ბ)  აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ური ფირ მის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
აუდ იტ ის მოკ ვლე ვას;

ბ.გ) ჩა ტა რე ბუ ლი ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის 
მო ნი ტო რინ გის, მოკ ვლე ვის შე დე გებ ზე აუდ იტ ორ ის-
ათ ვის/აუდ იტ ური ფირ მი სათ ვის დის ციპ ლი ნა-რუ ლი 
სას ჯე ლის (ზო მე ბის) და კის რე ბა;

ბ.დ) აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის აკ რე დი ტა ცი ის წე სებ თან შე სა ბა მი სო ბის მო ნი ტო-
რინ გს (შე მოწ მე ბას);

ბ.ე) ად მი ნის ტრა ცი ული ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბას 
იმ პირ თა მი მართ, რომ ლე ბიც ახ ორ ცი ელ ებ ენ აუდ იტს 
რე გის ტრა ცი ის გა რე შე ან თავს არ იდ ებ ენ სა ვალ დე ბუ-
ლო აუდ იტს.

გ) გა ნა ხორ ცი ელ ოს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის აკ რე დი ტა ცია და იმ აკ რე დი ტე ბუ ლიპ რო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აკ რე დი ტა ცი ის გა უქ მე ბა, რომ ლე ბიც 
არ აკ მა ყო ფი ლე ბენ/ას რუ ლე ბენ ამ კა ნო ნით დად გე ნილ 
მოთხოვ ნებს.

დ) და ამ ტკი ცოს და რე გის ტრა ცი აში გა ატ არ ოს:
დ.ა) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 

სტან დარ ტე ბი (IFRS);
დ.ბ) მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (IFRS for 
SMEs);

დ.გ) აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (ISA);
დ.დ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო სტან-

დარ ტი (ISQC);
დ.ე) პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის კო-

დექ სი (IESBA Code);
დ.ვ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის შემ მოწ მე-

ბელ თა სერ ტი ფი ცი რე ბის წე სე ბი;
დ.ზ) ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ-

გის დე ბუ ლე ბა;
დ.თ) ბუ ღალ ტერ თა (სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე-

სი ონ ალ ბუ ღალ ტრად და სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ-
ტრად) სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მე ბი;

ე) შე ას რუ ლოს მე დი ატ ორ ის ფუნ ქცია აკ რე დი ტი-
რე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის წარ მოქ-
მნი ლი და ვის შემ თხვე ვა ში;

ვ) შე სა ბა მი სი სა ფუძ ვლის არ სე ბო ბი სას, მოს თხო-
ვოს აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას მი სი 
წევ რი აუდ იტ ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის რიგ გა რე შე 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბა ან/
და ხა რის ხის კონ ტრო ლის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით 
მი უთ ით ოს კონ რე ტუ ლი აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
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სუ ბი ექ ტის აუდ იტ ის ფა ილ ებ ის შე მოწ მე ბა.
ზ) გა ნა ხორ ცი ელ ოს სხვა ის ეთი მო ვა ლე ობ ები, ან 

შე ას რუ ლოს ის ეთი ფუნ ქცი ები, რო მე ლიც გა მომ დი ნა-
რე ობს ამ კა ნო ნი დან და „ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი დან.

2. სა აგ ენ ტო ვალ დე ბუ ლია და აფ ინ ან სოს აკ რე დი-
ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
(IFRS), მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (IFRS 
for SMEs) და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
(ISA) თარ გმნა .

3. სა აგ ენ ტო ახ ორ ცი ელ ებს ად მი ნის ტრა ცი ულ ზო-
მებს იმ სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ რო მე ლიც ახ ორ ცი ელ ებ ენ 
აუდ იტს შე სა ბა მი სი რე გის ტრა ცი ის გა რე შე, აგ რეთ ვე 
იმ კომ პა ნი ებ ის მი მართ რომ ლე ბიც ექ ვემ დე ბა რე ბი ან 
სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს და არ ას რუ ლე ბენ კა ნო ნის 
შე სა ბა მის მოთხოვ ნებს.

