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Sinaarsi   
bhsbsvmj!tfrupsj

nodar Wianava, giorgi museriZe
miwas saxelmwifoebrivi regulireba sWirdeba! 3

?????????, paata koRuaSvili
ko o pe ra ci is pro ce si sa xel m wi fom un da war mar Tos da ara en je o eb ma!             11

paata koRuaSvili
sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti ve bis ti pi u ri wes de bis da u yov neb liv mi Re ba auci le be lia 15

tbcb{sp!nfubtub{fcj

Tamaz aqubardia
me vax Se Ta ze oba, anu, ra tom ar is Cven Tan jer ki dev ve lu ri ka pi ta liz mi 17

bhsbsvmj!tfrupsj

nana Sonia
ag ro biz ne sis mak ro e ko no mi ku ri re gu li re bis aq tu a lu ri sa kiTxe bi sa qar T ve lo Si 20

UwjUnnbsUwfmpcfcj

boris WiWinaZe
TviT mmar Tve lo be bis war mo So bis da gan vi Ta re bis as peq te bi 24

sfhjpofcj

niko CixlaZe, kaxa gabelaSvili, Tea valiSvili
qa la qis bren din gi - gan vi Ta re bis ef eq tu ri iar aRi                                           29

tvmjfsfcb!eb!cb{bsj

Tamaz aqubardia
ad ami an is Rir se ba da sa baz ro sis te ma 34

nfdojfsfcb!

asmaT Samugia
mo ti va ci is mniS v ne lo ba sa qar T ve los zo gad sa gan ma naT leb lo  

sis te mis sa kad ro po li ti ka Si 36

uvsj{nj

koba biwaZe
turi ne ti - axa li Se saZ leb lo be bi tu riz mis sfe ro Si               39

bsDfwofcj

iza bardaveliZe
ro gor ik er eba sa qar Tve lo Si sa ar Cev no `bib lia~?                              40

bsDfwofcj

iza bardaveliZe
ro gor ik er eba sa qar Tve lo Si sa ar Cev no `bib lia~?                              40

bsDfwofcj

iza bardaveliZe
ro gor ik er eba sa qar Tve lo Si sa ar Cev no `bib lia~?                              40



 3 3

#
6

  
o

qt
o

m
b
er

i
  

 2
0

1
3

agraruli seqtori

nodar WiTanava

ekonomikur mecnierebaTa 

doqtori, profesori, 

soflis meurneobis 

mecnierebaTa akademiis 

akademikosi

giorgi museriZe, 

analitikosi

miwa yovelTvis iyo agraruli urTierTobebis materialuri safuZveli. meur-

neobriobis sistemaSi miwa ganixileba, rogorc mTavari obieqti, rac warmoSobs 

misi resursebis gamijvnis, gadanawilebis, regulirebis da dacvis problemebs. 

amitom, kacobriobis ganviTarebis istoriul etapebze miwis resursebis ga-

moyenebis sakiTxebi sazogadoebis mudmivi yuradRebis centrSi iyo.

mi was sa xel m wi fo eb ri vi 
re gu li re ba sWir de ba!

mi wis ka das t ris for mi re bis kon cep tu a lu ri da 
me To do lo gi u ri as peq te bi

mi wis, ro gorc bu neb ri vi re sur sis, Ta vi se bu re ba ni

dro Ta gan mav lo ba Si mi wis re sur se bis re gu li re bis miz niT Se-

iq m na mi wis ka das t ri.1 igi sxva sa xis ka das t re bis gan gan s x vav de ba, 

upir ve les yov li sa imiT, rom mi wa ma te ri a lu ri ke Til dRe o bis 

wya ros Tan er Tad war mo e bis spe ci fi kur sa Su a le bas war mo ad gens, 

ga da ma mu Sa ve bel mrew ve lo ba sa da mSe neb lo ba Si mi wa as ru lebs siv-

r cob ri vi ba zi sis fun q ci as, xo lo mom po ve bel mrew ve lo ba Si Sro mis 

sag nis fun q ci a sac. amas Tan miC ne u lia, rom mi wa sof lis me ur ne o ba Si 

ara mxo lod ad gi lia, sa dac Sro mis pro ce si mim di na re obs, ara med, 

amas Tan igi as ru lebs Sro mis sag ni sa da Sro mis iara Ris fun q ci a sac. 

mi wa ase ve siv r cob ri vad SezRu du lia, ami tom mi si ro gorc war mo-

e bis sa Su a le bis Sec v la (Ca nac v le ba) ar xde ba. mi wis T vis da ma xa si-

a Te be lia ga mo ye ne ba Si cik lu ro ba (se zo nu ro ba) da sxv. mi was aqvs 

spe ci fi ku ri Tvi se bac _ na yo fi e re ba, ro mel zec aris da mo ki de bu li 

mce na re Ta zrda-gan vi Ta re ba. mi wa ga mo ye ne bis Tval saz ri siT mra-

val m x ri vo biT ga mo ir Ce va. yo ve li ve ze moT aR niS nu li, ro gorc 

Ta vi se bu re ba, mo iTxovs mi wis, ro gorc obi eq tis Se sa xeb sa Ta na do 

mo na ce me bis ar se bo bas, e.i. mi wis ka das t ris Sed ge nas.

li te ra tu ra Si mi wis ka das t ris Se sa xeb er T ma ne Tis gan gan s x va-

ve bu li cne be bi da fiq sir da. uf ro me tad gav r ce le bu lia Sem de gi 

gan mar te ba ̀ mi wis ka das t ri aris mi wis Se fa se ba ro gorc na yo fi e-

re bis, ase ve mde ba re o bis mi xed viT di fe ren ci re bu li da beg v ri sa 

da mi si fa se bis dad ge nis T vis.~2 es Zi ri Ta dad da ma xa si a Te be lia 

da sav leT ev ro pis qvey ne bis T vis.

sa qar T ve lo Si sa baz ro eko no mi kur ur Ti er To beb ze ga das v lis 

praq ti ka gviC ve nebs, rom mi wis ka das t ri Ta vi si Si na ar si Ta da da-

1  miCneulia, rom termini `kadastri~ warmodgeba laTinuridan da 

niSnavs dabegvris sagnebis aRweras. amitom, pirvel xanebSi kadastri 

niSnavda wigns (reestrs) dasabegri sagnebis Sesaxeb. rac Seexeba miwis 

kadastrs, `igi niSnavs miwis savargulebis, nakveTebis, maTi farTo-

bebis, adgilmdebareobis, konfiguraciis, xarisxis, Rirebulebis Se-

fasebis, mocemuli miwis mesakuTris Sesaxeb monacemebs~ (ekonomikis 

enciklopediuri leqsikoni, Tb. 2005. a. silagaZis redaqciiT. gv. 290). 

garda miwis kadastrisa, praqtikaSi cnobilia wylis, wiaRiseulis, 

cxovelTa samyaros, mcenareTa samyaros, tyis, qalaqTmSeneblobis da 

sxva saxis kadastri.

2  ganviTarebul qveynebSi did mniSvnelobas aniWeben sakuTrebis 

uflebisa da miwis flobis sakiTxebs. Tumca bolo periodSi gamoi-

kveTa miwis dacvisa da racionaluri gamoyenebisTvis upiratesobis 

mikuTvnebis tendencia.
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niS nu le biT ar un da da viy va noT mxo lod da beg v-

ris obi eq tis mniS v ne lo bam de. ro gorc aRi niS na, 

mi wa mra val m x ri vi Tvi se be bis ga mo ek s k lu zi ur 

fun q cebs as ru lebs, ro mel Ta gan mniS v ne lo va nia 

dov la Tis war mo e bis um Tav re si pi ro bis fun q cia. 

ami tom, mar Te bu lad mig vaC nia mo saz re ba, rom 

mi wis ka das t ris da niS nu le baa mi wis re sur se bis 

efeq ti a ni ga mo ye ne ba, am miz niT mi si zus ti aR-

ricx va, op ti ma lu ri mi waT mowyo ba, mi wa ze sa me ur-

neo saq mi a no bis obi eq tu ri Se fa se ba, kom p leq su ri 

da geg m va. es niS navs imas, rom ka das t ri mra val-

miz nob ri via (e.i. miz nad isa xavs mi wis re sur se bis 

kom p leq su ri mar T vis sa mar T leb riv, eko no mi kur 

da eko lo gi ur as peq tebs).

mi wis ka das t ris ase Ti ga ge bi dan ga mom di na-

rebs mi si mo na cem Ta ba zis ise Ti ma xa si a Teb le bis 

gan sazR v ra, ro go ri caa: mi wis bu neb ri vi mdgo ma-

re o bis aR ricx va (i gu lis x me ba bi ok li ma tu ri po-

ten ci a li, ni a da gis sa fa ri, re li e fi, mce na re u li 

sa fa ri, mi wis sa xe e bi); mi wis sa me ur neo da niS nu-

le ba (ad gil m de ba re o ba, kon fi gu ra cia, nak ve Te-

bis zo ma, sa xe e bi sa da ga mo ye ne bis sa mar T leb ri vi 

for ma, miz nob ri vi da niS nu le ba da a.S.), mi wis 

eko lo gi u ri mdgo ma re o ba; mi wis eko no mi ku ri 

Se fa se ba. Zi ri Ta dad am mo na ce me bis er Tob li o biT 

ga ni sazR v re ba mi wis ka das t ri, rom lis sa bo loo 

da niS nu le ba un da iyos (ro gorc aRi niS na) mi wis 

re sur se bis ra ci o na lu ri ga mo ye ne ba da dac va, 

me sa kuT re Ta da mi wis mo sar geb le Ta uf le be bis 

dac va. ka das t ris sa ka non m deb lo sa fuZ ve lia mi-

wis ko deq si, rom lis Se sa ba mi sad ga ni sazR v re ba 

mi si struq tu ra.

xSi rad ka maTs iw vevs sa kiTxi imis Se sa xeb, 

mo i cavs Tu ara mi wis ka das t ri qvey nis te ri-

to ri a ze ar se bul mi webs, Tu mxo lod mis im 

na wils, ro me lic sa xel m wi fos sa kuT re ba Sia. 

mi wis, ro gorc bu neb ri vi re sur sis sa er To sa zo-

ga do eb ri vi mniS v ne lo bis ga mo eWvs ar iw vevs is, 

rom sa xel m wi fo mi wis ka das t ri un da mo i cav des 

qvey nis mTel te ri to ri as, xo lo mi wa ze uf le be bis 

gan xor ci e le ba sa val de bu lo sa xel m wi fo re gis-

t ra ci as. mi wis ka das t r Tan da kav Si re bu li ope ra-

ci e bis xar jebs, ro gorc we si, sa xel m wi fo ewe va.

Ta na med ro ve sa baz ro ur Ti er To beb Si, mi Tu me-

tes gar da ma val pe ri od Si, mniS v ne lov nad ga i zar-

da mi wis ka das t ris ro li. igi ar se bi Tad em sa xu-

re ba Sem de gi amo ca ne bis ga dawy ve tas: axa li ti pis 

sa ad gil ma mu lo ur Ti er To be bis Ca mo ya li be bas, 

sa ga da sa xa do da sa in ves ti cio po li ti kis for mi-

re bas, mi wis re sur se bis dac vas, sa xel m wi fo kon t-

ro lis gaZ li e re bas, ra ci o na lur mi waT mowyo bas, 

sa me ur neo saq mi a no bis Se fa se bas, mi wis baz ris 

gan vi Ta re bis eko no mi ku ri da or ga ni za ci u li 

sa fuZ v le bis Seq m nas, ipo Te ku ri sis te mis Ca mo ya-

li be bas da a.S. imis gaT va lis wi ne biT, rom in teg-

ra ci u li pro ce se bis gaR r ma ve ba mi wis ka das t ris 

mi marT axal moTxov nebs aya li bebs, ka das t ris 

for mi re bis (ga mo ye ne bis) Zi ri Tad prin ci pe bad 

aRi a re bu li un da iyos: ka das t ris sis te mis er-

Ti a no ba, mo na ce me bis obi eq tu ro ba, in for ma ci is 

sis ru le. ka das t ri, ro gorc aRi niS na, mo i cavs 

sa xel m wi fo mi wis fon dis yve la mi was, ka das t ris 

yve la Se mad ge ne li efuZ ne ba Se sa ba mis sa xel m-

wi fo eb riv aq tebs. amas Tan mniS v ne lo va nia mi wis 

ka das t ris Sed ge ni sas ga mo ye ne bul iq nas kvle vis 

Ta na med ro ve me To de bi da teq ni ka, aero fo to da 

aero kos mo su ri ga da Re be bi da a.S. mi wis ka das t ris 

ga mo ye ne ba cen t ra li ze bu lad (rac uz run vel-

yofs ro gorc me To do lo gi ur, ase ve or ga ni za ci-

ul-mmar T ve lo bi Ti ba zis er Ti a no bas).

ga saT va lis wi ne be lia isic, rom sa sof lo-sa-

me ur neo mi wis ka das t ris Sed ge nis pro ce si rTu-
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lia da mo iTxovs ri gi or ga ni za ci ul-teq ni ku ri 

mmar T ve lo biT Ro nis Zi e ba Ta gan xor ci e le bas. 

upir ve les yov li sa, un da ga ni sazR v ros qvey nis 

Ta vi se bu re be bi sa da ka das t ris Sed ge nis msof lio 

ga moc di le bis gaT va lis wi ne biT ro gor mo dels 

(kon cep tu a lu rad da me To do lo gi u rad) va ni WebT 

upi ra te so bas, ro go ri me To di kiT vfiq robT ka-

das t ris Sed ge nas. mxed ve lo ba Sia mi sa Re bi, rom 

ka das t ris Sed ge ni sas Se sas ru le be lia Sem de gi 

sa xis sa mu Sa o e bi: kvle vi Ti sa mu Sa o e bi, azom va 

mi we bi sa, rom le bic sxva das x va kul tu re bis qveS 

ga mo i ye ne ba (miT uf ro sa qar T ve lo Si) da sa kuT-

re bis sxva das x va for mas mi e kuT v ne ba, ni a da gis 

da kli ma tis, maT So ris eko lo gi u ri pi ro be bis 

Se fa se ba, mi wis xa ris xob ri vi Se fa se ba, mi wis eko-

no mi ku ri da xa si a Te ba, sa ka das t ro do ku men ta ci is 

Sed ge na da ga for me ba, ka das t ris dam t ki ce ba da 

gan xor ci e le ba. ga saT va lis wi ne be lia, rom sa-

baz ro eko no mi kis pi ro beb Si mi wis ro li da fa si 

mud mi vad ga iz r de ba. ami tom, sa xel m wi fo un da 

cdi lob des mi was Tan da kav Si re bu li sa mar T leb-

ri vi moTxov ne bi sru lad iyos gaT va lis wi ne bu li. 

am Tval saz ri siT udi de si mniS v ne lo ba aqvs mi wis 

swo rad aR ricx vas, re gis t ra ci as da mas ze uf le-

be bis obi eq tu rad Ca mo ya li be bas.

ni San dob li via, rom mi wis re sur se bis ra ci o na-

lu rad ga mo ye ne bis auci leb lo bis Se sa xeb xaz gas-

miT aris naT q va mi iseT do ku men teb Si, ro go ri caa: 

rio-de-Ja ne i ros sa mit ze mi Re bu li ̀ XXI sa u ku nis 

dRis wes ri gi da ̀ moq me de bis glo ba lu ri geg ma~, 

rom le bic ga e rom mi i Ro 1992 da 1996 wleb Si. swo-

red am do ku men teb Si da fiq sir da mi wis ka das t ris 

mniS v ne lo ba mdgra di gan vi Ta re bis T vis, rac Ta na-

med ro ve pi ro beb Si miC ne u lia eko no mi ku ri zrdi sa 

da mis sa fuZ vel ze mo sax le o bis ke Til dRe o bis 

amaR le bis um Tav res pi ro bad.

imi saT vis, rom mi wis ka das t ris Sed ge na-gan-

xor ci e le bis rTul saq me Si Sec do me bi ar da-

vuS vaT, mi zan Se wo ni lia ga vec noT sa ka das t ro 

sis te me bis for mi re ba-ga mo ye ne bis msof li o Si 

ar se bul ga moc di le bas, ro me lic sa zo ga do e bis 

gan vi Ta re bis eta pe bis mi xed viT ya lib de bo da da 

bu neb ri via, met-nak le bad asa xavs kon k re tu li 

qvey nis po li ti ku ri da eko no mi ku ri gan vi Ta re bis 

Ta vi se bu re bebs.

mi wis ka das t ris Sed ge ni sa da 

ga mo ye ne bis msof lio ga moc di le ba

mi wis ka das t ri Ta vi si Si na ar si Ta da gan xor-

ci e le bis or ga ni za ci iT gan s x va ve bu lia qvey ne bis 

mi xed viT. es ga mow ve u lia ma Ti gan vi Ta re bis Ta vi-

se bu re be biT. sa zo ga do e bis gan vi Ta re bis ad rin-

del eta peb ze mi wis mxo lod aR ricx va xde bo da, 

Sem d gom pe ri o deb Si mi wis Se fa se bac. imi saT vis, 

rom mi wis mflo be lebs da sa xel m wi fos ga ne xor-

ci e le bi naT da beg v ra, un da scod no daT ara mxo-

lod ram de ni mo na hyav daT, ara med ra ra o de no bi sa 

da xa ris xis mi wac hqon daT.

uZ ve le si pe ri o di dan cno bi lia mi wis ka das t ri, 

ro me lic Se i cav da mo na ce mebs mi wi sa da ni a da gis 

xa ris xis Se sa xeb. ma ga li Tad, Cvens wel TaR ricx-

vam de me sa me aTas w le ul Si Ci neT Si ni a da gi xa ris-

xis mi xed viT kla se bad iyo fo da. Zvel eg vip te Si 

mi we bi iyo fo da or jgu fad imis da mi xed viT, mi wa 

nor ma lur Se mo sa vals iZ le o da Tu ara. amas Tan, 

xde bo da ma Ti ka te go ri e bad da yo fa: xa ris xis, 

mor wy vis, kul tu re bis, flo bis we sis mi xed viT. 

sa in te re soa Zve li ro mi sa da sa ber Z ne Tis mo na-

ce me bi. cno bi lia, rom Zvel sa ber Z neT Si er T ma-

ne Ti sa gan an s x va veb d nen mi was da ni a dags. 594 wels 

(Cvens wel TaR ricx vam de) sa ber Z neT Si hqon daT 

fun q ci o na lu ri ka das t ri. cno bi li fi lo so fo si 

qse no fon te Ta vis naS rom Si ̀ e ko no mi a~ mi u Ti Teb-

da ro me li kul tu re bi sad da e Te saT. te of ras ti 

(372-287) ni a dags ga nas x va veb da wyal Sem c ve lo bis, 

qi mi u ri Se mad gen lo bis, siT bo sad mi da mo ki de bu-

le bis, fe ris, struq tu ris mi xed viT.

Zvel rom Si mi wis ka das t ri mo i cav da nak ve Tis 

pe ri metrs da iT va lis wi neb da ga da sa xads ni a da gis 

ti pis, xa ris xi sa da pro duq tiu lo bis mi xed viT. 

Sua sa u ku ne eb Si ni a da gis xa ris xis, mi wis aR ricx va-

Se fa se bis Se sa xeb in for ma ci as iZ le va bi zan ti is 

sa sof lo-sa me ur neo en cik lo pe dia (`ge o pi ni ki~) 

(X sa u ku ne), ase ve ev ro pis qvey ne bis mi wis ka das t-

re bi. aR niS nu li en cik lo pe di is mi xed viT ni a da gi 

iyo fo da ka te go ri e bad da mo ce mu li iyo re ko men-

da ci e bi ni a da gis da mu Sa ve bis Se sa xeb.

li te ra tu ra Si mec ni e rul sa fuZ vel ze Sed-

ge nil pir vel ka das t rad miC ne u lia 1718 wels 

mi Re bu li mi la nis ka das t ri, ro mel Sic mi wis nak-

ve Te bis sazR v re bi zus tad iyo ga mij nu li.

is to ri u li wya ro e bi dan ir k ve va, rom mi wis 

ka das t ris ga mo ye ne bis mcde lo ba ru seT Si da fiq-

si re bu lia IX sa u ku ni dan. pir ve lad aR ricxu la 

ek le si is mi we bi, Sem deg ki mi we bi da beg v ris T vis. 

pir vel xa neb Si da beg v ri sas mxed ve lo ba Si iReb-

d nen Sro mas, ro me lic mi wis da mu Sa ve bis T vis da i-

xar ja an da Te si li xor b lis an ga Ti bu li Ti vis ra-

o de no bas. ru seT Si da beg v ris Zi ri Tad er Te u lad 

mi Re bu li iyo ka vi (`соха~). XIX sa u ku ne Si ru seT Si 

da beg v ris sa fuZ v lad ga mo i ye ne bo da 12 wlis man-

Zil ze mar c v lo va ni kul tu re bis mo sav li a no bis 

mi xed viT mi Re bu li sa er To Se mo sa va li. imis ga mo, 

rom ru seT Si (bu neb ri via mis im pe ri a Si mTli a nad) 

ag ra ru li ur Ti er To be bi Se fer xe be biT vi Tar de-

bo da, mi wis ka das t ris srul yo fa ar xde bo da. 1861 

wlis re for mac war ma te bu li ar iyo. arc sto li-
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pi nis re for ma, bo lom de ar gan xor ci e le bu la.

aR sa niS na via, rom sab Wo Ta pe ri od Si sa ka-

das t ro saq mi a no ba uSu a lod iyo da kav Si re bu-

li ag ra rul gar daq m neb Tan, rom lis Zi ri Ta di 

sa fuZ v le bi Ca mo ya li be bu li iyo mi wis Se sa xeb 

dek re tiT. mi wa ga mocxad da sa xel m wi fo sa kuT-

re bad da bu neb ri via, mas ze ker Zo sa kuT re ba 

ga uq m da. mi wis Se sa xeb dek re tiT mi was Tan da-

kav Si re bu li saq me e bis ga dawy ve ta da va le bu li 

hqon daT ad gi lob riv sab Wo ebs (maT Tan Seq m ni li 

iyo mi wis gan yo fi le be bi). yo vel cal ke mi wis 

far Tob ze Sed ge ni li iyo mi waT sar geb lo bis 

saq me. mi wis re gis t ra cia eva le bo da mi waT moq-

me de bis sa mi nis t ros. aR sa niS na via, rom 1939 

wli dan sab Wo Ta kav Sir Si da wes da mi wis er Ti a ni 

sa aR ricx vo do ku men ti _ kol me ur ne o be bis T-

vis mi wis zo nar gay ri li wig ni, xo lo ra i o nu li 

sab Wo e bis aR mas ko me bis T vis _ re gis t ra ci is 

sa xel m wi fo mi wis wig ni. yo vel w li u rad dge bo-

da mi wis ba lan si, ro me lic sru lad asa xav da er Ti 

wlis man Zil ze mi waT sar geb lo ba Si ar se bul cvli-

le bebs. sa sof lo-sa me ur neo sa war mo eb Si dge bo da 

ni a da gob ri vi ru ke bi. aR sa niS na via, rom sab Wo Ta 

kav Si ri sa da mo kav Si re res pub li ke bis mi wis ka-

non m deb lo bis sa fuZ v leb Si, ro me lic da am t ki ca 

sab Wo Ta kav Si ris umaR les ma sab Wom 1968 wlis 

de kem ber Si, erT-er Ti Ta vi mi uZR v na ̀ sa xel m wi fo 

mi wis ka dastrs~. ka das t ri mo i cav da mi waT sar geb-

lo bas, aR ricx vas, ni a da gis bo ni ti re bas da mi wis 

eko no mi kur Se fa se bas. 

aR niS nu li ka no nis Se sa ba mi sad, yve la mo kav-

Si re res pub li ka Si Za la Si Se vi da mi wis axa li 

ko deq si!1

Ti To e ul qve ya nas aqvs uZ ra vi qo ne bis (maT 

So ris mi wis) mar T vis sa ku Ta ri sis te ma. am Ja mad 

msof li o Si pi ro bi Tad ga mo i yo fa qvey ne bis 4 jgu-

fi, rom le bic ga mo ir Ce vi an mi wis sa ka das t ro sis-

te me biT. ese nia: na po le o nis ad mi nis t ra ci u li 

sis te mis qvey ne bi (saf ran ge Ti, es pa ne Ti, ita lia, 

sa ber Z ne Ti), ger ma nu li sis te mis qvey ne bi (ger-

ma nia, av s t ria, Sve i ca ri a), skan di na vi is qvey ne bi 

(Sve cia da sxve bi), in g li su re no va ni qvey ne bi 

(in g li si, aSS, ka na da). cno bi lia ase ve ri gi Ta vi se-

bu re be biT ga mor Ce u li sxva sa ka das t ro sis te me bi 

(yo fi li so ci a lis tu ri da is la mu ri qvey ne bi).

mok led gan vi xi loT aR niS nu li jgu fe bis 

qve neb Si sa ka das t ro sis te me bis for mi re bi sa da 

ga mo ye ne bis kon cep tu a lur-me To do lo gi u ri 

mid go me bi. I jgu fis qvey neb Si sa ka das t ro sis-

te ma Se dis eko no mi ki sa da fi nan s Ta sa mi nis t ro-

eb Si. sa ka das t ro in for ma cia sa fuZ v lad udevs 

da beg v ras. mi wis re sur se bi sa da sxva mo na ce me bi 

Tavs iy ris in for ma ci ul sis te ma Si, ro me lic Ca-

1  didi sabWoTa enciklopedia, m. 1972, gv. 1374.

mo ya li be bu lia sof lis me ur ne o bis sa mi nis t ros-

Tan. erov nu li re es t ri, ro mel sac sa xel m wi fo 

mar Tavs, cen t ra li ze bu lia. ka das t ris mTa var 

fun q ci ad gan sazR v ru lia sa kuT re bis da beg v ra 

(fis ka lu ri ka das t ri). ana lo gi ur prin ci peb zea 

dam ya re bu li sa ka das t ro sis te ma bel gi a Si. aq 

mi wis eko no mi kur Se fa se bas ax dens ni a da ge bis ga-

mok v le ve bis cen t ri. ita li a Si sa ka das t ro saq mi-

a no bas axor ci e lebs fi nan s Ta sa mi nis t ro. mTa var 

do ku men tad miC ne u lia ru ka. ase ve sa ka das t ro 

ru ke bi dge ba es pa neT Si. mi wis Se fa se bi sas iye ne ben 

mi wa ze mi Re bul sa Su a lo Se mo sa vals. fun q ci o ni-

rebs sa ka das t ro cen t ri.

II jgu fis qvey neb Si sa ka das t ro sis te ma gan s x va-

ve bul prin ci peb zea Ca mo ya li be bu li. ma ga li Tad, 

ger ma ni a Si de ta lu ra daa gan sazR v ru li mi waT m-

f lo be lo bis sazR v re bi. qve ya na Si er Ti a ni (cen-

t ra li ze bu li) sa ka das t ro sis te ma ar ar se bobs. 

Se sa ba mi si sa mu Sa o e bi tar de ba te ri to ri e bis (mi-

we bis) mi xed viT. sa ka das t ro sis te ma Si ga mo i yo fa 

3 Zi ri Ta di ele men ti: mi wis wig nis mar T va (sa kuT-

re bis re es t ri, ro me lic Sed ge ba sa ka das t ro ru-

ke bis gan, sa kuT re bis Se sa xeb do ku men te bi sa gan), 

to pog ra fi u li ga da Re be bis mar T va da no ta-

ri u si. es sa mi da mo u ki de be li ele men ti ur Ti-

er T da kav Si re bu lia da er Tob li vad ga mo i ye ne ba. 

aR sa niS na via, rom sa kad ro sis te ma Si gar k ve ul wi-

lad upi ra te so bas ani We ben sa kuT re bis uf le bas. 

mi we bis re gis t ra cia mi e kuT v ne ba sa xel m wi fos 

pre ro ga ti vas. aR niS na ven ger ma nu li ka das t ris 

mra val  fun q ci o nu ro bas (da beg v ra, re gis t ra cia, 

mi wis Se fa se ba). qvey nis te ri to ri a ze (mi we bis mi-

xed viT) Seq m ni lia sa ka das t ro sam mar T ve lo e bi. 

mi we bis Se fa se ba xde ba de ta lu ri ga mok v le ve bis 

Se de gad. Se fa se bis mo na ce mebs iye ne ben da beg v ris, 

ses xe bis, sub si di e bis, war mo e bis da geg m vis, sa me-

li o ra cio da sxva sa mu Sa o e bis gan sazR v ris T vis. 

av s t ri a Si sa ka das t ro sis te mis Zi ri Tad do ku men-

te bad aRi a re bu lia mTa va ri wig ni, do ku men te bis 

wig ni, sa ka das t ro geg mis axa li mi we bis nak ve Te-

bis re es t ri, mo na ce me bi me sa kuT re e bis Se sa xeb 

da sxv. ho lan di a Si ga mo ye ne bu lia mTa va ri wig ni, 

nak ve Te bis re gis t ra ci is wig ni, mo na ce me bi me-

sa kuT re Ta Se sa xeb. 

III jgu fis qvey ne bis T vis da ma xa si a Te be lia sa-

kuT re bis re es t ris cen t ra li za cia. am qvey neb Si 

dge ba uZ ra vi qo ne bis zus ti msxvil mas S ta bi a ni 

ru ke bi, Seq m ni lia uZ ra vi qo ne bis er Ti a ni ban ki 

da sxv. Seq m ni lia mi waT sar geb lo bis da geg m vi sa 

da er Ti a ni po li ti kis gan xor ci e le bis sis te ma. 

ma ga li Tad, Sve deT Si ka das t ri ga ni xi le ba, ro-

gorc mi wis yve la re sur sis ra ci o na lu rad da 

efeq ti a nad ga mo ye ne bis sis te ma. mi wis ka das t ri 

Sed ge ba mi wi sa da uZ ra vi qo ne bis re es t re bis gan. 
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mi wis sam sa xu ri fun q ci o ni rebs ga re mos dac vis 

sa mi nis t ro Si da aqvs sam do ni a ni struq tu ra 

(cen t ra lu ri, re gi o nu li da te ri to ri u li sam-

mar T ve lo e bi).

IV jgu fis qvey neb Si sa ka das t ro sis te ma ri gi 

Ta vi se bu re be biT ga mo ir Ce va. ma ga li Tad, in g lis Si 

sis te mis ba zaaa qvey nis ge o de zi u ri sam sa xu ri da 

mi wis sa me fo re es t ri, ro me lic Se dis ius ti ci is 

sa mi nis t ro Si, ni San dob li via, rom re es t ris re-

gi o nu li struq tu re bi ar eq vem de ba re bi an ad gi-

lob riv ad mi nis t ra ci ebs. sa gu lis x moa isic, rom 

mi we bis Ses wav la xde ba or eta pad: fi zi kur da 

eko no mi kur Se fa se bad. aSS-Si mi wis sa kuT re bis 

re gis t ra cia de cen t ra li ze bu lia da Zi ri Ta dad 

xor ci el de ba Sta te bis mi er. mka fi o daa Ca mo ya-

li be bu li mi wis ka das t ris fun q ci e bi: da beg v ris 

in for ma ci u li ba zis, mi wis m f lo bel Ta uf le bis 

in for ma ci u li ba zi sa da mi wis sar geb lo bis mo ni-

to rin gis fun q ci e bi.

aSS-Si mi wis eko no mi ku ri Se fa se bis er Ti a ni 

me To di ka ar ar se bobs. uf ro gav r ce le bu lia mi-

wis Se fa se bi sas sa sof lo-sa me ur neo pro duq ci is 

re a li za ci iT mi Re bu li wmin da Se mo sav lis maC ve-

neb lis ga mo ye ne ba. aR sa niS na via, rom Ta na med ro ve 

pi ro beb Si aSS mi wis Se fa se bis 4 sis te ma ga mo i ye ne-

ba. mi zan Se wo ni lia mok led gan vi xi loT Ti To e u-

li maT ga ni. I sis te mis mi xed viT mi we bi iyo fa or 

ka te go ri ad: `sa u ke Te so sa sof lo-sa me ur neo 

mi we bi~ da `u ni ka lu ri sa sof lo-sa me ur neo 

mi we bi~. amas Tan, ga mo yo fen or da ma te biT ka-

te go ri as, `Sta te bis mas S ta biT mniS v ne lo va ni 

sa sof lo-sa me ur neo mi we bi~ da `ad gi lob ri vi 

mniS v ne lo bis sa sof lo-sa me ur neo mi we bi~.

II sis te ma mo i cavs mi we bis 3 ka te go ri as: kla-

se bi, qvek la se bi, er Te u le bi. kla seb Si (8 kla si) 

er Ti an de ba er T na i ri sa war moo Se saZ leb lo be-

bis mi we bi (kla se bi 1-4 sax na vi, 5-6 _ sa Zo va ri, 8 _ 

uvar gi si mi we bi).

qvek la se bi gviC ve ne ben SezRu du li faq to re-

bis bu ne bas (e ro zia, War b te ni a no ba, dat bor va da 

a.S.). er Te u leb Si er Ti an de bi an Ta na bar fa so va ni 

ni a da ge bis jgu fe bi, rom leb sac aqvT er T na i ri 

pro duq ti u lo ba. es mo na ce me bi ga mo i ye ne ba fer-

meb Si Si da sa me ur neo mi waT mowyo bi sa da mi wis 

aR ricx vis T vis. aSS sof lis me ur ne o bis sa mi nis-

t ros Tan mu Sa obs ni a da gis dac vis sam sa xu ri. mas 

aqvs struq tu re bi Sta teb sa da ra i o neb Si. mi wis, 

vTqvaT sax na vi Se fa se ba xde ba 10 wlis man Zil ze 

mo sav li a no bis mi xed viT. uf ro pro duq ti u li 

mi we bis ga mov li ne bis T vis ma Ti kla si fi ka cia (sul 

7 kla si), ro mel Sic bu neb riv pi ro beb Tan er Tad 

iT va lis wi ne ben eko no mi kur maC ve neb lebs (me ur ne-

o bis zo ma, mi waT sar geb lo bis struq tu ra, in ten-

si fi ka ci is do ne, ad gil m de ba re o ba, Se mo sav le bi 

far To bis er Te ul ze, Sro mis da na xar je bi da sxv.).

ka na da Si mi wis ka dastrs are gu li rebs mi we bis 

in ven ta ri za ci is sam sa xu ri. igi qvey nis T vis er Ti a-

ni prog ra mis far g leb Si ik v levs mi was da Se sa ba mis 

fe de ra lur da pro vin ci e bis or ga no ebs, uz run-

vel yofs zus ti da sru li mo na ce me biT.

in te res mok le bu li ar iq ne ba ga vec noT aR mo-

sav leT ev ro pis yo fi li so ci a lis tu ri qvey ne bis 

ga moc di le ba sac. aR niS nul qvey neb Si eko no mi kur 

gar daq m neb Tan da kav Si re biT dRis wes rig Si dad ga 

sof lis me ur ne o ba Si ka das t ris ro lis gaZ li e re-

bis amo ca na.
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po lo neT Si mi wis re gis t ra ci as ewe vi an iuri di-

u li sam sa xu re bi. aR ricx vis er Te u lad mi Re bu lia 

da sax le bu li pun q ti da mi si ra i o ni. Ti To e ul 

er Te ul ze dge ba msxvil mas S ta bi a ni sa ka das t ro 

ru ka, ar se bobs mi wis re es t ri, mi wis me sa kuT re Ta 

re es t ri da sxv. aR ricx vas awar mo e ben ge o de zi is 

da kar tog ra fi is mTa va ri sam mar T ve lo da ma Ti 

te ri to ri u li or ga no e bi. ga mo i ye ne ba ni a da gis 

kla si fi ka cia. qvey nis te ri to ri a ze ga mo yo fi lia 

13 sa xis sax na vi ni a da gi da 3 sa xis sa Zo va ri da sa-

Ti bi. sax na vi mi we bi da yo fi lia 8 kla sad (sa u ke Te-

so ni a da ge bi, Za li an kar gi, kar gi, sa Su a lod kar gi, 

sa Su a lo da a.S.). mi wis xa ris xob ri vi Se fa se bis T vis 

ga mo i ye ne ba sin Te zu ri maC ve ne be li. 4 Zi ri Ta di 

mar c v lo va ni kul tu ris mo sav lis mi xed viT ga-

ni sazR v re ba bu neb ri vi faq to re bis gav le na (ni-

a da gi, kli ma ti, te ni a no ba, re li e fi). Se fa se bis 

maC ve neb lis mi xed viT dgin de ba Se mo sav lis si di de 

da mi wa ze ga da sa xa di. ucxo e lebs Se uZ li aT iyi-

don 1 ha-mde sa sof lo-sa me ur neo mi wa. Ce xeT Si 

90-iani wle bi dan Ca mo ya lib da mi wis sa ka das t ro 

sis te ma. Seq m ni lia ga da Re bis, kar tog ra fi i sa da 

ka das t ris Ce xe Tis bi u ro, ro me lic ko or di na ci-

as uwevs te ri to ri ul sa ka das t ro in s peq ci e bis, 

sa ka das t ro bi u ro e bis mu Sa o bas. fun q ci o ni rebs 

sa ka das t ro ga da Re bis in s ti tu ti da ge o de zi is, 

to pog ra fi i sa da kar tog ra fi is sa mec ni e ro-

kvle vi Ti in s ti tu ti.