4. სა აგ ენ ტო  აუდ იტ ორ ებ ის რე ეს ტრში ცვლი ლე-
ბებს ახ ორ ცი ელ ებს  მხო ლოდ აკ რე ტი რე ბუ ლი პრო-
ფე სი ული ორ გა ნოს წარ დგი ნე ბით.“

თა ვი V
პა სუ ხის მგებ ლო ბა და და ვის გა დაწყვე ტა

 
მუხ ლი 13. პა სუ ხის მგებ ლო ბა ამ კა ნო ნის დარ ღვე-

ვი სათ ვის
1. ამ კა ნო ნის მოთხოვ ნა თა დარ ღვე ვა გა მო იწ ვევს 

ამ მუხ ლით გან საზღვრულ პა სუ ხის მგებ ლო ბას, თუ 
შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბით ას ეთი ქმე დე ბის თვის 
(მოქ მე დე ბის თვის/უმ ოქ მე დო ბის თვის) სხვა პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა არ არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

2. ამ კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის „ბ“ და „გ“ 
ქვე პუნ ქტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბის 
მი ერ იმ ავე მუხ ლის მე-5 პუნ ქტის მოთხოვ ნის შე უს-
რუ ლებ ლო ბა გა მო იწ ვევს შე სა ბა მი სი სუ ბი ექ ტის და-
ჯა რი მე ბას 10 000 ლა რის ოდ ენ ობ ით, რაც მას არ ათ ავ-
ის უფ ლებს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან.

 

მუხ ლი 14. პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის წე სი
1. სა მარ თალ დარ ღვე ვის საქ მის წარ მო ებ ის დაწყე-

ბის სა ფუძ ვე ლია ამ კა ნო ნის მე-13 მუხ ლით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვის გა მოვ ლე ნა, 
რომ ლის შე სა ხე ბაც დგე ბა სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი. 
სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მს ხელს აწ ერს მი სი შედ გე ნის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე პი რი.

2. ამ კა ნო ნის მე-13 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სა მარ თალ დარ ღვე ვის გა მოვ ლე ნი სას ამ ავე კა ნო ნის 
მე-7 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის „ბ“ და „გ“ ქვე პუნ ქტე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ სა მარ თალ-
დარ ღვე ვის ოქ მს ად გენს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
მი ერ გან საზღვრუ ლი პი რი, თუ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ-
მდებ ლო ბით სხვა რამ არ არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

3. სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მში აღ ინ იშ ნე ბა: ოქ მის 
შედ გე ნის თა რი ღი; შემ დგე ნის თა ნამ დე ბო ბა, სა ხე ლი 

და გვა რი; მო ნა ცე მე ბი დამ რღვე ვი პი რის შე სა ხებ, მათ 
შო რის, პი რა დი ნო მე რი ან გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის 
სა იდ ენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი; სა მარ თალ დარ ღვე ვის ში-
ნა არ სი; ნორ მა ტი ული აქ ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას ამ სა მარ თალ დარ ღვე ვი სათ ვის.

4. სა მარ თალ დარ ღვე ვის საქ მის წარ მო ებ ის დაწყე-
ბის თა ობ აზე ეც ნო ბე ბა იმ პირს, რომ ლის მი მარ თაც 
მიმ დი ნა რე ობს აღ ნიშ ნუ ლი საქ მის წარ მო ება, და მას 
გა და ეც ემა სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მის 1 ეგ ზემ პლა რი.

5. პი რი უფ ლე ბა მო სი ლია პი რა დად ან/და წარ მო-
მად გენ ლის მეშ ვე ობ ით მი იღ ოს მო ნა წი ლე ობა მის 
მი მართ დაწყე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვის საქ მის წარ-
მო ებ ის პრო ცეს ში და წა რად გი ნოს ახ სნა-გან მარ ტე ბა. 

6. ამ კა ნო ნის მე-13 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სა მარ თალ დარ ღვე ვის გა მოვ ლე ნი სას ამ ავე კა ნო ნის 
მე-7 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის „ბ“ და „გ“ ქვე პუნ ქტე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ და ჯა რი-
მე ბის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბას იღ ებს სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის მი ერ გან საზღვრუ ლი პი რი, თუ სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით სხვა რამ არ არ ის გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი.