un g reT Si mi wis sam sa xu ri mo i cavs sof lis 

me ur ne o bis sa mi nis t ros Tan ar se bul mi wi sa da 

kar tog ra fi is mTa var sam mar T ve lo sa da ad gi-

lob riv or ga ni za ci ebs, mTa va ri sam mar T ve los 

sis te ma Sia ge o de zi i sa da kar tog ra fi is in s ti-

tu ti. mi wis sam sa xu ri awar mo ebs uZ ra vi qo ne bis 

aR ricx va sa da mi wis Se fa se bas, mi wis ga mo ye ne bi sa 

da dac vis mar T vas, wyvets ge o de zi ur da kar tog-

ra fi ul amo ca nebs. aR sa niS na via, rom un g reT Si 

uZ ra vi qo ne bis aR ricx vis Zi ri Tad do ku men te bad 

aRi a re bu lia sa kuT re bis uf le bis re gis t ra ci is 

fur ce li; mi wis wig ni, sa ka das t ro ru ka (geg ma), 

Jur nal-ar qi vi.

bul ga reT Si `ka das t ris Se sa xeb~ ka no nis sa-

fuZ vel ze mi wis ka das t ri mo i cavs sam Se mad ge-

nels: cen t ra lurs, te ri to ri uls da uwyeb rivs. 

cen t ra lur ka dastrs ga na gebs ar qi teq tu ri sa da 

ke Til mowyo bis ko mi te ti. te ri to ri uls ga na ge-

ben sam xa reo ra i o nu li sab Wo e bi, xo lo uwyeb ri vi 

ka das t ri aris Se sa ba mi si uwye be bis gam geb lo ba Si 

(ag ro sam rew ve lo kav Si ri, tyis sa mi nis t ro, ga re-

mos Ses wav lis ko mi te ti). yve la maT ga ni sa ka das-

t ro Ro nis Zi e bebs axor ci e le ben ar qi teq tu ri sa 

da ke Til mowyo bis ko mi te tis me To du ri xel m ZR-

va ne lo biT!

ro gorc cno bi lia, yo fil sab Wo Ta res pub li-

keb Si wi na aR m de gob ri vad wa ri mar Ta eko no mi ku ri 

gar daq m ne bi, Se sa ba mi sad Se ic va la mi wis re sur se-

bis mar T vis sis te mac. bal ti is pi re Tis qvey neb Si 

das rul da mi wis re sur se bis mar T vis sab Wo Ta 

ka no ne bis Sec v lis pro ce si. es to neT sa da lat vi-

a Si uZ ra vi qo ne bis re gis t ra cia xde ba erov nu li 

mi waT mowyo bis sam sa xu re bis mi er. lit va Si Seq-

m ni lia sa xel m wi fo re gis t re bis ga er Ti a ne bu li 

sis te ma, ro me lic uz run vel yofs yve la uZ ra vi 

sa kuT re bis aR we ras.

ru seT Si mi wis prob le meb ze mu Sa obs mi wis re-

sur se bi sa da mi waT mowyo bis ko mi te ti, ro mel sac 

eq vem de ba re bi an fe de ra ci is su bi eq te bi sa da ra-

i o nu li (sa qa la qo) or ga no e bis mi wis re sur se bis 
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Se sa ba mi si ko mi te te bi. Seq m ni lia fe de ra lu ri 

sa ka das t ro cen t ri `mi wa~ da re gi o nu li ser vis-

cen t re bi. er Ti an or ga ni za ci ul sis te ma Si fun-

q ci o ni re ben sa ka das t ro ga da Re bis sam sa xu ri, 

mo ni to rin gis in s ti tu ti, sa mec ni e ro-kvle vi Ti 

in s ti tu ti, ase ve Se sa ba mi si xel sawyo e bis war mo-

e bis cen t ri.

mi wa ze sa kuT re bis uf le bis re gis t ra ci as 

awar mo ebs ius ti ci is sa mi nis t ro. ra i o neb sa da 

qa la qeb Si ga mo ye ne bu lia sa xel m wi fo mi wis wig ni.

ya za xeT Si 1995 wels mi Re bul iq na pre zi den tis 

brZa ne bu le ba `mi wis Se sa xeb~, rom lis mi xed viT 

mi was mi e ni Wa uZ ra vi qo ne bis da sa mar T leb ri vi re-

gu li re bis sag nis sta tu si. 2001 wels mi Re bul iq na 

axa li ka no ni ̀ mi wis Se sa xeb~. mi wis re gis t ra ci as 

awar mo e ben iuri di u li or ga no e bi. azer ba i jan Si 

mi was Tan da kav Si re bul sa kiTxebs wyvets mi wis sa-

xel m wi fo ko mi te ti.

som xeT Si 1997 wels Se iq m na er Ti a ni sa xel m wi-

fo sa ka das t ro sis te ma. fun q ci o ni rebs in for-

ma ci u li cen t ri, ro me lic em sa xu re ba mi waT mo-

sar geb le ebs. mTav ro bas Tan Seq m ni lia uZ ra vi 

qo ne bis sa ka das t ro gan yo fi le ba, ro mel sac 50 

struq tu ru li gan yo fi le ba aqvs ad gi leb ze. sa-

ka das t ro kar tog ra fi re ba war mo ebs mas S ta biT 

1:500 da sax le bu li ra i o ne bi sa da 1:2000 im ra i o-

ne bi sa vis, sa dac da sax le be bi ar aris.

2011 wels uk ra i na Si mi Re bul iq na ̀ mi wis ka das-

t ri~, ro me lic gan mar te bu lia Sem deg na i rad: ̀ sa-

xel m wi fo mi wis ka das t ri _ es aris mi wis (ro me lic 

qvey nis te ri to ri a zea gan la ge bu li), mi si miz nob-

ri vi da niS nu le bis, ga mo ye ne ba Si mi si SezRud ve-

bis, ase ve mi wis ra o de nob ri vi da xa ris xob ri vi 

da xa si a Te bis da ma Ti Se fa se bis, me sa kuT re eb sa da 

mo sar geb le ebs So ris ga na wi le bis Se sa xeb in for-

ma ci e bis er Ti a ni sa xel m wi fo ge o in for ma ci u li 

sis te ma.1 sa xel m wi fo ka das t r Si Se ta ni lia mi wis 

Se sa xeb Sem de gi cno be bi: ad mi nis t ra ci ul-te ri-

to ri u li er Te u lis da sa xe le ba, mi si sazR v re bis 

aR we ra, mi wis far To bi, in for ma cia im aq teb ze, 

ro mel Ta sa fuZ vel ze dad ge ni lia, an Sec v li lia 

ad mi nis t ra ci ul-te ri to ri u li er Te u lis sazR v-

re bi. ag reT ve ka das t r Si Se ta ni lia te ri to ri u li 

er Te u lis sazR v reb Si mi wis ka te go ri is Se sa xeb 

cno be bi, sazR v re bis aR we ra, far To bi, in for ma cia 

im do ku men teb ze, ro mel Ta mi xed viT dad ge ni lia 

ka te go ria, cno be bi ad mi nis t ra ci u li er Te u lis 

sa var gu le bis, far To bis Se sa xeb. in for ma cia 

do ku men teb ze, rom lis mi xed viT ga ni sazR v ra 

sa var gu le bi, ase ve in for ma cia sa var gu le bis 

xa ris xob riv maC ve neb leb ze. gar da ami sa, ka das t-

r Si Se dis cno be bi te ri to ri is sazR v reb Si mi wis 

eko no mi ku ri da nor ma ti u li Ri re bu le bi Ti Se fa-

1 rus.newsru.ua/fi nance/07jul2011/kadastri/html

se bis, ni a da gis bo ni ti re bis Se sa xeb.

ga su li sa u ku nis 90-iani wle bi dan, ise ro-

gorc sab Wo Ta kav Si ris yo fil res pub li keb Si, 

sa qar T ve lo Si Tvi seb ri vad Se ic va la mi waT-

sar geb lo bis we se bi. 1992 wli dan fun q ci o ni-

reb da mi wis mar T vis de par ta men ti, ro me lic 

axor ci e leb da mi wis sa kiTxeb ze sa xel m wi fo 

mmar T ve lo bas, sa xel m wi fo ze dam xed ve lo ba sa 

da sa xel m wi fo eb riv ze moq me de bas. 2004 wels 

igi ga uq m da. mi si fun q ci e bi sxva das x va sa mi-

nis t ro eb sa da uwye beb ze ga da na wil da. Se de gi 

isaa, rom  2005 wli dan sa qar T ve lo Si mi wis ba-

lan si ar dge ba. dRes  qve ya na Si ar aris sru li 

in for ma cia mi wis fon dis Se sa xeb, ro gor aris 

ga na wi le bu li sa sof lo-sa me ur neo sa var gu le-

bi sa kuT re bis for me bis mi xed viT, ram de ni ha 

mi wis far Tobs flo ben ucxo e li mo qa la qe e bi 

da sxv. mi we bis aR ricx vis or ga ni za cia faq tob-

ri vad moS li lia. bu neb ri via, aseT pi ro beb Si 

mi wis efeq ti a nad ga mo ye ne bis Ro nis Zi e be bis 

Se mu Sa ve ba sa da gan xor ci e le ba ze mu Sa o ba arc 

mim di na re obs.

mi wis re sur se bi erov nu li sim did rea. gan sa-

kuT re bu li mniS v ne lo ba aqvs Ti To e u li heq t ris 

ra ci o na lur ga mo ye ne bas. un da vi co deT mi wis 

po ten ci u ri Se saZ leb lo ba. amis T vis ki auci le be-

lia mi wis ka das t ri, ro me lic mi wis ra o de nob riv 

ma xa si a Teb leb Tan er Tad un da mo i cav des xa ris-

xob riv maC ve neb leb sac, mi wis, ro gorc bu neb ri vi 

re sur sis eko no mi kur Se fa se ba sac. es uka nas k ne li 

gan sa kuT re bul mniS v ne lo bas iZens mi wis baz ris 

for mi re ba Si, rom lis efeq ti an fun q ci o ni re ba-

ze bev ra daa da mo ki de bu li erov nu li eko no mi kis 

gan vi Ta re ba.

mi wis eko no mi ku ri Se fa se bis mi za ni aris mi si 

ga mo ye ne bis efeq ti a no bis amaR le ba. am Ja mad, ro ca 

sa qar T ve lo Si mi wa ze ker Zo sa kuT re ba war mo e bis 

gan m sazR v rel faq to rad iq ca, mi wis fa sis swo rad 

gan sazR v ra war mo ad gens efeq ti a ni da beg v ris, 

sa i ja ro ur Ti er To be bis gan vi Ta re bis, ase ve mi-

waT sar geb lo ba Si obi eq tu ri ga dawy ve ti le be bis 

mi Re bis sa fuZ vels, ro gorc ker Zo, ase ve sa xel m-

wi fo seq tor Si.

am ri gad, mi wis eko no mi ku ri Se fa se ba (fa sis 

gan sazR v ra) mi wis ka das t ris mniS v ne lo va ni ele-

men tia da mi wis baz ris fun q ci o ni re bis um Tav re si 

pi ro ba.

mi wis ka das t ris Sed ge ni sas ga saT va lis wi ne be-

lia ro gorc Zve li, ase ve, ax lad Ca mo ya li be bu li 

xe lis Sem S le li mi ze ze bis ar se bo ba. gan sa kuT re-

biT es exe ba pri va ti za ci i sas daS ve bul Sec do mebs, 

ker Zod, mi wis nak ve Te bis da quc ma ce bas. 2004 wels 

sa sof lo-sa me ur neo mi wis aR we ris ma sa le bis mi-

xed viT, mi wis me sa kuT re Ta 74,5% flob da mxo lod 
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1 heq t ram de mi wis far Tobs. 23,5% mflo be lo-

ba Si iyo 1-5 heq t ram de mi wis far To bi. amas Tan, 

me sa kuT re Ta 48%-is far To bi 2-3 nak ve Tis gan 

Sed ge bo da. ro gorc Cans mi wis kon so li da ci is 

prob le ma aq tu a lu ria. mis ga da sawy ve tad un da 

ga ni sazR v ros Ro nis Zi e ba Ta sis te ma. am Ja mad, did 

ime debs am ya re ben ko o pe ra ci is gan vi Ta re ba ze. 

Se sa ba mi si ka no nic mi Re bu lia. ga saT va lis-

wi ne be lia is, rom ko o pe ra ci is gan vi Ta re bis 

pi ro be bis mom za de ba did dro sa da Se sa ba mis 

ma te ri a lur sa fuZ vels mo iTxovs. an ga riS ga-

sa we via fsi qo lo gi u ri faq to ric. ko o pe ra cia 

ap ro bi re bu li for maa, mag ram mas Tan er Tad 

un da ve Ze boT al ter na ti u li gze bic. Cve ni 

az riT, Se iZ le ba uf ro efeq tu ri iyos msof li-

os cal ke ul qvey neb Si ga mo ye ne bu li for ma _ 

sa xel m wi fos mi er mi we bis Ses yid va da Sem deg 

sa i ja ro ur Ti er To be bis sa fuZ vel ze ma Ti ga-

ce ma. qve ya na Si ga da sawy ve tia ucxo e leb ze mi wis 

mi yid vis sa kiTxi. Cve ni az riT uf ro swo ri iq-

ne ba (u ka nas k nel wleb Si sa qar T ve lo Si mi we bis 

ucxo e leb ze mi yid vis ne ga ti u ri ga moc di le bis 

gaT va lis wi ne biT) ucxo el mo qa la qe ebs ga da-

e ceT yve la ka te go ri is mi wa mxo lod ija riT. 

Se iZ le ba gan vi xi loT ase Ti va ri an tic. sa xel m-

wi fo ne ba yof lo biT sa fuZ vel ze Se i Zens mi was, 

Sem deg ki sa ku Tar mo qa la qe eb ze ga yi dis, an ija-

riT, xo lo ucxo e leb ze mxo lod ija riT gas cems 

mi was. mi waT sar geb lo ba Si sa i ja ro ur Ti er To-

be bi efeq tu ri for maa. ma ga li Tad, saf ran geT Si 

sa sof lo-sa me ur neo mi we bis 65%, bel gi a Si 63%, 

is ra el Si 90% da a.S. ga mo i ye ne ba sa i ja ro ur Ti er-

To be bis sa fuZ vel ze. mi wis kon so li da ci is pro-

ce si sa xel m wi fo eb riv re gu li re bas sa Wi ro ebs. 

Se iZ le ba Se iq m nas sa xel m wi fo struq tu ra, 

vTqvaT mi wis fon di, ro mel sac eq ne ba sa Ta na-

do fi nan sur-sak re di to re sur se bi, awar mo os 

mi we bis Ses yid va da Sem d gom Si eko no mi ku ri 

mi zan Se wo ni lo bis Se sa ba mi sad mi si gas x vi se ba 

da ija riT ga ce ma.

Ta na med roe pi ro beb Si mi wis re sur se bis ra ci-

o na lu rad ga mo ye ne bis amo ca na sa sur sa To usaf r-

Txo e bis dac vis auci leb lo bi Taa gan pi ro bebuli.

ze moT aR niS nu li ga re mo e be bi adas tu re ben, 

rom qve ya na Si un da Se iq m nas spe ci a li ze bu li 

sa xel m wi fo struq tu ra, ro me lic ko or di na-

ci as ga u wevs mi waT sar geb lo bas Tan da kav Si re-

bu li sa kiTxe bis ga dawy ve tas. aseT struq tu rad 

Se iZ le ba mi viC ni oT mi wis mar T vis sam sa xu ri 

(sa a gen to de par ta men ti, ko mi sia da sxv.), ro me-

lic uSu a lod, da eq vem de ba re ba par la ments, an 

mi nis t r Ta ka bi nets. mas re gi o neb Si un da hqon-

des Se sa ba mi si sam sa xu re bi, e.i. qve ya na Si un da 

Se iq m nas mi wis re sur se bis ga mo ye ne bis er Ti a ni 

or ga ni za ci ul-mmar T ve lo bi Ti sis te ma, ro me-

lic mis T vis mi ni We bu li uf le ba-mo va le o be bis 

Se sa ba mi sad adeq va tu rad upa su xebs qve ya na Si 

mi wis re for me bis gan xor ci e le biT Ca mo ya li-

be bul axal ga mow ve vebs.

qvey nis ag ra rul seq tor Si Seq m ni li kri zi su li 

mdgo ma re o bi dan ga mos v lis daC qa re ba mra val faq-

tor zea da mo ki de bu li. ami tom sa Wi ro ebs prog ra-

mul mar T vas. mi zan Se wo ni lad vTvliT Sed ges 2020 

wlam de pe ri o dis T vis erov nu li eko no mi kis (maT 

So ris ag ra ru li seq to ris) gan vi Ta re bis kom p leq-

su ri prog ra ma, rom lis gan xor ci e le biT mi iR we va 

eko no mi kis sta bi lu ro ba da mom zad de ba mdgrad 

gan vi Ta re ba ze ga das v lis mya ri sa fuZ ve li.
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 ase Ti mid go ma mniS v ne lov nad 

afar To ebs sub si di e bi sa Tu kre-

di te bis po ten ci ur mim Reb Ta wres. 

uz run vel yofs er Tis mxriv – fi-

nan su ri da or ga ni za ci u li re sur-

se bis miz nob riv war mar T vas da 

me o res mxriv – auci le be li ka non-

q vem de ba re nor ma ti u li aq te bis 

mi Re bas. es sa kiTxi gan sa kuT re bul 

mniS v ne lo bas iZens dRes, ro ca sa-

qar T ve los mTav ro bam da iwyo qar-

Tu li sof lis dax ma re bis up re cen-

den tod mas S ta bu ri Ro nis Zi e be bis 

gan xor ci e le ba. Tum ca yo vel T vis 

ar se bobs al ba To ba imi sa, rom aras-

wo ri kon cep tu a lu ri mid go me bis 

Sem Tx ve va Si ga we u li fi nan su ri da 

or ga ni za ci u li dax ma re bis Se de-

ge bi Se saZ loa iyos da ba li uku ge-

bis, an su lac uku Se de gis mom ta ni 

(ro gorc xde bo da gan v li li ori 

aTe u li wlis gan mav lo ba Si).

swo ri kon cep tu a lu ri po zi ci-

is Ca mo ya li be ba upir ve les yov li-

sa gu lis x mobs, rom cal sa xad da 

ka te go ri u lad iq nes gan sazR v ru-

li – ro me li or ga ni za ci ul-sa-

mar T leb ri vi for maa uf ro ax los 

ag ra rul seq tor Si sa xel m wi fos 

ga sa ta re bel so ci a lur-eko no mi-

kur po li ti kas Tan da Se sa ba mi sad, 

ro mel maT gans Se iZ le ba mi e ni Wos 

pri o ri te ti sa xel m wi fo xel-

Sewyo bis Tval saz ri siT. 