7. სა მარ თალ დარ ღვე ვის საქ მე ზე გა დაწყვე ტი ლე ბა 
მი იღ ება ოქ მის შედ გე ნი დან 1 თვის ვა და ში. ამ გა-
დაწყვე ტი ლე ბის 1 ეგ ზემ პლა რი გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბი დან 5 დღის ვა და ში გა და ეც ემა იმ პირს, რომ-
ლის მი მარ თაც მიმ დი ნა რე ობ და აღ ნიშ ნუ ლი საქ მის 
წარ მო ება. 

8. სა მარ თალ დარ ღვე ვის საქ მე ზე მი ღე ბულ გა-
დაწყვე ტი ლე ბა ში აღ ინ იშ ნე ბა: გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მიმ ღე ბი ორ გა ნოს/პი რის და სა ხე ლე ბა; საქ მის გან ხილ-
ვის თა რი ღი; მო ნა ცე მე ბი იმ პი რის შე სა ხებ, რომ ლის 
მი მარ თაც გა ნი ხი ლე ბო და საქ მე; საქ მის გან ხილ ვი სას 
დად გე ნი ლი გა რე მო ებ ები; ნორ მა ტი ული აქ ტი, რო-
მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას ამ სა მარ-
თალ დარ ღვე ვი სათ ვის; გა დაწყვე ტი ლე ბის ში ნა არ სი; 
გა დაწყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის ვა და და წე სი.

9. ამ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად და კის რე ბულ ჯა რი მას 
პი რი იხ დის და ჯა რი მე ბის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბის 
ჩა ბა რე ბი დან 30 დღის ვა და ში. 

10. ამ კა ნო ნით და წე სე ბუ ლი ჯა რი მა ირ იცხე ბა ბი-
უჯ ეტ ში, სა ქარ თვე ლოს სა ბი უჯ ეტო კო დექ სით დად-
გე ნი ლი წე სით.

 
მუხ ლი 15. და ვის გა დაწყვე ტა
1. ამ კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე და ვა გა ნი ხი ლე ბა 

და გა დაწყდე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით, ამ მუხ ლის მოთხოვ ნა თა გათ ვა-
ლის წი ნე ბით.

2. მო ნი ტო რინ გის დას კვნა გა სა ჩივ რდე ბა მო ნი ტო-
რინ გის გან მა ხორ ცი ელ ებ ლის გა დაწყვე ტი ლე ბას თან 
ერ თად. 

3. მო ნი ტო რინ გის დას კვნის თა ობ აზე მო ნი ტო-
რინ გის გან მა ხორ ცი ელ ებ ლის გა დაწყვე ტი ლე ბა აუდ-
იტ ორ მა, აუდ იტ ორ ულ მა ფირ მამ ან აუდ იტ ორ ულ 
ფირ მა ში და საქ მე ბულ მა სერ ტი ფი ცი რე ბულ მა პირ მა 
შე საძ ლე ბე ლია გა ას აჩ ივ როს სა სა მარ თლო ში, გა დაწყვე-
ტი ლე ბის ჩა ბა რე ბი დან 30 დღის ვა და ში. 

4. სა მარ თალ დარ ღვე ვის საქ მე ზე მი ღე ბუ ლი გა-
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დაწყვე ტი ლე ბა გა სა ჩივ რდე ბა სა სა მარ თლო ში, სა ქარ-
თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი ული საპ რო ცე სო კო დექ სით 
დად გე ნი ლი წე სით. 

5. სა მარ თალ დარ ღვე ვის საქ მე ზე მი ღე ბუ ლი გა-
დაწყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბა არ აჩ ერ ებს ამ გა დაწყვე-
ტი ლე ბის მოქ მე დე ბას.