bo lo ori aTe u li wlis gan-

mav lo ba Si ag ra ru li seq to ris 

funq cionirebis eko no mi ku ri ana-

li zi naT lad war mo a Cens qar Tu-

li sof li sa da mi si mo sax le o bis 

yve la zem niS v ne lo van prob le mas, 

ro mel sac ra tom Rac yve la ze nak-

le bi yu radRe ba eT mo ba ro gorc 

sam Tav ro bo, ise sa mec ni e ro wre e-

bis mxri dan. mxed ve lo ba Si gvaqvs 

is faq ti, rom ga dam mu Savebeli 

sa war mo e bi, rom le bic Zi ri Ta-

dad war mod ge ni li iy v nen mo ge ba 

ze o ri en ti re bu li or ga ni za-

ci ul-sa mar T leb ri vi for mis 

– Sps-s sa xiT, sar geb lob d nen 

ra mo no po lu ri mdgo ma re o biT, 

mo ge bis gaz r dis miz niT ax den d-

nen fer me re bis gan pro duq ci is 

Ses yid vas rac Se iZ le ba da ba li 

fa siT (rac xSir Sem Tx ve va Si ver 

anazRa u reb da pro duq ci is war-
mo e baze ga we ul da na xar jeb sac 

ki).  isi ni praq ti ku lad ga da-

iq c nen ga da u la xav, ba ri e rad 

gle xo ba sa da Ta vi su fal ba zars 

So ris. gle xe bi imis ga mo, rom 

ma Ti pro duq ci is Ca ba re ba mxo-

lod Se sa ba mis ga dam mu Sa ve bel 

sa war mo Si iyo Se saZ le be li, iZu-

le bu li iy v nen da Tan x me bod nen 

pro duq ci is Ses yid vis dis k ri mi-

na ci ul fa sebs, rac av to ma tu rad 

iw vev da ma Ti mo ti va ci is da kar g-

va sa da ga ucxo e bas mar Ce na li mi-

wis mi marT. in te res Ta aR niS nu li 

kon f liq ti, ro me lic ga mow ve u li 

iyo sa sof lo-sa me ur neo sis te mis 

aras wo ri, ga u az re be li or ga ni-

za ci u li mowyo biT, mniS v ne lo-

van wi lad gax da sa fuZ ve li er Tis 

mxriv _ sof le bi dan mo sax le o bis 

gaZ li re bu li mig ra ci i sa da me o-

res mxriv _ ag ra ru li war mo e bis 

pa ra li ze bi sa. ker Zod, ga na xev r da 

ve na xi sa da xe xi lis far To be bi, 

Ca is plan ta ci e biT ga Se ne buli 

aTa so biT heq ta ri tyed aris qce-

u li, um Zi mes dRe Sia sa kon ser vo 

mrew ve lo ba, ka tas t ro fu lad 

Sem cir da cxvri sa da msxvil fe-

xa rqo sa ni pi ruty vis su la do ba 

da sxv.
aR niS nu lis Zi ri Ta di mi ze zi 

Sps-ebi sa da mo ge ba ze ori en ti re-

bu li sxva or ga ni za ci u li for me-

bis sav se biT ga sa ge bi ima nen tu ri 

in te re se bi iyo. aqe dan ga mom di na-

re, mig vaC nia, rom sa war moo ur Ti-

er To ba Ta ase Ti for mis gan vi Ta-

re ba da gle xo bi dan pro duq ci is 

Sem s yid ve li, mxo lod sa ku Tar 

mo ge ba ze ori en ti re bu li or ga-

ni za ci e bis xel Sewyo ba iq ne ba mxo-

lod uku Se de gis mom ta ni. ker Zod, 

sof lis mo sax leobas (gan sa kuT-

re biT mi wis wvril me sa kuT re ebs, 

rom le bic sof lis mo sax le o bis 

did um rav le so bas Se ad ge nen) sa bo-

lo od da u kar gavs sa sof lo-sa me-

ur neo pro duq ci is war mo e bis mo-

ti va ci as da rac mTa va ria, sof lad 

cxov re bi sa da so ci a lur-eko no mi-

ku ri gan vi Ta re bis per s peq ti vas. 

ko o pe ra ci is pro ce si sa xel m wi fom un da 
war mar Tos da ara en je o eb ma!

ag ra ru lis sfe ros sa xel m wi fo 

dax ma re bis da re gu li re bis qme diT-

unarianoba mniS v ne lov na daa da mo ki-

de bu li rig kon k re tul sa kiTxeb ze, 

ro mel Ta So ris yve la ze mniS v ne lo va-

nia sa sof lo-sa me ur neo sis te mis swo-

ri or ga ni za ci u li mo de lis dad ge na, 

anu im or ga ni za ci ul-sa marT lebrivi 

for mis gan sazR v ra, ro me lic uz-

run vel yofs am dax ma re bis uku ge bis 

ma Ral xa risxs.

agraruli seqtori
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ag rop ro duq ci is mwar mo e bel Ta 

da ga dam mu Sa ve be li mrew ve lo bis 

sa war mo Ta eko no mi ku ri da mo ki de-

bu le bis Zve le bu ri for mis Se nar-

Cu ne ba Se saZ loa ax lo mo ma val Si 

ag ro war mo e bis gan vi Ta re bis se-

ri o zu li mux ru Wi gax des. Sem-

Tx ve vi Ti araa, rom li be ra lu ri 

eko no mi kis mqo ne da sav le Tis qvey-

neb ma sa xel m wi fo xel Sewyo bi sa da 

da fi nan se bis pri o ri te tul mi mar-

Tu le bad ko o pe ra ci ul sawyi seb ze 

fun q ci o ni re ba di or ga ni za ci e bis 

xel Sewyo ba mi iC ni es, rad gan, mxo-

lod ko o pe ri re bis sa Su a le bi Taa 

Se saZ le be li ori sawyi sis ga er-

Ti a ne ba: sa kuT re bis, ro me lic 

aZ levs mis mflo bels ar Ce va nis 

Ta vi suf le bas da mas S ta bu ri 

war mo e bis, ro me lic ga na pi ro-

bebs er Tis mxriv – teq ni kur da 

eko mo mi kur upi ra te so bas da 

me o res mxriv – av to ri tet sa da 

wo nas sa sa qon lo da sa fi nan so 

baz reb ze. 

ze mo aR niS nu lis gaT va lis wi-

ne biT vTvliT, rom sa xel m wi fo 

dax ma re bis be ne fi ci a rad sa sof-

lo-sa me ur neo su bi eq tis gan-

sazR v ri sas, sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ti vebs pri o ri te tu li 

mniS v ne lo ba un da mi e ni Wos, rad-

gan, swo red maT Se uZ li aT ga na-

xor ci e lon ag ra ru li seq to ris 

gan vi Ta re bis T vis yve la ze mniS v-

ne lo va ni ram _ aR Z r an sa me war meo 

aq ti vo ba mo sax le o ba Si da sa-

sof lo-sa me ur neo war mo e bis im 

sfe ro eb Si, rom le bic uaR re sad 

mniS v ne lo va nia sa xel m wi fos T-

vis da sa dac am g va ri aq ti vo bis 

in ten si u ri gan vi Ta re ba bu neb-

ri vad ar aris mo sa lod ne li. ko-

o pe ra ti ve bis mu Sa o bis sti li moq-

ni lia da dRe van de li moTxov ni-

le be bis adeq va tu ri. sa xelm wifom 

auci leb lad un da ga iT v lis wi nos 

es Za la, ro gorc Zli e ri da san do 

par t ni o ri sof lad rTu li eko-

no mi kur-or ga ni za ci u li prob-

le me bis mog va re bi sas. mTav ro bam 

un da ga ac no bi e ros, rom ar se bul 

si tu a ci a Si mxo lod ko o pe ra ci-

u li, anu so ci a lu ri so li da ro-

bi sa da sa mar T lia nobis sis te mis 

xel Sewyo biT, aris Se saZ le be li 

qve ya na Si si Ra ri bis daZ le vi sa da 

jan sa Ri sa Su a lo fe nis Ca mo ya li-

be bis uaR re sad rTu li pro ce sis 

gan xor ci e le ba. 

Cve ni az riT, sa bo loo an ga-

ri SiT, sof lis me ur ne o bi sa da 

ga dam mu Savebeli mrew ve lo bis 

da ba lan si re bu li gan vi Ta re bis 

yve la ze efeq tur me qa nizms ma Ti 

in teg ra cia war mo ad gens. in teg-

ri re bis op ti ma lu ri for me bi sa 

da maT ze dam ya re bu li so ci a-

lur-eko no mi ku ri gan vi Ta re bis 

efeq tu ri mo de le bis Zi e ba mra-

val fun q ci u ri sa sof lo-sa me ur-

neo ko o pe rativebis xel Sewyo bis 

auci leb lo bam de mig viy vans. ma Ti 

sa Su a le biT sa sof lo-sa me ur-

neo pro duq ci is mwar mo eb lebs 

mi e ce maT pir ve la di pro duq ci is 

war mo e bis, ga da mu Sa ve bi sa da re a-

li za ci is er Ti a ni cik lis Seq m nis 

Se saZ leb lo ba, sa dac pro duq ci is 

Ri re bu le ba yo vel sa me ur neo sa-

fe xur ze iz r de ba da isi ni da in te-

re se bu li iq ne bi an sa bo loo pro-

duq ciis re a li za ci i dan mniS v ne-

lov nad gaz r di li Se mo sav le biT. 

es uaR re sad mniS v ne lo va ni 

po zi cia ara er Txel iyo gaJ Re-

re bu li ro gorc sa qar T ve los 

pre mi er-mi nis t ris, ase ve sof lis 

me ur ne o bis mi nis t ris sa ja ro 

ga mos v leb Si, ro gorc ag ra rul 

seq tor Si axa li eko no mikuri po-

li ti kis mniS v ne lo va ni kom po nen-

ti. ama ze mety ve lebs Tun dac is 

Ro nis Zi e be bi, rom le bic tar de ba 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci-

is ka non mdeblobis Se mu Sa ve bis 

kuTxiT. mi u xe da vad ami sa, uk ve Se-

iZ le ba das k v nis ga mo ta na imis Se sa-

xeb, rom es Ro nis Zi e be bi aS ka rad ar 

aris sak ma ri si sa sof lo-sa me ur-

neo ko o pe ra ci i sa da Se sa ba mi sad, 

ag ra ru li seq to ris in ten si u ri 

gan vi Ta re bi saT vis Sem de gi ar gu-

men te bis ga mo:

• uk ve mim di na re Se Ra va Ti a ni 

ag rok re di tis im na wi lis mi-

marT, ro me lic iT va lis wi nebs 

100 aTa si dan 1 mln la ram de 3%-

iani kre di te bis ga ce mas, ro me-

lic uSu a lod ga dam mu Sa ve be li 

sa war mo e bis gan vi Ta re bas exe ba, 

ga dax di su na ri a ni moTxov nis aq-

ti vo ba uaR re sad da ba lia. (a.w. 15 

ap ri lis mo na ce me biT am ka te go-

ri is kre di tiT da fi nan se bu lia 

mxo lod sa mi pro eq ti);

• ase Ti ses xe bis ga ce ma sa sof-

lo-sa me ur neo ko o pe ra ti veb ze 

am etap ze ver xer x de ba ma Ti ma-

or ga ni ze be li struq tu ris da 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra-

ti ve bis Se sa xeb ka no nis arar se-

bo bis ga mo, ro mel zec mu Sa o ba 

ga su li wlis de kem ber Si da iwyo 

da mu xe da vad mi si aq tu a lo bi-

sa, dRe sac ar aris war d ge ni li 

gan sa xil ve lad sa qar T ve los 

par la men t Si. 

• sa sof lo-sa me ur neo ko-

o pe ra ti ve bis fi nan su ri xel-

Sewyo bis kuTxiT Zi ri Ta di aq-

cen ti keT de ba ev ro kav Si ris 

mi er ini ci re bul prog ra ma ze, 

rom lis gan xor ci e le ba iwye ba 

mxo lod a.w. oq tom b ri dan, rac 

niS navs imas, rom mim di na re sa-

me ur neo we li praq ti ku lad sa-

sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci is 

ga re Se Ca iv lis. dro is da kar g va 

ki am uaR re sad mniS v ne lo va ni 

mi mar Tu le bis gan vi Ta re bis 

kuTxiT, mniS v ne lov nad das cems 

ag ra rul seq tor Si ga ta re bu li 

sxva mas S ta bu ri Ro nis Zi e be bis 

efeq t sac;

• cal sa xad Se iZ le ba imis 

Tqma, rom ag rok re di ti mi uw v-

do me li iq ne ba ma Ral m Ti a ni ra i-

o ne bi sa da omiT da za ra le bu li 

sof le bis mo sax le o bis T vis, 

vi sac yve la ze me tad Wir de ba 

qme di Tu na ri a ni fi nan su ri da 

or ga ni za ci u li mxar da We ra;

• Sps-ebi sa da mo ge ba ze ori-

en ti re bu li sxva or ga ni za ci-

ul-sa mar T leb ri vi for me bis 

gan vi Ta re bas ra Tqma un da Ta vi si 

ad gi li da mniS v ne lo ba ga aC nia 

sa baz ro eko no mi kis pi ro beb Si, 

mag ram ro ca ar se bobs ag ro war-

mo e bis gan vi Ta re bis sxva, uf ro 

Zli e ri mo ti ve bi da sa Su a le be bi 

mTav ro bis mxri dan ma Ti ig no ri-

re ba, se ri o zul Sec do mad Se iZ-

le ba Ca iT va los!

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra-

ci i sa da ver ti ka lu ri in teg ra ci-

is me qa niz me bis efeq tu ri amoq me-

de biT gveZ le va sa Su a le ba ti pi u ri 

sa ban ko ko mer ci u li kre di tis 

sof lis me ur ne o bis T vis ara e feq-
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tu ri da mo uq ne li for ma Ca va nac v-

loT ko o pe ra ti veb ze e.w. ̀ sa ris ko 

ka pi ta lis~ Se Ta va ze bis gziT. ̀ sa-

ris ko ka pi ta lis~ for ma, ro me lic 

dRem de praq ti ku lad ar ar se bob-

da sa qar T ve lo Si, gav r ce le bu lia 

war ma te bu li eko no mi kis bevr qvey-

na Si da ume te sad da kav Si re bu lia 

ko o pe ra ci ul sis te mas Tan (a se Ti 

ses xis asa Re bad sa Wi roa uf ro nak-

le bi uz run vel yofa (gi ra o) da/

an ses xi iyos uf rog r Zel va di a ni 

ko mer ci u li ban ke bis mi er Se mo-

Ta va ze bul ses xeb Tan Se da re biT, 

ga dax de bi ki uSu a lod Se iZ le ba 

iyos da kav Si re bu li da geg mi li 

fu la di sax s re bis moZ rao basTan). 

vi na i dan dam fi nan seb lis war ma te-

ba met wi lad in ves ti ci is mim Re bis 

war ma te ba zea da mo ki de bu li, am bi-

ci u ri da mWid ro Ta nam S rom loba 

ze o ri en ti re bu li me nej men tis 

mo Zi e ba aqac sa in ves ti cio pro eq-

tis war ma te biT gan xor ci e le bis 

wi na pi ro bas war mo ad gens. 

ar se bu li so ci a lur-eko no mi-

ku ri mdgo ma re o bis gaT va lis wi ne-

biT par t ni o ro bis mniS v ne lo va ni 

ele men te bi iq ne ba:

• Se sa ba mi si sa fi nan so in s ti-

tu tis (ko o pe ra ci u li ban ki, spe-

ci a li zirebuli fon di) mxri dan 

in ves ti ci is mim Re bis ope ra ti u-

li da stra te gi u li xel Sewyo ba;

• gan vi Ta re bu li eko no mi kis 

de mok ra ti u li qvey ne bis praq-

ti kis gaT va lis wi ne biT sam sa fe-

xu ri a ni ko o pe ra ci u li sis te mis 

Seq m na, rac Ta vis mxriv, aS ka ras 

xdis spe ci a lu ri struq tu ris 

Seq m nis auci leb lo bas, ro me lic 

par t ni o ro bis sa fuZ vel ze, wi-

nas war Se mu Sa ve bu li stra te gi is 

mi xed viT or ga ni ze bas ga u wevs 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci-

u li sis te mis Ca mo ya li be bi sa da 

gan vi Ta re bis pro cess.

uaR re sad mniS v ne lo va nia, rom 

sa me war meo saq mi a no bis da geg m vis, 

gan xor ci e le bi sa da kon t ro lis 

ase Ti mo de li war mo ad gens sa me ur-

neo ris ke bis mi ni mu mam de day va nis 

yve la ze efeq tur sa Su a le bas Sem-

de gi mo ti ve bis ga mo:

1. kre di tis sa ga ran tio uz-

run vel yo fis obi eqts mniS v ne-

lo van wi lad TviT am kre di tiT 

Se Ze ni li Zi ri Ta di sa Su a le be bi 

Se ad gens;

2. sa me ur neo ris ke bis Sem ci-

re bi sa da mi ni mu mam de day va nis 

sa fuZ vels ori Zi ri Ta di me qa-

niz mi war mo ad gens: 

• TviT ko o pe ra ci u li sis te-

mis mar T vi sa da TviT kon t ro lis 

for ma prin ci piT – „qve vi dan 

ze viT“;

• mo ni to rin gi da audi ti 

er Tis mxriv – da fi nan se bis 

gam ce mis da/an Se sa ba mi si uf le-

ba mo si le biT aR Wur vi li or ga ni-

za ci e bis mxri dan. 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe-

ra ci is gan vi Ta re bis fi nan su ri 

xel Sewyo bis kuTxiT am et p ze Se-

saZ le be lia ram de ni me sqe mis, an 

ma Ti kom bi ni re bu li mo de le bis 

ar se bo ba:

qvey nis Si da sa fi nan so re-

sur se bis ga mo ye ne bis Sem Tx ve va Si 

un da mox des Se sa ba mi si sa in ves-

ti cio fon de bi dan ver ti ka lu ri 

in teg ra ci is prin cip ze da geg-

mi li pro eq te bis kom p leq su ri 

da fi nan se ba sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ti veb ze “sa ris ko ka pi-

ta lis” Se Ta va ze bis gziT, sa dac 

ga dam mu Sa ve be li sa war mo e bis 

Zi ri Ta di sa Su a le be bis ga da ce ma 

mox de ba sa fi nan so li zin gis for-

mis ga mo ye ne biT. ase Ti pro eq te bis 

gan xor ci e le ba mo iTxovs ri gi spe-

ci pi ku ri sa kiTxe bis re gu li re bas 

(sa li zin go ga dax de bis asax va sa-

paio Se na ta neb sa da sa paio fon dis 

for mi re ba ze, sa li zin go ga dax de-

bis ku mu la ci u ri for ma da sxva).

imS em Tx ve va Si, Tu da fi nan-

se ba gan xor ci el de ba mo zi du li 

sax s re biT, da fi nan se bis mim Reb Tan 

sa par t ni o ro ur Ti er To be bi sa da 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci-

u li sis te mis TviT kon t ro liT 

sa war moo ris ke bis mi ni mi zi re bis 

mo ti ve bi dan ga mom di na re, sa xel-

m wi fom Se sa ba mi si struq tu re bis 

sa Su a le biT or ga ni ze ba un da 

ga u ke Tos kre di tis sa ga ran tio 

uz run vel yo fas.  sa fi nan so re-

sur se bis mo zid va Se saZ le be lia 

ro gorc sa er Ta So ri so sa fi nan so 

or ga ni za ci e bi dan, ase ve, ker Zo 

fon de bi dan da struq tu re bi dan. 

maT So ris mniS v ne lo va nia sa eq s-

por to-sak re di to sa a gen to e bi, 

rom le bic Zi ri Ta dad sa xel m wi fo 

or ga ni za ci e bis sa xiT ari an war-

mod ge ni li. Tum ca, am pro fi lis 

ker Zo kom pa ni e bic, ro go ri caa: 

uler-hermesi (ger ma ni a), atra-

diusi (ho lan di a) da sxve bi moq me-

de ben sa ku Tar mTav ro beb Tan mWid-

ro Ta nam S rom lo bis sa fuZ vel ze. 

mTav ro bis dax ma re biT, qve ya na Si 

war mo e bu li pro duq ci is re a li-

za ci is xel Sewyo bis miz niT, isi ni 

miz nob ri vi sa fi nan so re sur sis 

mim Re bi sa xel m wi fos ga ran ti iT 

ax de nen kre di te bis dazR ve vas an 

pir da pir da fi nan se bas Se Ra va Ti-

an pi ro beb Si. am ti pis sa xel m wi fo 

or ga ni za ci e bi dan aR sa niS na via: 

ka na dis sa eq s por to sa a gen to, 

neq si (i a po ni a), ECGD (di di bri-

ta ne Ti) da sxva. ase Ti for mis 

dak re di te bis karg ma ga liTs war-

mo ad gens uk ra i nis sa li zin go 

kom pa ni is “uk rag ro li zin gis” 

ur Ti er To ba ka na dis sa eq s por to 
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sa a gen tos Tan, rom lis far g leb Si 

“uk rag ro li zin g ma” sa xel m wi fo 

ga ran ti iT mar to 2009 wels ka na-

dis sa eq s por to sa a gen to dan mo i-

zi da 600 mln aSS do la ri.  

sa xel m wi fo re gu li re bis sis-

te ma Si axa li ele men te bis da ner-

g va iZ le va sa Su a le bas in s ti tu-

ci o na lu ri sa fuZ v le bis Seq m ni sa, 

rac Ta vis mxriv qmnis eko no mi kur 

pi ro bebs im wi na aR m de go ba Ta ga-

da lax vis T vis, rac afer xebs ag ra-

ru li seq to ris tran s for ma ci as 

mra val fe ro va ni sa fi nan so ur-

Ti er Ti er To be bis ga far To e bul 

sis te meb ze. ara sak ma ri si gac no-

bi e re ba imi sa, rom ag ra rul seq-

tor Si ko o pe ra ci is gan vi Ta re ba 

sa xel m wi fo re for me bi sa da gar-

daq m ne bis yve la ze mniS v ne lo va ni 

mi mar Tulebaa da Ta vis Se ka ve ba 

am kuTxiT qme di Ti Ro nis Zi e be bis 

ga ta re bi sa da war ma te bu li eko no-

mi kis qvey ne bis mdi da ri ga moc di-

le bis ga zi a re bi sgan, auci leb lad 

Seq m nis se ri o zul me To do lo gi-

ur sir Tu le ebs, rac uaR re sad 

ne ga ti u rad aisa xe ba mTav ro bis 

mi er ga ta re bu li Ro nis Zi e be bis 

efeq tu ro ba ze da zo ga dad, da geg-

mil sis te mur-si ner gi ul efeq t ze.

se ri o zul SeS fo Te bas iw-

vevs is sqe ma, rom li Tac igeg me ba 

ko o pe ra ci is xel Sem wyo bi mas-

S ta bu ri Ro nis Zi e be bis gan xor-

ci e le ba, rac ga mo i xa te ba ima Si, 

rom sa xel m wi fo ix s nis pa su xis-

m geb lo bas ko o pe ra ci is pro ce-

sis Se de geb ze da ev ro kav Si ris 

dax ma re biT gaT va lis wi ne bu li 

sax s re biT sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ci is war mar T va da geg-

mi lia sa qar T ve lo Si moq me di 

ara sam Tav ro bo or ga ni za ci e bis 

sa Su a le biT. di dia imis al ba To-

ba, rom aseT Sem Tx ve va Si ko o pe-

ra ti ve bis mniS v ne lo va ni na wi li 

ver ga na xor ci e lebs war ma te biT 

sa me ur neo pro eq tebs, rad gan: 

1. ara sam Tav ro bo or ga ni za-

ci ebs ara aqvT ko o pe ra ci u li 

sa me war meo pro eq te bis mar T vis 

da de bi Ti ga moc di le ba;

2. wa ru ma te be li pro eq te bis 

Sem Tx ve va Si isi ni pa suxs ar age-

ben mo sax le o bi sa da sa xel m wi fos 

wi na Se. amitom ma Ti aRi a re bu li 

imi ji dan ga mom di na re, rac gran-

te bis mi marT ko ruf ci u li da mo-

ki de bu le bi Taa gan pi ro be bu li da 

cno bi li, aqac ar aris ga mo ricxu-

li ko ruf ci u li sqe me bis Seq m nis 

mcde lo be bi, rac ne ga ti u rad 

aisa xe ba sa in ves ti cio pro eq te bis 

war ma te ba ze da mniS v ne lov nad da-

a za ra lebs ro gorc mo sax le o bas, 

ase ve mTli a nad sa sof lo-sa me ur-

neo ko o pe ra ci is pro cess. Tum ca, 

cal ke u li or ga ni za ci u li xa si a-

Tis Ro nis Zi e be bi Se iZ le ba gan xor-

ci el des ara sam Tav ro bo seq to ris 

sa Su a le bi Tac.

yovelive ze moT q mu li dan ga-

mom di na re am etap ze auci le be lad 

mig vaC nia:

1. sa qar T ve los pre mi er-mi-

nis t r Tan Se iq m nas ag ra ru li 

po litikis erov nu li sab Wo, 

ro me lic umok les dro Si Se i-

mu Sa vebs sa sof lo-sa me ur neo, 

sof lis gan vi Ta re bis, sa mec ni-

e ro-kvle vi Ti da ino va ci u ri 

saq mi a no bis xel Sem wyob po li-

ti kas, ga ni xi lavs sxva prob le-

mur sa kiTxebs, mi i Rebs Se sa ba mis 

re ko mendaciebsa da ga dawy ve-

ti le bebs. sa qar T ve los par-

la ments mi sa Re bad wa rud gens 

ka non p ro eq tebs (a se ve, cvli le-

bebs dRem de moq med ka no neb Si) da 

sxvas, rom leb mac un da Seq m nas 

sa ka non m deb lo ba za qve ya na Si 

ag ro war mo e bis aRor Zi ne bi sa da 

Sem d go mi gan vi Ta re bis T vis;

2. sof lis me ur ne o bis sa mi-

nis t ros Tan Se iq m nas `ko o pe-

ra ci is gan vi Ta re bis erov nu li 

cen t ri~;

3. ma Ral m Ti an ra i o neb sa da 

omiT da za ra le bul sof leb Si 

sa xel m wi fos xel Sewyo biT par-

t ni o rul ur Ti er To bis for miT 

gan xor ci el des sa sof lo-sa me-

ur neo ko o pe ra ci i sa da ver ti-

ka luri in teg ra ci is ram de ni me 

sa pi lo te pro eq ti;

4. Se iq m nas spe ci a li ze bu li 

ko o pe ra ci u li ag ro sak re di to 

sis te ma ro me lic da fuZ ne bu li 

iq ne ba ur Ti er T dax ma re bis, Tav de-

bo bi sa da ga ran ti e bis prin cip ze.

5. sa xel m wi fom cal sa xad un-

da gan sazR v ros yve la ze mTa va ri: 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci-

is war mar T va war mo ad gens mas S-

ta bur Ro nis Zi e ba Ta er Tob li-

o bas, ro me lic pir ve lad Cvens 

uax les is to ri a Si ga miz nu lia 

uSu a lod sof lad mcxov re bi 

ada mi a ne bis da sa bo loo an ga ri-

SiT, mTe li sa zo ga do e bis sa ke-

Til dRe od. swo red sa xel m wi fom 

un da aiRos pa su xis m geb lo ba da 

sxva gan vi Ta re bu li qvey ne bis 

msgav sad un da ikis ros am um niS-

v ne lo va ne si pro ce sis Zi ri Ta di 

ma ko or di ni re be li, ma or ga ni ze-

be li da xel Sem wyo bi fun q cia.

pa a ta ko Ru aS vi li, 

ekon. mecn. doqt. 

stu sru li p ro fe so ri.

da viT ma mu ke laS vi li, 

eko no mi kis doq to ri.

THE EFFECTIVE MECHANISM OF COOPERATION 
AND VERTICAL INTEGRATION

PaataKoghuashvili, GTU full  Professor, 
Davit Mamukelashvili

The work concerns the development of voluntary cooperative relations and inter-
branch integration and also the technological settlement in rural areas. Under the aegis 
of the community unions, the most important locally available resources of the intel-
lectual, economic and organizational arrangement will be fully highlighted as well as 
a single cycle of production, processing and marketing of agricultural products will 
be created. Based on social solidarity the cooperative community population will be 
in full ownership of the income from sales of the fi nal product and it will itself decide 
on earmarking the respective funds for reproduction and/or handling of common 
social problems. Implementation of the Community Entrepreneurial Mobilization 
Program will bring forth a substantial growth of incomes of the major portion of 
the country’s population and dynamic improvement of its socio-economic situation. 
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pa a ta ko Ru aS vi li, 

ekon. mecn. doqt. 

stu sru li p ro fe so ri.

am mi mar Tu le biT msof li os 

sxva das x va qvey ne bis ga moc di le ba 

adas tu rebs, rom Sro mi Ti re sur-

se bis sa me war meo ga aq ti u re ba 

yve la ze kar gad sof lad ko o pe-

ra ci u li moZ ra o bis gan vi Ta re-

bi Taa Se saZ le be li. sa yu radRe-

boa, rom so ci a lur-eko no mi ku ri 

gan vi Ta re bis sa fuZ v lad ko o pe-

ra ci ul sawyi seb ze dam ya re bu li 

so li da ro bi sa da ur Ti er T dax-

ma re bis gza air Ci es Ta vis dro ze 

ev ro kav Si ris qvey neb ma, aSS-ma, 

is ra el ma da gan vi Ta re bu li eko-

no mi kis mqo ne bev r ma sxvam (maT 

So ris bal ti is qvey neb mac). 

es pro ce si yvel gan sa xel m-

wi fos aq ti u ri ma or ga ni ze be li 

ro li Ta da xel Sewyo biT wa ri-

mar Ta. so ci a lur so li da ro ba ze 

da fuZ ne bu li me ur ne ob ri o bis 

axa li for me bis dam k vid re bas, av-

to ma tu rad mos devs sof lis mo-

sax le o bis ma sob ri vi da saq me ba, 

ma Ti Se mo sav le bis mkveT ri zrda, 

ag ra ru li Sro mis av to ri te tis 

amaR le ba da sof lis kom p leq su-

ri da daC qa re bu li gan vi Ta re ba. 

ze mo aR niS nu lis gaT va lis wi ne-

biT vTvli, rom sa xel m wi fo dax ma-

re bis be ne fi ci a rad sa sof lo-sa-

me ur neo su bi eq tis gan sazR v ri sas, 

sa sof lo–sa me ur neo ko o pe ra ti-

vebs pri o ri te tu li mniS v ne lo ba 

un da mi e ni Wos, rad gan swo red maT 

Se uZ li aT ga na xor ci e lon ag ra-

ru li seq to ris gan vi Ta re bis T vis 

yve la ze mniS v ne lo va ni ram _ aR Z-

ran sa me war meo aq ti vo ba mo sax le-

o ba Si da sof lis me ur ne o bis im 

sfe ro eb Si, rom le bic uaR re sad 

mniS v ne lo va nia sa xel m wi fos T vis 

da sa dac am g va ri aq ti vo bis in ten-

si u ri gan vi Ta re ba bu neb ri vad ar 

aris mo sa lod ne li. 

ko o pe ra ti ve bis mu Sa o bis 

sti li moq ni lia da dRe van de li 

moTxov ne bis adeq va tu ri. sa xelm-

wifom auci leb lad un da ga iT va-

lis wi nos es Za la, ro gorc Zli e ri 

da san do par t ni o ri sof lad rTu-

li eko no mi kur-or ga ni za ci u li 

prob le me bis mog va re bi sas. mTav-

ro bam un da ga ac no bi e ros, rom 

ar se bul si tu a ci a Si mxo lod 

ko o pe ra ci u li, anu so ci a lu ri 

so li da ro bi sa da sa mar T lia-

nobis sis te mis xel Sewyo bi Taa 

Se saZ le be li qve ya na Si si Ra ri bis 

daZ le vi sa da jan sa Ri  sa Su a lo 

fe nis Ca mo ya li be bis uaR re sad 

rTu li pro ce sis gan xor ci e-

le ba. 

ag ra ru li seq to ris funq-

cionirebis bo lo ori aTe u li 

wlis eko no mi ku ri ana li zi naT lad 

war mo a Cens sof lis mo sax le o ba sa 

da sof lis me ur ne o bis ned le u lis 

ga dam mu Savebel sa war mo ebs So ris 

ar se bul kon f liqts.  arasworma 

ag ro e ko no mi kur ma po li ti kam 

sof lis me ur ne o bis pro duq ci-

is ga dam mu Sa ve bel sa war mo ebs, 

rom le bic Zi ri Ta dad Sps-ebis 

or ga ni za ci ul-sa mar T leb ri vi 

for miT ari an war mod ge ni le bi, 

sa xol m wi fo re gu li re bi sa da 

qvey nis eko no mi ku ri in te re se-

bis mi marT yo vel g va ri pa su xis-

m geb lo bis ga re Se da e kis raT wam-

y va nis ro li ag ro sa sur sa To seq-

tor Si. mi u xe da vad imi sa, rom am 

sa war moebis fun q ci o ni re basTan 

da kav Si rebulia qvey nis mo sax-

le o bis mniS v ne lo vani na wi lis 

Zi ri Ta di sa me ur neo saq mi a no ba 

da Se mo sav le bi, ga dam mu Sa ve bel 

sa war mo Ta me sa kuT re ni, ro gorc 

ker Zo iuri di u li pi re bi, am sa-

war mo Ta mu Sa obis ga Ce re bi sa da 

Se sa ba mi sad sof lis me ur ne o bis 

ama Tu im dar gis pa ra li ze bis 

Sem Tx ve va Si, pa suxs, age ben ara 

am dar geb Si da saq me bu li aTi aTa-

so biT ada mi a nis wi na Se, ara med 

mxo lod Ta vi an Ti biz ne sis wi na-

Se. swo red esaa sof lis me ur ne o-

bi sa da ga dam mu Sa ve bel sa war mo-

Ta sfe ro e bis ga Ti Su lo bi sa da 

in te res Ta kon f liq tis Zi ri Ta di 

mi ze zi. ga dam mu Savebeli sa war-

mo e bi mo ge bis gaz r dis miz niT 

ax de nen gle xo bis gan pro duq ci is 

Ses yid vas rac Se iZ le ba da ba li 

fa siT (rac xSir Sem Tx ve va Si ver 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti ve bis ti pi u ri 
wes de bis da u yov neb liv mi Re ba auci le be lia

sof lad mo sax le o bis re a lu ri da saq me bi sa 

da Se da re biT mok le dro Si so cia lur-eko no-

mi ku ri gan vi Ta re bis sa Ta na do do nis miR we va, 

mxo lod sis te mu ri cvli lebebiTa da kom p leq-

su ri Ro nis Zi e be bis gan xor ci e le bi Taa Se saZ-

le be li. maT So ris erT-er Ti mniS v ne lo va nia 

ada mi a nu ri re sur se bis sa me war meo aq ti vo bis 

amaR leba. un da gves mo des, rom qve ya na Si mim-

di na re eko no mi ku ri pro ce se bis uZi ri Ta de si 

pro duq tia jan m r Te li, ma Ral k va li fi ci u ri, 

so ci a lu rad da go neb ri vad gan vi Ta re bu-

li ada mi a ni. igi qvey nis T vis ara nak leb di di 

gan Zia, vid re eko lo gi u rad suf Ta ga re mo da 

msof li o Si re a li ze ba di pro duq cia.



 16 16

#
6

  
o

qt
o

m
b
er

i
  

 2
0

1
3

anazRa u rebs pro duq ci is war mo-

e baze ga we ul da na xar jeb sac ki). 

isi ni praq ti ku lad ga da iq c nen 

ga da u la xav ba ri e rad gle xo ba sa 

da Ta vi su fal ba zars So ris. gle-

xe bi (gan sa kuT re biT mi wis wvri li 

me sa kuT re e bi, rom le bic sof lis 

mo sax le o bis did um rav le so bas 

Se ad ge nen),  imis ga mo, rom ma Ti 

pro duq ci is Ca ba re ba mxo lod Se-

sa ba mis ga dam mu Sa ve bel sa war mo Si 

aris Se saZ le be li, iZu le bul ni 

ari an da Tan x m d nen pro duq ci is 

Ses yid vis dis k ri mi na ci ul fa sebs, 

rac av to ma tu rad iw vevs sof lis 

me ur ne o bis pro duq ci is war mo e-

bis mo ti va ci is da rac mTa va ria, 

sof lad cxov re bis sur vi li sa da 

so ci a lur-eko no mi ku ri gan vi-

Ta re bis per s peq ti vis da kar g vas. 

in te res Ta aR niS nu li kon f liq ti, 

ro me lic ga mow ve u lia sa sof lo-
sa me ur neo sis te mis aras wo ri, 

ga u az re be li or ga ni za ci u li 

mowyo biT, mniS v ne lo van wi lad 

gax da sa fuZ ve li er Tis mxriv _ 

sof le bi dan mo sax le o bis gaZ-

li re bu li mig ra ci i sa da me o res 

mxriv _ ag ra ru li war mo e bis pa-

ra li ze bi sa. ker Zod, ga na xev r da 

ve na xi sa da xe xi lis far To be bi, 

Ca is plan ta ci e biT ga Se ne buli 

aTa so biT heq ta ri tyed aris qce-

u li, um Zi mes dRe Sia sa kon ser vo 

mrew ve lo ba, ka tas t ro fu lad Sem-

cir da cxvris, Ro ris, frin ve li sa 

da msxvil fe xa rqo sa ni pi ruty vis 

su la do ba da sxv. 