თა ვი VI
გარ და მა ვა ლი და დას კვნი თი დე ბუ ლე ბა ნი

 
მუხ ლი 16. გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბა ნი
1. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ-

იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს კო ლე გი ის და სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის კო მი სი ის დად გე ნი ლე ბე-
ბით მი ღე ბუ ლი, აგ რეთ ვე ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის სფე რო ში 2013 წლის 1 იან ვრი სათ ვის 
მოქ მე დი ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი მოქ მე დებს ამ კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბის გა მო-
ყე ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის ძა ლა ში შეს ვლამ დე.

2. „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის 
რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში აღ ნიშ-
ნუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის დრო ებ ითი სტან-
დარ ტე ბი მოქ მე დებს 2015 წლის 1 იან ვრამ დე.

„3. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ-
იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს მი ერ გა ცე მუ ლი აუდ-
იტ ორ ის საკ ვა ლი ფი კა ციო სერ ტი ფი კა ტე ბი, რომ ლე ბიც 
ძა ლა შია 2013 წლის 1 იან ვრი სათ ვის, მოქ მე დებს 2013 
წლის 1 იან ვრი დან 5 წლის გან მავ ლო ბა ში.  ას ეთი სერ-
ტი ფი კა ტის მფლო ბე ლებ მა ამ ვა და ში უნ და მო იპ ოვ-
ონ სერ ტი ფი კა ტი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 
მომ ზა დე ბუ ლი და სა აგ ენ ტო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
პროგ რა მის შე სა ბა მი სად.

„31.  აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი-
ამ 2014 წლის 1 იან ვრამ დე შე იმ უშა ოს და სა აგ ენ ტოს 
რე გის ტრა ცი ის ათ ვის წა რუდ გი ნოს  ამ მუხ ლის მე-3 
პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი სერ ტი ფი კა ტის მლო ბელ თა პრო-
ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის საკ ვა ლი ფი კა ციო სპე ცი ალ-
ური პროგ რა მა, რომ ლის მი ხედ ვით სერ ტი ფი ცი რე ბა

4. ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ სერ ტი ფი-
ცი რე ბულ პირს და აუდ იტ ორ ულ ფირ მას, რო მელ საც 
ამ კა ნო ნის მე-6 მუხ ლის მ-6 პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტის 
მოთხოვ ნე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და ქი რა ვე ბუ ლი 
ჰყავს ას ეთი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, უფ ლე ბა აქ ვს, 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის გავ-
ლამ დე რე გის ტრი რე ბუ ლი იყ ოს სა ვალ დე ბუ ლო აუდ-
იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის არ მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში. 

მე 16 მუხ ლის 5. აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ამ 2013 წლის 1 დე კემ ბრამ დე უზ რუნ-
ველ ყოს ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი-
ონ ალ ბუ ღალ ტრად სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა.

6. აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ,  
2013 წლის 1 იან ვრამ დე უზ რუნ ველ ყოს ხა რის ხის კონ-
ტრო ლის შემ მოწ მებ ლის სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მი-
სა და ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის 
დე ბუ ლე ბის შე მუ შა ვე ბა.“

7. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-
ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (IFRS) შე სა ბა მი სად 
მომ ზა დე ბა სა ვალ დე ბუ ლოა 2015 წლის 1 იან ვრი დან, 
თუ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით სხვა რამ არ 
არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. ამ ას თა ნა ვე, 2015 წლის 1 
იან ვრამ დე სუ ბი ექ ტს უფ ლე ბა აქ ვს, გა მო იყ ენ ოს ეს 
სტან დარ ტე ბი.

8. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მცი რე და სა შუ ალო სა-
წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის (IFRS for SMEs) შე სა ბა მი სად მომ ზა დე ბა 
სა ვალ დე ბუ ლოა 2015 წლის 1 იან ვრი დან, თუ სა ქარ-
თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით სხვა რამ არ არ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი. ამ ას თა ნა ვე, 2015 წლის 1 იან ვრამ დე 
სუ ბი ექ ტს უფ ლე ბა აქ ვს, გა მო იყ ენ ოს ეს სტან დარ ტე ბი.