aR niS nu lis Zi ri Ta di mi ze-

zi Sps-ebi sa da mo ge ba ze ori en-

ti re bu li sxva or ga ni za ci u li 

for me bis sav se biT ga sa ge bi ima-

nen tu ri in te re se bia. aqe dan ga-

mom di na re mig vaC nia, rom sof lis 

me ur ne o bi sa da ga dam mu Savebeli 

mrew ve lo bis da ba lan si re bu li 

gan vi Ta re bis yve la ze efeq tur 

me qa nizms ma Ti in teg ra cia war-

mo ad gens,  rom lis op ti ma lu ri 

for me bi sa da maT ze dam ya re bu li 

so ci a lur-eko no mi ku ri gan vi-

Ta re bis efeq tu ri mo de le bis 

Zi e ba mra val fun q ci u ri sa sof-

lo-sa me ur neo ko o pe rativebis 

xel Sewyo bis auci leb lo bam de 

mig viy vans. ase Ti struq tu ris  

for mi re biT da sa xel m wi fos xel-

Sewyo biT sa sof lo-sa me ur neo 

pro duq ci is mwar mo eb lebs mi-

e ce maT pir ve la di pro duq ci is 

war mo e bis, ga da mu Sa ve bi sa da 

re a li za ci is er Ti a ni cik lis 

Seq m nis Se saZ leb lo ba, sa dac 

pro duq ci is Ri re bu le ba yo vel 

sa me ur neo sa fe xur ze iz r de ba da 

sa dac gle xe bi da in te re se bu li 

iq ne bi an sa bo loo pro duq ciis 

re a li za ci i dan mniS v ne lov nad 

gaz r di li Se mo sav le biT.  

dro Si SezRu du lo bam ar un da  

dag vaS ve bi nos se ri o zu li Sec do-

ma,  rom lis kon tu re bi uk ve Cans 

sa qar T ve los pre mi er-mi nis t ris 

mi er ini ci re bu li 100 ga dam mu Sa ve-

be li sa war mos ga da ce ma Si Sps-eb sa 

Tu sxva or ga ni za ci ul-sa mar T-

leb riv  for meb ze (ko o pe ra ti-

veb ze am etap ze ver xer x de ba ma Ti 

ga da ce ma, ko o pe ra ti ve bi sa da ma Ti 

ma or ga ni ze be li struq tu re bis 

arar se bo bis ga mo). gle xo bi dan 

pro duq ci is Sem s yid ve li, mxo lod 

sa ku Tar mo ge ba ze ori en ti re bu li 

or ga ni za ci e bis xel Sewyo ba iq ne ba 

mxo lod uku Se de gis mom ta ni. Cve ni 

az riT, ag rop ro duq ci is mwar mo-

e bel Ta da ga dam mu Sa ve be li mrew-

ve lo bis sa war mo Ta eko no mi ku ri 

da mo ki de bu le bis Zve le bu ri for-

mis Se nar Cu ne ba ax lo mo ma val Si  

ag ro war mo e bis gan vi Ta re bis se-

ri o zu li mux ru Wi gax de ba. 

 zo ga dad uda voa, rom Sps-ebi sa 

sxva or ga ni za ci ul-sa mar T leb ri-

vi for me bis gan vi Ta re bas Ta vi si 

ad gi li da mniS v ne lo ba ga aC nia 

sa baz ro pi ro beb Si, mag ram Tu ar-

se bobs so ci a lur-eko no mi ku ri 

gan vi Ta re bis sxva, uf ro Zli e ri 

mo ti ve bi da Se sa ba mi si prog ra me bi, 

rom le bic moq me de ben sa zo ga do-

e bis mra val ricxo va ni wev re bis, 

ro gorc sa me war meo su bi eq te bis 

gan vi Ta re ba ze da miT ume tes, Tu 

es xde ba Cve ni qvey nis tra di ci u li 

ag ra ru li dar ge bis re a bi li ta ci-

is sa fuZ vel ze, ma Sin sa xel m wi fos 

mxri dan am mi mar Tu le ba Ta ig no-

ri re ba, an ma Ti gan xil va ti pi u ri 

ker Zo biz nes-pro eq te bis pa ri te-

tu lad, un da Ca iT va los ro gorc 

se ri o zu li me To do lo gi u ri 

Sec do ma. 

yo ve li ve ze moT q mu li dan ga-

mom di na re, am etap ze, Se saZ leb lad 

mig vaC nia Sps-ebis Ca mo ya li be ba 

100%-iani sa xel m wi fo wi liT, rom-

le bic sa ku Tar ba lan s ze aiy va nen 

ze mo aR niS nu li sa xel m wi fo sa-

war mo ebs, da ro mel Ta ga mos yid vis 

uf le ba mi e ce maT am sa war mo eb Tan 

fun q ci o na lu rad da kav Si re bul 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti-

vebs, ga mos yid vis wi nas war Ca mo ya-

li be bu li ku mu la ci u ri for miT. 

am for miT praq ti ku lad gan xor-

ci el de ba am sa war mo Ta ga mos yid va 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti-

ve bis mi er sa wes de bo ka pi tal Si 

ko o pe ra ti vis wev r Ta xved ri Ti 

wi lis per ma nen tu li zrdis sa-

fuZ vel ze. ma Ti xved ri Ti wi le bis 

for mi re ba ki mox de ba ga dam mu Sa-

ve bu li, anu sa bo loo pro duq ci is 

re a li za ci i dan mi Re bu li ko o pe-

ra ci u li ga dax de bis na wi liT da 

da ma te bi Ti pa is ode no biT, wi nas-

war Se Tan x me bu li sqe miT.

ver ti ka lu ri in teg ra ci is 
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ase Ti mo de li er Tis mxriv war-

mo ad gens sa me war meo ris ke bis 

Sem ci re bis efeq tur me qa nizms, 

xo lo, me o res mxriv, uaR re sad ga-

a mar ti vebs sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ti ve bis Ca mo ya li be bis 

sa kiTxs, rad gan, ko o pe ra ti ve bis 

wev re bi “post-faq tum”, Se mo sav-

le bis in ten si u ri zrdis pi ro beb-

Si ga ac no bi e re ben da ga i Ta vi se ben 

ko o pe ra ci u li sa war moo ur Ti er-

To be bis upi ra te so bebs. 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra-

ci is war mod ge ni li mo de li di dad 

amar ti vebs sa me ur neo rgo lebs 

So ris rTul sa war moo ur Ti er To-

bebs. aq sa war moo ur Ti er To ba Ta 

yve la sir Tu le tran s for mir-

de ba or ga ni za ci u li xa si a Tis 

prob le ma Si, rac ukav Sir de ba 

sa xel m wi fos ma re gu li re bel 

da xel Sem wyob fun q ci as. am sa-

kiTxis ga dawy ve ta, aS ka rad gvi-

an de ba sof lis me ur ne o bis sa-

mi nis t ros iner tu lo bis ga mo. 

spe ci a li ze bu li struq tu ris 

Seq m na or ga ni za ci as ga u ke Tebs da 

da aC qa rebs sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ti ve bis Ca mo ya li be bas 

par t ni o ro bis sa fuZ vel ze (wi-

nas war Se mu Sa ve bu li stra te gi is 

sa fuZ vel ze) da Se sa ba mi si dro is 

gan mav lo ba Si ko or di na ci as ga u-

wevs ma Ti fun q ci o ne ro bis pro-

cess. 

Sem Tx ve vi Ti araa, rom li be-

ra lu ri eko no mi kis mqo ne da-

sav le Tis qvey neb ma sa xel m wi fo 

xel Sewyo bi sa da da fi nan se bis 

pri o ri te tul mi mar Tu le bad 

ko o pe ra ci ul sawyi seb ze fun q ci-

o ni re ba di or ga ni za ci e bis xel-

Sewyo ba mi iC ni es, rad gan mxo lod 

ko o pe ri re bis sa Su a le biT aris 

Se saZ le be li ori sawyi sis ga er Ti-

a ne ba: sa kuT re bis, ro me lic aZ levs 

mis mflo bels ar Ce va nis Ta vi suf-

le bas da war mo e bis mas S ta bis gaz-

r dis T vis, ro me lic ga na pi ro bebs 

erTs mxriv – teq ni kur da eko-

mo mi kur upi ra te so bas da me o res 

mxriv – av to ri tet sa da wo nas 

sa sa qon lo da sa fi nan so baz reb ze. 

aq ve mog v yavs ev ro pis erT-er-

Ti ma Ral gan vi Ta re bu li qvey nis 

_ da ni is sa xa meb lis mwar mo e be li 
ko o pe ra ti vis  (da ni a Si kar to fi-

lis sa xa meb lis war mo e bis 85% 

ga dis eq s por t ze da iyi de ba 40-ze 

met qve ya na Si. 170 000 t/we li-

wad Si kar to fi lis sa xa me bels   

awar mo ebs  5 sa war mo, ro me lic 

ekuT v nis ko o pe ra tivs da aer Ti-

a nebs 3000-ze met fer mers)   fun q-

ci o ni re bis Zi ri Ta di prin ci pe bi: 
 fer me ri aris aq ci e bis 

mflo be li.

  Ti To e u li  aq cia aZ levs 

uf le ba sa da imav d ro u lad val-

de bu le bas 100kg kar to fi lis 

Ca ba re ba ze (10 aq ci is mflo bels 

aqvs uf le ba da val de bu le ba Ca a-

ba ros 10*100=1000kg kar to fi li).

 kar to fi lis Ca ba re bis 

rigs gan sazR v ravs sa war mo da 

ad gil ze ve anazRa u rebs pro duq-

ci is mi ni ma lur Ri re bu le bas.

  sa xa meb lis ga yid vis Sem-

deg mi Re bu li mo ge ba na wil de ba 

aq ci e bis ra o de no bis mi xed viT.

aq ci e bis ga yid va, an gas x vi-

se ba ne ba dar Tu lia. aq ci is fass 

gan sazR v ravs kar to fi lis fa si 

ga yid vis mo men tis T vis.

 ko o pe ra ti vis mar T vas 

ax o r ci e lebs kre ba, ro me lic 

ir Cevs sa war mos mmar T vel di-

req to rats ko o pe ra ti vis wev-

re bi dan.

 ko o pe ra ti vis wevrs aqvs 

mxo lod er Ti xma da es da mo ki-

de bu li ar aris aq ci e bis flo bis 

ra o de no ba ze. 

msgav si mo de li un da da i ner-

gos sa qar T ve lo Si, rad gan, amiT 

ar izRu de ba fer mer Ta Ta vi suf-

le ba da e.w. `ko leq ti vi za ci is~ 

Si Sic qre ba.  pir vel etap ze Se-

iZ le ba ga va uq moT pro duq ci is 

Ca ba re ba ze mkac ri val de bu le ba 

da da vuS vaT ko o pe ra ti vis ara wev-

re bis gan  pro duq ci is Se Ze na Tu 
amis auci leb lo bas di req to ra ti 

da i na xavs.

mxo lod ase Ti sis te mis pi ro-

beb Si Se iq m ne ba ro gorc Zi ri Ta di 

sa me ur neo rgo le bis, ise mTli a ni 

sis te mis efeq tu ri fun q ci o ni re-

bis obi eq tu ri sa fuZ v le bi, sa dac 

praq ti ku lad ga mo i ricxe ba sa war-

mos  me sa kuT re Ta (su bi eq tu robis) 

faq to ri, ra ze dac mim di nare etap-

ze aras wo ri so ci a lur-eko no mi-

ku ri po li ti kis Se de gad, mTli-

a na daa da mo ki debuli ro gorc 

ga dam mu Sa ve be li Sps-ebis, ase ve 

Se sa ba mis sa sof lo-sa me ur neo 

dar geb Si da saq me buli aTa so biT 

kom lis Zi ri Ta di sa me ur neo saq-

mi a no ba.

ko o pe ra ci ul sa me war meo sis-

te ma Si mi si wev re bis wi lis (pa is) 

for mi re ba ze per ma nen tul gav le-

nas mo ax dens da ma te bi Ti pai, ro me-

lic war mo ad gens ko o pe ra ci u li 

da sa paio ga dax de bis wes de biT 

gan sazR v rul na wils. ami tom gar-

k ve u li pe ri o dis gan mav lo ba Si 

igi iq ne ba cva le ba di (miT uf ro 

sawyis etap ze da miT ume tes ga-

re dan mo sa lod ne li xel Sewyo bis 

pi ro beb Si) da mi si zrda da mo ki-

de bu li iq ne ba mxo lod ko o pe ra-

ti vis wev r Ta ke Til sin di si er da 

efeq tur Sro ma ze, rac Ta vis mxriv 

war mo ad gens um niS v ne lo va ne si 

faq to ris _ Sro mi Ti re sur se bis 

ka pi ta li za ci is yve la ze Zli er 

sa fuZ vels. 

es uaR re sad mniS v ne lo va ni po-

zi cia ara er Txel iyo gaJ Re re bu-

li sa qar T ve los pre mi er-mi nis t-

ris sa ja ro ga mos v leb Si, ro gorc 

ag ra rul seq tor Si axa li eko no-

mikuri po li ti kis mniS v ne lo va ni 

kom po nen ti. ama ze mety ve lebs 

Tun dac is Ro nis Zi e ba, ro me lic 

ga tar da sa sof lo-sa me ur neo ko-

o pe ra ci is ka non mdeblobis Se mu-

Sa ve bis kuTxiT. mi u xe da vad ami sa, 

uk ve Se iZ le ba das k v nis ga mo ta na 

imis Se sa xeb, rom es Ro nis Zi e ba 

aS ka rad ar aris sak ma ri si sa sof-

lo–sa me ur neo ko o pe ra ci i sa da 

Se sa ba mi sad, ag ra ru li seq to ris 

in ten si u ri gan vi Ta re bis T vis.

 sa qar T ve los par la men tis 

mi er sa sof lo-sa me ur neo ko o pe-

ra ti ve bis Se sa xeb ka no nis mi Re ba 

uda vod un da Ca iT va los win ga dad-

g mul na bi jad, ro mel mac da sa ba mi 

un da mis ces qvey nis eko no mi kis 

mniS v ne lo va ni (ag ra ru li) seq to-

ris ax le bur, ra cio nalur or ga-

ni za ci ul mowyo bas, rac pir da pir 

aisa xe ba mo sax le o bis eko no mi kur 

da so ci a lur mdgo ma re o ba ze. 

mi u xe da vad ami sa, ar Se iZ le ba yu-

radRe bis ga re Se dav to voT ka no-

nis is xar ve ze bi, rom le bic dro Ta 

gan mav lo ba Si Se iZ le ba ne ga ti u-

agraruli seqtori
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rad aisa xos am um niS v ne lo va nes 

pro ces ze. 

ker Zod, ka no niT sa sof lo-

sa me ur neo ko o pe ra ti ve bis Se-

sa xeb ar xde ba ko o pe ra ti vis 

Si da sa war moo ur Ti er To ba Ta 

ma re gu li re be li Zi ri Ta di we-

se bis gan sazR v ra. es aris um niS-

v ne lo va ne si kom po nen ti, rom-

lis sa Su a le biT Se saZ lebelia 

ko o pe ra tiv ma Se i nar Cu nos mi si 

Zi ri Ta di ar si, rac ga nas x va vebs 

mas mo ge ba ze ori en ti re bu li 

sxva or ga ni za ci ul-sa mar T leb-

ri vi for me bis gan (Sps, sa aq cio 

sa zo ga doeba da sxva). mag ram ko-

o pe ra ti vis ar se bo bis mi zan-

Se wo ni lo bis gan m sazR v re li 

Zi ri Ta di faq to ri un da iyos 

ara ka no niT dad ge ni li mxo lod  

sa paio fon d Si Se sa ta ni fu la di 

da sxva sa xis qo nebა (ro me lic 

me pa i es aZ levs di vi den de bis mi-

Re bis sa Su a le bas), ara med, mi si 

wev re bis, Sro mi Ti re sur se bis 

ka pi ta li za cia, rac uz run vel-

yofs Sro mis uku ge bis yve la ze 

ma Ral xa risxs. 

swo red am ori kom po nen tis – 

Sro mi Ti da ma te ri a lu ris or ga-

nu li Ser wy miT (sa dac do mi nan tia 

Sro ma, xo lo ma te ri a lu ri re-

sur se bis er Tad erTi da niS nu le-

ba – ara gaz r di li di vi den de bis 

mi Re ba, ara med ko o pe ra ti vis 

wev r Ta Sro mis uku ge bis ma Ra li 

xa ris xis uz run vel yo fa a), mi iR-

we va ma Ra li eko no mi ku ri efe ti-

a no ba, so ci a lur so li da ro ba sa 

da sa mar T li a no ba ze da fuZ ne bu-

li sis te mis for mi re biT. 

Ta na med ro ve ev ro pu li ti pis 

ko o pe ra ti vebs gan vi Ta re bis 150 

wli a ni ga moc di le ba ga aC ni aT, rac 

iZ le va mdi dar ma sa las Cvens qve-

ya na Si ko o pe ra ci u li moZ ra o bis 

swo rad war mar T vis T vis. am ga moc-

di le bi dan yve la ze ni San dob li via 

is, rom am mi mar Tu le biT gan vi-

Ta re bu li yve la war ma te bu li 

qve ya na qmnis Se sa ba mis nor ma ti-

ul-sa ka non m deb lo ba zas, sa dac 

ise Ti ele men te bis Se mo ta niT, 

ro go ri caa: sa paio Se na ta ni, 

da ma te bi Ti pai, ko o pe ra ci u li 

ga dax de bi, ko o pe ra ti vis aso-

ci re bu li wev ri da sxva, ax de nen 

ko o pe ra ti ve bis Si da sa war moo 

ur Ti er To be bis re gu li re bas 

uSu a lod sa ka non m deb lo do ne-

ze, im miz niT, rom am ur Ti er To-

beb Si Sro mi Ti re sur sis faq to-

ri iyos gan m sazRv reli da mas ze 

ma te ri a lur ma ka pi tal ma sa paio 

Se na ta ne bis sa xiT ar mo ax di nos 

do mi nanturi ze gav le na. 

zo gi erT qve ya na Si ar se bobs 

gan s x va ve bu li praq ti kac: sa ka-

non mdeb lo do ne ze xde ba ka no nis 

mi Re ba sa sof lo-sa me ur neo ko o pe-

ra ci is Se sa xeb Se da re biT ga mar ti-

ve bu li we siT, ro me lic ar ax dens 

ko o pe ra ti ve bis Si da sa war moo 

ur Ti er To be bis re gu li re bas, 

mag ram am Sem Tx ve va Si es sa kiTxi 

re gu lir de ba qvey nis mTav ro-

bis, an Se sa ba mi si sa xel m wi fo 

uwye bis nor ma ti u li aq tiT, rac 

ga mo i xa te ba sa sof lo-sa me ur-

neo ko o pe ra ti ve bis ti pi u ri wes-

de bis mi Re ba-dam t ki ce biT. ori ve 

Sem Tx ve va Si yve la qvey nis ka no ni 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci is 

(ko o pe ra ti ve bis) Se sa xeb Se i cavs 

pun q tebs, rom le bic Zi ri Ta di da 

sa er Toa yve las T vis. ma ga li Tad 

ase Tia: 

ko o pe ra ti vis wev r Ta pai ya-

lib de ba auci le be li da da ma te-

bi Ti sa paio Se na ta ne biT. auci le-

be li sa paio Se na ta ne bis ode no ba 

ga ni sazR v re ba Ta nab rad, an ko-

o pe ra ti vis saq mi a no ba Si wev r Ta 

mo na wi le o bis  pro por ci u lad 

da es maC ve ne be li yo vel w li u rad 

Se iZ le ba Se ic va los, xo lo da ma-

te bi Ti sa paio Se na ta ne bis Se ta nis 

we si da ode no ba ga ni sazR v re ba ko-

o pe ra ti vis wes de biT.