9. 2013 წლის 1 იან ვრის შემ დეგ სა ვალ დე ბუ ლო 
აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის მქო ნე პირ თა რე ეს-
ტრში რე გის ტრა ცი ას ექ ვემ დე ბა რე ბი ან სა ქარ თვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 202-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის 
სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გან-
საზღვრუ ლი აუდ იტ ორ ები/ აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი.

„10. ამ მუხ ლის მე-9 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი წე სი მოქ მე დებს 2013 წლის 1 იან ვრი დან 4 წლის 
გან მავ ლო ბა ში.“

11. 2013 წლის 1 იან ვრი დან 3 წლის გან მავ ლო ბა ში 
ამ ავე კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის „დ“ ქვე პუნ-
ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბის თვის აუდ-
იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა აქ ვს ნე ბის მი ერ აუდ იტ ორს/
აუდ იტ ორ ულ ფირ მას, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, თუ რო მე-
ლი ტი პის რე ეს ტრშია რე გის ტრი რე ბუ ლი. 

12. აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას უფ ლე ბა აქ-
ვს, ჩა ატ არ ოს ამ კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბის 2012 წლის ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, თუ 
რო მე ლი ტი პის რე ეს ტრშია რე გის ტრი რე ბუ ლი.

13. სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ულ მა პირ მა – აკ-
რე დი ტა ცი ის ერ თი ან მა ერ ოვ ნულ მა ორ გა ნომ – აკ რე-
დი ტა ცი ის ცენ ტრმა ამ კა ნო ნის მე-11 მუხ ლის მე-11 
პუნ ქტით გან საზღვრუ ლი აკ რე დი ტა ცი ის წე სი 2012 
წლის 1 ნო ემ ბრამ დე წა რუდ გი ნოს სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტეტს. 

14. პე რი ოდი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ-
იტ ის სა ზე დამ ხედ ვე ლო საბ ჭოს მი ერ პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აკ რე დი ტა ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ამ დე 
გა ნი საზღვროს გარ და მა ვალ პე რი ოდ ად. აღ ნიშ ნულ 
პე რი ოდ ში აუდ იტ ორ ებ ის / აუდ იტ ორ ული ფორ მე-
ბის გა წევ რე ბა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში არ მო-
ითხო ვე ბა.

15. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ზე ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტო წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ-
ის საბ ჭოს სა მარ თალ მემ კვიდ რეს.

16. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ზე ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტო წარ მო ად გენს  ქო ნე ბის 
მე სა კუთ რეს, რო მე ლიც 2012 წლის 31 დე კემ ბრის 
მდგო მა რე ობ ით ირ იცხე ბო და სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
საბ ჭოს ბა ლან სზე.

sakanonmdeblo iniciativebi
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მუხ ლი 17. დას კვნი თი დე ბუ ლე ბა ნი
1. 2013 წლის 1 იან ვრი დან ძა ლა და კარ გუ ლად გა-

მოცხად დეს:
ა) სა ქარ თვე ლოს 1995 წლის 7 თე ბერ ვლის კა ნო ნი 

„აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ“ (სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის უწყე ბე ბი, 1994−1995, №№23−26, მუხ. 
496);

ბ) სა ქარ თვე ლოს 1999 წლის 5 თე ბერ ვლის კა ნო ნი 
„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის რე გუ-
ლი რე ბის შე სა ხებ“ (სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო 
მაც ნე, №4(11), 1999 წე ლი, მუხ. 18);

გ) სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 1995 წლის 30 ივ ნი-
სის დად გე ნი ლე ბა „სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ-
სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს შე სა ხებ“ 
(სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის უწყე ბე ბი, 1994−1995, 
№№27−30, მუხ. 656); 

დ) სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 1999 წლის 19 მარ-
ტის დად გე ნი ლე ბა „სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან 
არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის 
კო მი სი ის შე სა ხებ“ (სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო 
მაც ნე, №16(23), 1999 წე ლი, მუხ. 239).

2. ეს კა ნო ნი, გარ და ამ კა ნო ნის პირ ვე ლი−მე-15 მუხ-
ლე ბი სა, მე-16 მუხ ლის პირ ვე ლი−მე-4 და მე-7−მე-12 
პუნ ქტე ბი სა, ამ ოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბის თა ნა ვე.

3. ამ კა ნო ნის პირ ვე ლი−მე-15 მუხ ლე ბი, მე-16 მუხ-
ლის პირ ვე ლი−მე-4 და მე-7−მე–12 პუნ ქტე ბი ამ ოქ მედ-
დეს 2013 წლის 1 იან ვრი დან.

სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი 
მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლი

თბი ლი სი, 2012 წლის 29 ივ ნი სი. №6598-რს

ა) ზო გა დი ინ ფორ მა ცია კა ნონ პრო ექ ტის შე სა ხებ:
ა.ა) კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბის მი ზე ზი: 
„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ცვლი-

ლე ბე ბის შე ტა ნის მი ზეზს წარ მო ად გენს სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ხარ ვე ზე ბის გა მოს-
წო რე ბა, რომ ლე ბიც სა შუ ალ ებ ას არ აძ ლევს აღ ნიშ ნულ სფე რო ში და საქ მე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, კომ პა ნი ებს და 
კერ ძო პი რებს ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის სა შუ ალ ებ ას.

ა.ბ) კა ნონ პრო ექ ტის მი ზა ნი: 
კა ნონ პრო ექ ტის მი ზანს წარ მო ად გენს კა ნო ნის სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას თან და ახ ლო ება, ევ-

რო დი რექ ტი რე ვის რე კო მენ და ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბა.
ა.გ) კა ნონ პრო ექ ტის ძი რი თა დი არ სი:
სა ქარ თვე ლოს ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ერ ოვ ნუ ლი კო მი სი ას თან იქ მნე ბა სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული 

პი რი – „ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის სა ზე დამ ხედ ვე ლო სა აგ ენ ტო“, რო მე ლიც გა ნა ხორ ცი ელ ებს 
აღ ნიშ ნულ სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას, რე ეს ტრის წარ მო ებ ას და 
სხვა.

კა ნონ პო რექ ტით დე ტა ლად არ ის გან საზღვრუ ლი სა აგ ენ ტოს შექ მნის წე სი, სრუქ ტუ რა და უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო სათ ვის მოხ და სხვა დას ხვა ფუნ ქცი ებ ის გა და ცე მა რო მელ საც 
ახ ორ ცი ელ ებ და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭო და საბ ჭოს გა უქ-
მე ბის შემ დეგ აგ ნი შუ ლი ფუნ ქცი ები სა თა ნა დოდ აღ არ რე გუ ლირ დე ბო და.  

ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ორ გა ნი ზა ცი ები აკ-
რე დი ტა ცი ის თა ნა ბარ პი რო ბებს და ექ ვემ დე ბა რე ბი ან, ყო ველ გვა რი გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე. 

ბ) კა ნონ პრო ექ ტის ფი ნან სუ რი და სა ბუ თე ბა:
ბ.ა) კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით აუც ილ ებ ელი ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბის წყა რო:
კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბა არ გა მო იწ ვევს და მა ტე ბი თი სახ სრე ბის  გა მო ყო ფას სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან.
ბ.ბ) კა ნონ პრო ექ ტის გავ ლე ნა ბი უჯ ეტ ის სა შე მო სავ ლო ნა წილ ზე:
კა ნონ პრო ექ ტს მი ღე ბა გავ ლე ნას არ ახ დენს ბი უჯ ეტ ის სა შე მო სავ ლო ნა წი ლის ზრდა ზე. 

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი     ბ ა რ ა თ ი

სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის პრო ექ ტზე
„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში 
ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ობ აზე“
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ბ.გ) კა ნონ პრო ექ ტის გავ ლე ნა ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვით ნა წილ ზე:
კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბა არ გა მო იწ ვევს ზე გავ ლე ნას ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვით ნა წილ ზე. 
ბ.დ) სა ხელ მწი ფოს ახ ალი ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი:
კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბა არ წარ მო შობს ახ ალ ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბებს.
ბ.ე) კა ნონ პრექ ტით მო სა ლოდ ნე ლი ფი ნან სუ რი შე დე გე ბი იმ პირ თათ ვის, რო მელ თა მი მართ ვრცელ დე ბა 

კა ნონ პრო ექ ტის მოქ მე დე ბა:
კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბა ზე გავ ლე ნას არ იქ ონი ებს იმ პირ თათ ვის, რო მელ თა მი მართ ვრცელ დე ბა კა ნონ-

პრო ექ ტის მოქ მე დე ბა
ბ.ვ) კა ნონ პრო ექ ტით დად გე ნი ლი გა და სა ხა დის, მო საკ რებ ლის ან სხვა სა ხის გა და სახ დე ლის ოდ ენ ობ ის 

გან საზღვის წე სი (პრინ ცი პი):
კა ნონ პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა რე გის ტრა ციო მო საკ რებ ლის ოდ ენ ობ ის გან საზღვრა.
გ) კა ნონ პრო ექ ტის მი მარ თე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ სტან დარ ტებ თან:
გ.ა) კა ნონ პრო ექ ტის მი მარ თე ბა ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებ თან:
კა ნონ პრო ექ ტი არ ეწ ინა აღ მდე გე ბა და იზი არ ებს ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებს.
გ.ბ) კა ნონ პრო ექ ტის მი მარ თე ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში სა ქარ თვე ლოს წევ რო ბას თან და კავ ში რე-

ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებ თან:
კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბით არ წარ მო იქ მნე ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში სა ქარ თვე ლოს წევ რო ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.
გ.გ) კა ნონ პრო ექ ტის მი მარ თე ბა სა ქარ თვე ლოს ორ მხრივ და მრა ვალ მხრივ ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან:
კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბა არ ეწ ინა აღ მდე გე ბა სა ქარ თვე ლოს მი ერ და დე ბუ ლი ორ მხრი ვი და მრა ვალ მხრი ვი 

ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებს.

დ) კა ნონ პრო ექ ტის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში მი ღე ბუ ლი კონ სულ ტა ცი ები:
დ.ა) სა ხელ წი ფო, არ ას ახ ელ მწი ფო ან/და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია/და წე სე ბუ ლე ბა, ექ სპერ ტე ბი, რომ-

ლებ მაც მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს კა ნონ პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა ში, ას ეთ ის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში:
კა ნონ პრო ექ ტის  შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობ დნენ აღ ნიშ ნუ ლი დარ გის წამ ყა ვა ნი სპე ცი ალ ის ტე ბი, 

კონ სულ ტა ცი ის მიზ ნი მო ეწყო მრა ვა ლი შეხ ვედ რა.
აღ სა ნიშ ნა ვია, ბა ტო ნი ლავ რენ ტი   ჭუმ ბუ რი ძის (სა ქარ თვე ლოს   პრო ფე სი ონ ალ   ბუ ღალ ტერ თა

და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი) და ბა ტო ნი გი ორ გი ხმა ლა ძის (სა ქარ თვე ლოს 
და მო უკ იდ ებ ელ ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა სა ზო გა დო ება) მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი კა ნონ პრო ექ ტის 
მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში.

დ.ბ) კა ნონ პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა ში მო ნა წი ლე ორ გა ნი ზა ცი ის (და წე სე ბუ ლე ბის) ან/და ექ სპერ ტის შე ფა სე ბა 
კა ნონ პრო ექ ტის მი მართ, ას ეთ ის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში:

წე რი ლო ბი თი შე ფა სე ბე ბი არ არ სე ბობს.

ე) კა ნონ პრო ექ ტის ავ ტო რი
კა ნონ პრო ექ ტის ავ ტო რია პარ ლა მენ ტის წევ რი: და ვით ონ ოფ რიშ ვი ლი

ვ) კა ნონ პრო ექ ტის ინ იცი ატ ორი
კა ნონ პრო ექ ტის ინ იცი ატ ორია პარ ლა მენ ტის წევ რი: და ვით ონ ოფ რიშ ვი ლი
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