sam wu xa rod, sa qar T ve los sa ka-

non m deb lo or ga nom es sa kiTxe bi 

ar mi iC nia  mniS v ne lov nad, rom mo-

wi na ve qvey ne bis msgav sad mo ex di na  

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti-

ve bis Si da sa war moo ur Ti er To-

be bis re gu li re ba sa ka non m deb lo 

do ne ze. ami tom rCe ba er Ta der Ti 

swo ri ga mo sa va li: sa qar T ve los 

mTav ro bam an sof lis me ur ne-

obis mi nis t r ma un da ga mos ces 

nor ma ti u li aq ti: sa sof lo-sa-

me ur neo ko o pe ra ti ve bis ti-

pi u ri wes de bis dam t ki ce bis 

Ta o ba ze, ro me lic sa val de bu-

lo iq ne ba sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ti vis sta tu sis mi Re bis 

msur ve li yve la iuri di u li su-

bi eq tis T vis.

gar da ami sa, sa yu radRe boa er-

Ti ga re mo e bac: ker Zod, ev ro kav Si-

ris mi er ga mo yo fi li   sax s re biT 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci is 

war mar T va da geg mi lia sa qar T-

ve loSi moq me di ara sam Tav ro bo 

or ga ni za ci e bis sa Su a le biT. ara-

sam Tav ro bo or ga nizaciebs ara 

aqvT ko o pe ra ci u li sa me war meo 

pro eq te bis mar T vis da de bi Ti 

ga moc di leba, xo lo wa ru ma teb-

lo bis  Sem Tx ve va Si isi ni pa suxs 

ar age ben mo sax leobisa da sa xel-

m wi fos wi na Se.  aseT Sem Tx ve va Si 

di dia imis al ba To ba, rom ko o pe-

ra ti ve bis mniS v ne lo va ni na wi li 

ver ga na xor ci e lebs war ma te biT 

sa me ur neo pro eq tebs, rac mniS v-

ne lov nad da a za ra lebs ro gorc 

mo sax le o bas, ase ve mTli a nad 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra-

ci is ide as.

yo ve li ve ze moT q mu li dan ga mom-

di na re cxa dia, rom sa xel m wi fom 

cal sa xad un da gan sazR v ros, rom 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci-

is gan xor ci e le ba war mo ad gens 

mas S ta bur Ro nis Zi e ba Ta er Tob-

li o bas, ro me lic ga miz nu lia 

uSu a lod sof lad mcxov re bi ada-

mi a ne bis da sa bo loo an ga ri SiT, 

mTe li sa zo ga do e bis sa si ke Tod. 

ar se bu li re a lo bis gaT va lis wi-

ne biT swo red sa xel m wi fom un da 

aiRos pa su xis m geb lo ba da ikis ros 

am mniS v ne lo va ni pro ce sis war m-

mar T ve lis Zi ri Ta di (ma ko or di-

ni re be li da xel Sem wyo bi) fun q cia.

ara sak ma ri si gac no bi e re ba imi-

sa, rom ag ra rul seq tor Si ko o-

pe ra ci is gan vi Ta reba sa xel m wi fo 

re for me bi sa da gar daq m ne bis yve-

la ze mniS v ne lo va ni mi mar Tu le baa 

da Ta vis Se ka ve ba am kuTxiT qme di-

Ti Ro nis Zi e be bis ga ta re bi sa da 

war ma te bu li eko no mi kis qvey ne bis 

mdi da ri ga moc di le bis ga zi a re bis-

gan, auci leb lad Seq m nis se ri o zul 

prob le mebs, rac ne ga ti u rad aisa-

xe ba mTav ro bis mi er sof lad uk ve 

ga ta re bu li masS taburi Ro nis Zi-

e be bi dan mo sa lod nel sis te mur-

si ner gi ul efeq t ze. 

agraruli seqtori
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lia eli a va

eko no mi kis doq to ri, pro fe so ri

am amo ca ne bis praq ti ka Si re a li ze bis miz niT 2009 

wels fi nan su ri sta bi lu ro bis fo ru mi1 gar da-

iq m na fi nan su ri sta bi lu ro bis sab Wod (Financial 
Stability Board). es uka nas k ne li sa fi nan so ma re gu li-

reb le bi sa da sa er Ta Sor sio or ga ni za ci e bis ara-

for ma lu ri ur Ti er To bis or ga noa, rom lis mi za nia 

fi nan su ri sta bi lu ro bi sad mi xel Sewyo ba. 

dRe i saT vis aR niS nu li sab Wo aer Ti a nebs G20 wevr 

qvey nebs, sa er Ta So ri so or ga ni za ci ebs - sa er Ta So-

ri so an ga riS s wo re be bis ban ki (BIS), ev ro pu li cen t-

ra lu ri ban ki (ECB), ev ro ko mi sia, sa er Ta So ri so sa-

va lu to fon di (IMF), eko no mi ku ri Ta nam S rom lo bi sa 

da gan vi Ta re bis or ga ni za cia (OECD), msof lio ban ki 

(WB), ag reT ve stan dar te bis dam we se bel sa er Ta So ri-

so or ga no ebs – sa ban ko ze dam xed ve lo bis ba ze lis 

ko mi te ti (BCBS), glo ba lu ri sa fi nan so sis te mis 

ko mi te ti (CGFS), sa ga dax do da sa an ga riS s wo re bo 

sis te me bis ko mi te ti (CPSS), dazR ve vis ze dam xed ve-

lo bis or ga no e bis sa er Ta So ri so aso ci a cia (IAIS), 

fi nan su ri an ga riS ge bis sa er Ta So ri so stan dar te-

bis sab Wo (IASB), fa si a ni qa Ral de bis ko mi si is sa er-

Ta So ri so or ga ni za cia (IOSCO). 

fi nan su ri sta bi lu ro bis sab Wom 2012 wels ga-

mo ik v lia msof lio fi nan sur sis te ma Si Crdi lo va ni 

sa ban ko seq to ris mas S ta be bi da struq tu re bi am 

sab Wos 24 iuris diq ci a Si, Ci le sa da ev ro kav Sir Si. 

mi Re bu li Se de ge bi sak ma od Se maS fo Te be lia:

1 finansuri stabilurobis forumi (Financial 
Stability Forum) Seiqmna 1999 wels bundesbankis yo-

fili prezidentis hans titmaieris iniciativiT 

ganviTarebuli qveynebis (G7) centraluri bankebi-

sa da finansTa ministrebis mxardaWeriT.   

 mi ax lo e bi Ti Se fa se be biT, 2012 wlis 1 ian v ris T-

vis Crdi lo va ni sa ban ko seq to ris aq ti ve bis mo cu-

lo bam Se ad gi na kvle va Si mo na wi le qvey ne bis sa fi-

nan so sis te mis aq ti ve bis da ax lo e biT 25%, ban ke bis 

aq ti ve bis 50% da mSp-s 133%.2

yve la ze mas S ta bu ri Crdi lo va ni sa ban ko 

seq to ri ga aC nia ame ri kis Se er Te bul Sta tebs – 

mTli a ni aq ti ve bis 35%, ev ro zo nas – 33% da did 

bri ta neTs – 14%. cal ke u li qvey ne bi dan yve la ze 

msxvi li Crdi lo va ni sa ban ko seq to re bi sa fi nan so 

sis te mis mi marT ga aC nia Sem deg qvey nebs: ho lan dia 

– 45%, aSS da hon kon gi – 35%, Sve i ca ria, sin ga-

pu ri, di di bri ta ne Ti da ko rea – 25%. MmSp-sTan 

mi mar Te ba Si ki hon kongs – 520%, ho lan di as – 

490%, did bri ta neTs – 370%, sin ga purs – 260% 

da Sve i ca ri as – 210%.3

kvle vis Se de gad dad gin da, rom Crdi lo va ni 

sa ban ko seq to ri iz r de bo da ma Ra li tem pe biT 

2008-2009 wle bis kri zi sam de. Tu 2002 wels mi si 

mo cu lo ba Se ad gen da 26,3 trln. do lars, 2007 wels 

igi ga i zar da 61,5 trln. do la ram de. 2008 wels 

Crdi lo va ni sa ban ko seq to ris aq ti ve bis mo cu lo ba 

Sem cir da 58,9 trln. do la ram de, xo lo 2011 wlis 

bo los T vis isev ga i zar da 66,1 trln. do la ram de. 

amas Tan, Crdi lo va ni sa ban ko seq to ris um s x vi le si 

wi li – 34% 2011 wels mo dis sa in ves ti cio don deb-

ze (gar da fu lis baz ris fon de bi sa). me o re ad gils 

2 wyaro: http://www.fi nancialstabilityboard.org/press/
pr_121118.pdf 

3 wyaro: http://www.fi nancialstabilityboard.org/press/
pr_121118.pdf

Crdi lo va ni ban kin gi, ro gorc 
fi nan su ri sta bi lu ro bis mu qa ra!

2008 wlis glo ba lur ma fi nan sur ma kri zis ma 

cxad yo, rom dRe i saT vis sar se bu li mak ro e ko no-

mi ku ri po li ti ki sa da pru den ci u li ze dam xed ve-

lo bis tra di ci u li me qa niz me bi ar aris sak ma ri si 

qvey ne bis sa fi nan so sis te me bis ris ke bis ga sa ne-

it ra leb lad. mo ne ta ru li po li ti kis sa gan ge bo 

zo me bi da mniS v ne lo va ni sa bi u je to xar je bi, 

ga we u li fi nan su ri sis te me bis ga da sar Ce nad, 

mety ve le ben ima ze, rom dRis wes rig Si dad ga sa fi-

nan so re gu li re bi sa da ze dam xed ve lo bis re for-

mi re bis, mi si gam kac re bi sa da mak rop ru den ci u li 

nor me bis Se mo Re bis auci leb lo ba.
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ika ve ben bro ke re bi da di le re bi – 14%.1

yo ve li ve ze mo aR niS nu li mka fi od mi u Ti Tebs 

ima ze, rom uka nas k nel wleb Si msof li o Si sa fi nan so 

si si te ma Si swra fi tem pe biT vi Tar de ba Crdi lo va ni 

seq to ri, gan sa kuT re biT ki sa ban ko sis te ma Si. am uka-

nas k nel ma mi i Ro Crdi lo va ni Crdi lo va ni ban kin gis 

sa xel wo de ba.   

Crdi lo va ni ban kin gi (Crdi lo va ni sa ban ko sis te-

ma) war mo ad gens sa fi nan so baz ris seg ments, ro me lic 

fun q ci o ni rebs sa ban ko da we se bu le be bis ma re gu li-

reb le bis, maT So ris, cen t ra lu ri ban ke bis, kon t-

ro li sa da ze dam xed ve lo bis miR ma. ter mi ni “Crdi-

lo va ni ban kin gi” (Sha dow Banking) war mo iq m na aSS-Si 

da Tav da pir ve lad niS nav da fe de ra lu ri sa re zer vo 

sis te mis mi er ne bis mi e ri nak le bad re gu li re bad, an 

sa er Tod ara re gu li re bad or ga ni za ci ebs. 

Crdi lo va ni ban kin gi praq ti ku lad war mo ad gens 

pa ra le lur, al ter na ti ul sa ban ko ba zars, rom lis 

mo na wi le e bic ari an: hej-fon de bi, pir da pi ri in-

ves ti ci e bis fon de bi, sa in ves ti cio da mmar T ve li 

kom pa ni e bi, tra di ci u li ban ke bis sa in ves ti cio 

struq tu re bi, fu lis baz ris fon de bi, sa fon do 

baz ris bro ke re bi da di le re bi, mzRve ve le bi da 

ga dam zR ve ve le bi. anu, pa ra le lu ri, Crdi lo va ni 

sa ban ko seq to ri mo i cavs ara mar to sa in ves ti cio 

in dus t ri as, ara med, sxva spe ci a li zi re bul Su a-

mav leb sac, maT So ris, sa dazR ve vo kom pa ni eb sa da 

sa pen sio fon debs.

uf ro far To ga ge biT, Crdi lo va ni sa ban ko sis-

te ma war mo ad gens ne bis mi e ri sa ban ko fun q ci e bis 

gan xor ci e le bas ara re gu li re ba di, an sus tad re-

gu li re ba di in s ti tu te bis mi er. Crdi lo va ni ban-

kin gi ar aris kri mi na li, mi si war mo mad gen le bi ar 

ari an dam na Sa ve ni. es aris in s ti tu te bi, rom le bic 

im yo fe bi an erov nu li sa ban ko sis te me bis re gu-

li re bis miR ma.

Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis prob le ma gan-

sa kuT re biT gam w vav da 2008 wels, ro de sac cxa di 

gax da, rom fi nan su ri baz ris mo na wi le ara re gu li-

re ba di in s ti tu te bi sa ban ko seq to ris T vis da ma xa-

si a Te be li mniS v ne lo va ni ris ke bis ma ta reb le bad 

iq c nen. am g var ris kebs So ris yve la ze far Tod gav r-

cel da sa ban ko ris ke bi, da kav Si re bu li mok le va di a-

ni val de bu le be bis xar j ze grZel va di a ni aq ti ve bis 

da fi nan se bas Tan da le ve ri jis ma Ral do nes Tan. 

gar da ami sa, sus tad re gu li re ba di, an ara re gu-

li re ba di in s ti tu te bi, rom le bic as ru le ben sa ban-

ko fun q ci ebs, qmni an ma re gu li re be li ar bit ra Jis 

Se saZ leb lo bebs. Se de gad, mkac rad re gu li re bad 

ban kebs uC n de baT gar k ve u li sti mu le bi, maT So ris 

ise Ti, ro go ri caa: ma ga li Tad, ma Ral xa ris xi a ni kre-

di te bi Ca a nac v lon da bal xa ris xi a ni kre di te biT 

(aq ti ve bis e.w. se ki u ri ti za ci a) im mar ti vi mi ze zis 

ga mo, rom ka pi ta li sad mi moTxov na aris praq ti ku-

lad igi ve, xo lo, Se mo sa va li ki bev rad me ti. ami-

to mac ma re gu li re beb li moTxov ne bis Ses ru le bis 

1  iqve.

auci leb lo bis Ta vi dan ari de bis miz niT ka pi ta li 

gar bis me tad re gu li re ba di seq to re bi dan nak le bad 

re gu li re bad seq to reb Si. 

Crdi lo va ni sa ban ko seq to ris zrda da kav Si re-

bu lia gan vi Ta re bu li qvey ne bis mi er sa fi nan so in-

s ti tu te bis ze dam xed ve lo bis gam kac re bas Tan, rac 

gan pi ro be bu li iyo msof lio fi nan su ri kri zi sis 

Tan m de vi msof li os um s x vi le si ban ke bis sa in ves-

ti cio-sa fi nan so saq mi a no bis ga mo Zi e bas Tan da kav-

Si re bu li skan da lu ri sa sa mar T lo pro ce se biT. 

ga i zar da moTxov ne bi ban ke bis ka pi ta lis si di di sa da 

struq tu ris mi marT, da is va sa kiTxi ga yo fil iq nas 

tra di ci u li sa ban ko da sa in ves ti cio saq mi a no ba, 

gam kac r da moTxov ne bi in for ma ci is gam W vir va lo-

bi sad mi. aseT pi ro beb Si ban ke bi iZu le bul ni Se iq nen 

mo ex di naT Ta vi an Ti saq mi a no bis op ti mi zi re ba ro-

gorc sa ku Ta ri, ase ve msxvi li kli en te bis sax s re bis 

Se mo sav li a no bis Se sa nar Cu neb lad. 

tra di ci u li sa ban ko da sa in ves ti cio saq ma i no bis 

gan cal ke ve bis sa kiTxi bo lo wleb Si Tan da Ta no-

biT sul uf ro aq tu a lu ri xde ba. 1933 wli dan 1999 

wlam de ame ri kis Se er te bul Sta teb Si moq me deb da 

gla si-sti go lis ka no ni, rom lis Ta nax mad, sak re di-

to-sa de po zi to da we se bu le bebs, igi ve ko mer ci ul 

ban kebs, ek r Za le bo daT ma Ral ris ki a ni sa in ves ti cio 

ope ra ci e bis gan xor ci e le ba me a nab re e bis sax s re bis 

xar j ze. am ka no niT ma Ra li ris kis mqo ne spe ku la ci u-

ri ope ra ci e bi fa si an qa ral deb Tan ga day va nil iq na 

sa in ves ti cio ban keb Si, anu, igi ve sa in ves ti cio bro-

ke reb Tan. fi nan su ri seq to ris ma re gu li reb le bi ar 

iy v nen pa su xis m ge bel ni ase Ti ban ke bis spe ku la ci u ri 

fi nan su ri ipe ra ci e bis T vis, xo lo, ris ke bis mTe li 

sim Zi me ga da di o da in ves to reb ze. glas-sti go lis 

ka no nis ga uq me bi sa da sa ban ko re gu li re bis Se sus-

te bis Se de gad me a nab re Ta sax s reb ma da iwyes ga da-

di ne ba sa fon do baz reb ze. imav d ro u lad, sa ban ko 

ze dam xed ve lo bis T vis ban ke bis ope ra ci e bis me ti 

wi li gax da ga um W vir va le. yo ve li ve aman da aC qa ra 

fi nan su ri kri zi sis dad go ma jer ame ri ka Si, Sem d gom 

ki mis far g lebs ga reT.

 Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis saq mi a no ba Ta vis 

ar siT war mo ad gens sa in ves ti cio-sa ban ko saq mi a no-

bas, ro me lic xor ci el de ba Su a ma va li kom pa ni e bis 

meS ve o biT ar se bu li ka non m deb lo bis far g leb Si. es 

kom pa ni e bi Se iZ le ba iyos sxva das x va sa xis fon de bi, 

tras te bi, an sxva kon k re tu li miz ne bis T vis Seq m ni li 

kom pa ni e bi. am Su a mav lebs, ro gorc we si, ar aqvT uf-

le ba mo i zi don mo sax le o bis anab re bi da ar ga aC ni aT 

sa ban ko saq mi a no bis li cen zia. sxva mxriv ma Ti saq-

ma i no ba praq ti ku lad ar gan s x vav de ba ko mer ci u li 

ban kis sa in ves ti cio qve da na yo fis saq mi a no bi sa gan. 

am g va ri Se a mav le bis ga mo ye ne ba zrdis mi wo de bu li 

fi nan su ri mom sa xu re bis moq ni lo bas imis xar j ze, 

rom isi ni praq ti ku lad ar re gu lir de bi an fi nan su-

ri seq to ris ma re gu li reb le bis mi er.

msof lio praq ti ka Si rac uf ro mkac ri xde ba 

sa ban ko seq tor Si in for ma ci is gam W vir va lo bi sa 
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da in te res Ta kon f liq tis mi ze ze bis aR mofx v ris 

moTxov ne bi, miT uf ro me ti fu li ga da e di ne ba sa ban-

ko seq tor Si. ami to mac sa fi nan so seq to ris ma re gu-

li reb le bi saT vis uki du re sad mniS v ne lo va nia ipo vo 

noq ros Su a le di, anu, er Ti mxriv, re gu li re bis pro-

ce si ar mi iy va non ab sur dam de, xo lo, me o re mxriv, 

akon t ro lon sis te mu ri ris ke bi, ro mel Ta wya ros 

war mo ad gens Crdi lo va ni sa ban ko sis te ma.

Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis ope ra ci e bi, rom le-

bic amo var d ni lia ma re gu li re be li da ma kon t ro le-

be li (sa ze dam xed ve lo) or ga no e bis Tval sa wi e ri dan, 

mra val fe ro va nia, Tum ca maT So ris aris mniS v ne-

lo bi Ta da mo cu lo biT ga mor Ce u li ope ra ci e bi, 

rom le bic gan sa kuT re bul gav le nas ax dens qvey nis 

sa fi nan so seq to ris mdgra do ba sa da si jan sa Re ze.

yve la ze me tad gav r ce le bu li le ga lu ri Crdi-

lo va ni ope ra cia aris aq ti ve bis (fa si a ni qa Ral de bis 

sa xiT) uku ga mos yid va, anu, igi ve re po ope ra ci e bi. 

am ope ra ci e biT ma ni pu li re bis kla si ku ri ma ga li-

Tia am Ja mad ga kot re bu li um s x vi le si ban kis Lehman 
Brothers-is ma ga li Ti, ro de sac man ba lan si dan dro e-

biT mo a ci la 50 mlrd. do la ri prob le mu ri aq ti ve bi 

re po ope ra ci e bis meS ve o biT. am gziT ban ki cdi lob-

da da er w mu ne bi na in ves to re bi Ta vis mdgra do ba sa 

da sa i me do o ba Si.

re po ope ra ci e bis gan gan s x va ve biT ar se bobs gar-

k ve u li xer xe bi, rom li Tac Se saZ le be lia prob le-

mu ri aq ti ve bis ba lan si dan mo ci le ba ara dro e biT, 

ara med, sa mu da mod. maT So ris gan sa kuT re bu lad 

gav r ce le bu lia e.w. se ki u ri ti za cia, rom lis ar-

si mdgo ma re obs ima Si, rom ban ki Ta vis sak re di to 

moTxov nebs, anu, sak re di to aq ti vebs, afor mebs fa-

si an qa Ral deb Si, ro mel Ta re a li ze ba xor ci el de ba 

sa fi nan so ba zar ze spe ci a lu ri Su a ma va li kom pa ni is 

meS ve o biT. ase Ti kom pa nia, bu neb ri via, iq m ne ba TviT 

ban kis mi er da mis mi er ve kon t rol de ba.   

spe ci a lu rad Seq m ni li kom pa ni is 

moTxov nebs ban ki hyi dis er Ti a nad, Ta nac 

am moTxov neb Si er Ta ma neT Sia ga er Ti a-

ne bu li sxva das x va xa ris xis kre di te bi. 

yve la ze xSi rad ase Ti sak re di to na za vis 

xa ris xi yve la da saS veb mi ni ma lur stan-

dar t ze uf ro da ba lia. spe ci a lu rad 

Seq m ni li kom pa nia am sak re di to na zavs 

ana wi lebs fa si a ni qa Ra le bis pa ke te bad 

da Sem deg maT hyi dis ca lo biT sa fi nan so 

ba zar ze mi a mit in ves to reb ze. 

uka nas k nel pe ri od Si se ki u ri ti-

za ci is am dag va ri pro ce du re bi gax da 

po pu la ru li da mi i Ro far To mas S ta bi. 

ban ke bis ipo Te ku ri kre di te bi gar da iq-

m nen fa si an qa Ral de bad da in ten si u rad 

ivaW re bod nen sa fon do baz reb ze. ban ke-

bis se ki u ri ti zi re bu li aq ti ve bis me ti 

wi li mo sax le o bis T vis praq ti ku lad 

war mo ad gen da satyu a ras, xo lo TviT 

ban ke bi ki gan ze rCe bod nen. yo ve li ve es 

dam Tav r da 2008 wlis cno bi li fi nan su ri kri zi sis 

dad go miT.      

ro gorc Cans, Crdi lo va ni sa ban ko sis te ma mra va-

li qvey nis sa fi nan so seq to ris se ri o zu li prob le-

maa. ga mo nak li si arc Cve ni qve ya naa. sa qar T ve lo Si 

Crdi lo va ni sa ban ko seq to ris sis te mu ri kvle ve-

bi dRem de ar Ca ta re bu la da uax lo es mo ma val Si, 

ro gorc Cans, am mi mar Tu le biT mu Sa o ba arc igeg-

me ba. am etap ze Se saZ le be lia mxo lod mi ax lo e biT 

da da ba li al ba To biT sa qar T ve los Crdi lo va ni 

sa ban ko sis te mis mo cu lo bis daT v la. amis T vis un-

da gan v sazR v roT im in s ti tu te bis wre, rom le bic 

ewe vi an sa ban ko saq mi a no bas.

imi saT vis, rom dad gin des, Tu ro me li in s ti tu-

te bi Se iZ le ba mi e kuT v nos  Crdi lo va ni sa ban ko sis-

te mas, auci le be lia, pir vel rig Si, ga mov lin des sa-

ban ko seq to ris miR ma sak re di to Su a mav lo bis yve la 

Sem Tx ve va. amas Tan, auci le be lia ise Ti in s ti tu te bis 

ga mov le na, rom le bis T vi sac da ma xa si a Te be lia aq ti-

ve bis ga naR de bis va di sa da lik vi du ro bis ris ke bi, 

ris ke bis aras ru li ga da ce ma, ma Ra li le ve ri ji da 

ma re gu li re be li ar bit ra Ji. mxo lod amis Sem de gaa 

Se saZ le be li ase Ti sa xis in s ti tu te bis T vis ma re gu-

li re be li nor me bi sa da Ro nis Zi e be bis Se mu Sa ve ba.

sa qar T ve los Crdi lo van sa ban ko seq tors Se iZ-

le ba mi va kuT v noT, upir ve les yov li sa, kva li fi ci-

u ri sak re di to in s ti tu te bi, ro mel Ta iuri di u li 

sta tu si ga for m da 2012 wels sa ban ko ka non m deb lo-

ba Si Se sa ba mi si cvli le be bis Se ta nis Sem deg. mo saz-

re ba imis Se sa xeb, rom e.w. kva li fi ci u ri sak re di to 

in s ti tu te bis Se mo Re ba sa qar T ve los sa fi nan so 

seq to ris T vis ar iq ne bo da swo ri, rom amiT iq m ne-

bo da pa ra le lu ri sa ban ko seq to ri sa qar T ve lo Si, 

Cems mi er ga moT q mul iq na jer ki dev 2012 wels.1 kva-

1 saqarTveloSi paraleluri sabanko sistema 

iqmneba, “rezonansi”, #122 (7054), 9 maisi, 2012.
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li fi ci u ri sak re di to in s ti tu tis sa mar T leb ri vi 

sta tu si dRem de ga uq me bu li da, ro gorc Cans, arc 

ga uq m de ba sa qar T ve los erov nu li ban kis ar se bu li 

mmar T ve lo bis pe ri od Si. Tum ca, sa yu radRe boa is, 

rom sa qar T ve lo Si moq me di biz nes-struq tu re bi dan 

mxo lod er T ma _ Sps “ri ko eq s p res”-ma mi i Ro kva li-

fi ci u ri sak re di to in s ti tu tis sta tu si, ro me lic 

da re gis t rir da 2013 wlis iv nis Si. Ce mis az riT, sxva 

struq tu re bi ar ga dad ga men aseT na bijs da xels ar 

Se uwyo ben qvey nis ise dac sus ti sa fi nan so sis te mis 

mdgra do bis Ser ye vas.

me o re mniS v ne lo va ni in s ti tu ti, ro me lic mi e-

kuT v ne ba Crdi lo van sa ban ko seq tors, aris me vax Se-

o ba, e.w. ker Zo ipo Te ka re bis in s ti tu ti. mo saz re ba 

imis Se sa xeb, rom ker Zo ipo Te ka re bi war mo ad ge nen 

Crdi lo van ban kebs, Cems mi er ara er Txel iq na ga sa-

ja ro e bu li ro gorc pre siT,1 ase ve eleq t ro nu li 

me di iT.2 Tum ca, fi nan su ri seq to ris im dro is T vis 

er Ta der T ma ma re gu li re bel ma verc ad re mo ax di-

na re a gi re ba me vax Se e bis prob le ma ze da dRe sac 

am sa kiTxis ga dawy ve ta ar Se dis mi si saq mi a no bis 

dRis wes rig Si.

Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis mniS v ne lo va ni 

in s ti tu tia ag reT ve lom bar de bi, ro mel Ta sak-

re di to saq mi a no ba ase ve amo var d ni lia sa fi nan so 

ze dam xed ve lo bis are a li dan. gar da ami sa, uka nas-

k nel pe ri od Si iz r de ba sxva das x va sa xis fon de bis 

ra o de no ba, rom le bic ara Tu ar re gu lir de bi an, 

ara med, ma Ti saq mi a no bis sa ka non m deb lo sa fuZ v le-

bic ki ar aris Se mu Sa ve bu li.

sa qar T ve los erov nu li banks, ro gorc sa ban-

ko seq to ris ma re gu li re bel da ze dam xed vel 

or ga nos, ar ga aC nia sru li da sar w mu no in for-

ma cia imis Se sa xeb, Tu ra sa xis biz ne siT ari an 

da ka ve bu li ko mer ci u li ban ke bi gar da sa ban ko 

sa qa mi a no bi sa, ro mel biz nes-struq tu reb Si ga-

da e di ne ba mo sax le o bi dan mo zi du li de po zi te bi 

1  “Crdilovani bankebi” – swrafad mzardi, ma-

gram saSiSi biznesi, “rezonansi”, # 322 (6999), 29 no-

emberi, 2011.

2 http://www.palitratv.ge/gadacemebi/saqme/11549-301111-ga-
dacema-saqme-ra-safrthkhes-uqmnis-qchrdilovani-bankebiq-
saqarthvelos.html

da ro go ria am de po zi te bis ga ni a ve bis al ba To ba 

da ris ke bi.

Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis ze dam xed ve lo bi sa 

da re gu li re bis gaZ li e re bis miz ne bis gan sa xor-

ci e leb lad G20 qvey ne bis 2013 wlis seq tem b ris 

Sex ved ra ze mi Re bul iq na sag zao ru qa, rom li Tac 

gaT va lis wi ne bu lia fi nan su ri sta bi lu ro bis sab-

Wo Si Se ma va li sa er Ta So ri so or ga ni za ci e bis mi er 

gar k ve u li Ro nis Zi e be bis gan xor ci e le ba. maT So ris 

um niS v ne lo va ne sia:

• hej-fon de bis msof lio baz ris ana li zi 

da mi si Se de ge bis gaT va lis wi ne ba Crdi lo va ni 

sa ban ko sis te mis gam W vir va lo bi sa da ris ke bis 

Se fa se bis srul yo fis saq me Si;

• fi nan su ri sta bi lu ro bis sab Wos mi er 

Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis ana li zis Se de ge bis 

ga moq vey ne ba;

• fa si a ni qa Ral de bis gi ra o Ti gan xor ci e-

le bu li da fi nan se bis ope ra ci e bis ga da fa se bis 

ko e fi ci en te bis Se mu Sa ve ba;

• Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis su bi eq te bis 

ze dam xed ve lo bis Ro nis Zi e be bis Se mu Sa ve ba da 

ka pi ta li sad mi moTxov ne bis ga da sin j va im ban ke-

bis T vis, rom le bic axor ci e le ben in ves ti re bas 

Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis fon deb Si da sxv;

Ce mis az riT, sa qar T ve los erov nu li ban ki ar 

dar Ce ba msof li o Si mim di na re pro ce se bis miR ma, 

ga mo i Cens ini ci a ti vas da uz run vel yofs sa qar T ve-

los Crdi lo va ni sa ban ko sis te mis struq tu ri sa da 

mo cu lo bis ana li zu ri sa mu Sa o e bis Ca ta re bas. 

imi saT vis, rom erov nul ma ban k ma efeq ti a nad 

Se as ru los Ta vi si erT-er Ti Zi ri Ta di fun q cia – 

sa fi nan so sis te mis sta bi lu ro bis uz run vel yo-

fa, man un da ga na xor ci e los Crdi lo va ni sa ban ko 

sis te mis sis te mu ri ris ke bis kvle va da asa xos isi-

ni mis mi er mom za de bul fi nan su ri sta bi lu ro bis 

yo vel w li ur an ga riS Si, “ro me lic, stan dar tu li 

mak ro e ko no mi ku ri ana li zis gan gan s x va ve biT, Se is-

wav lis mov le nebs, ro mel Ta mox de nis al ba To bis 

dad ge na rTu lia, mag ram ris kis ma te ri a li za ci is 

Sem Tx ve va Si uar yo fi Ti ze gav le na  - ar se bi Ti”3.

3 http://nbg.gov.ge/index.php?m=109

SHA DOW BANKING- THRE AT TO FINANCIAL STA BI LITY
Re su me

Lia Eliava, Doctor of Economics, Professor

The ar tic le re se ar c hes ro le and pla ce of sha dow ban king in the emer gen ce of cri ses. It stres ses that in the cir cum s tan ces 
of de e pe ned glo ba li za ti on sha dow ban king co ve red fi  nan ci al systems of al most all co un t ri es. This is to at t ri bu te to the fact 
that num ber of sub jects in vol ved in cre dit ac ti vi ti es tur ned out to be be yond the ban king re gu la ti on. The si mi lar si tu a ti on is 
in the fi  nan ci al sec tor of Georgia. Thus, the risk of de e pe ning the fi  nan ci al in s ta bi lity in c re a ses. The ar tic le pre sents of fers 
and re com men da ti ons on aver ting ex pec ted chal len ges.
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mi wis re sur se bis uf ro in-

te si u rad ga mo ye ne ba da mar T va 

qmnis er Ti a ni sa er To glo ba lur 

saz ru navs. mi wa aris ada mi a nis 

yve la sa xis saq mi a no bis sawyi si da 

sa fuZ ve li, mis gan vi RebT sak vebs, 

Tav Se sa fars, ad gils sa mu Sa od, 

oTaxs da sas ve neb lad. mi was gan-

sa kuT re be li mniS v ne lo va ni ad gi-

li uWi ravs bu neb ri vi re sur sebs 

So ris. is sa zo ga do e bis wev re bis 

sa si ke To mdgo ma re o bis ma te ri a-

lu ri sa fuZ ve lia. mi wa miC ne u lia 

erT-erT Zi ri Tad ele men tad, 

sa i da nac ers sim did ris mi Re ba 

Se uZ lia. 

mi wa Se iZ le ba ga mo ye ne bul iq-

nas, ro gorc: te ri to ria (siv r ce) 

moR va we o bi sa da gan vi Ta re bi-

saT vis; eko no mi ku ri gan vi Ta re-

bis faq to ri da da beg r vis obi-

eq ti; sa kuT re bis, gan kar g vi sa 

da flo bis obi eq ti; bu neb ri vi 

re sur si da ga re mos dac vis obi-

eq ti; kul tu ru li mem k vid re o-

bi sa da iden ti fi ka ci is obi eq ti; 

da sxva sa xiT.

uZ rav niv Tad ga ni sazR v re ba 

mi wis fi zi ku ri nak ve Ti da ada mi-

a nis mi er Seq m ni li mas Tan mya rad 

da kav Si re bu li obi eq te bi, rom l-

Ta Se xe ba da da nax va Se saZ le be lia. 

Ti To e ul qve ya na Si ad gi lob ri vi 

ka non m deb lo biT dad ge ni lia Zi-

ri Ta di gan s x va ve be bi uZ rav da 

moZ rav qo ne bas So ris. 

sa qar T ve lo Si uZ ra vi niv Tis 

cne ba gan mar te bu lia sa qar T ve-

los sa mo qa la qo ko deq sis 148-e 

mux liT: `uZ rav qo ne bas mi e kuT-

v ne ba mi wis nak ve Ti mas Si ar-

se bu li wi a Ri a se u liT, mi wa ze 

aR mo ce ne bu li mce na re e bi, ase ve 

Se no ba-na ge bo ba ni, rom le bic 

mya rad dgas mi wa ze.~

sa baz ro eko no mi kis pi ro beb Si 

uZ ra vi qo ne ba-mi wa yid va-ga yid vis 

sa ga nia da mas ga aC nia Ri re bu le ba.

gan vi Ta re bu li uZ ra vi qo ne bis 

seq to ri qvey nis mTe li eko no mi-

ku ri sis te mis sa fuZ ve li, mTli-

a ni Si da pro duq tis ar se biT na-

wi li da erov nu li sa fi nan so sis-

te mis mdgra do bis ga ran tiaa. is 

xels uwyobs erov nu li va lu tis 

sta bi lu ro bas da war mo ad gens 

erT-erT Zi ri Tad an ti if la ci ur 

sa Su a le bas. 

qa la qeb Si mi wis baz ris for mi-

re ba xels uwyobs mo sax le o bi sa 

da ko mer ci u li da ara ko mer ci u-

li sa war mo e bis (or ga ni za ci e bis, 

fon de bis da a.S.) sax s re bis mo zid-

vas sacxov re be li, ko mer ci u li, 

so ci a lu ri da sxva da niS nu le bis 

seq to re bis mSe neb lo bis T vis, 

mom x ma re be le bis moTxov na Ta Se-

sa ba mi sad fa sis, ad gil m de ba re o-

bis da xa ris xis mi xed viT.

ba za ri myid ve lis da gam yid ve-

lis ur Ti er T q me de bis me qa niz mia, 

ro me lic uz run vel yofs ma Ti 

in te re se bis re a li za ci as kon ku-

ren ci is prin ci pe bis da pi ro be bis 

gaT va lis wi ne biT. 

ba za ri Ta vis Ta vad war mo ad-

gens ga re mos, sa dac xor ci el de ba 

sa qon lis da mom sa xu re o bis gam-

yid ve li dan myid vel ze ga das v la 

fa se bis me qa niz mis sa Su a le biT. 

baz ris cne ba gu lis x mobs sa-

qon liT an/da mom sa xu re o biT 

vaW ro bis sa Su a le bas myid vel sa 

da gam yid vels So ris zed me ti 

SezRud ve bis ga re Se, sa dac Ti-

To e u li da in te re se bu li mxa re 

moq me debs moTxov na-mi wo de bis da 

sxva fas war mom q ne li faq to re bis 

Se sa ba mi sad, Ta vi si Se saZ leb lo-

be bis da kom pe ten ci is far g leb-

Si, kon k re tu li sa qon lis da/an 

mom sa xu re o bis sar geb li a no bis 

aR q miT, ag reT ve idi vi du a lu ri 

moTxov ne bis gaT va lis wi ne biT.

uZ ra vi qo ne bis ba za ri sa baz-

ro eko no mi kis ba zi sia da mas Tan 

mWid rod da kav Si re bul ni ari an 

fi nan su ri, Sro mis, re sur se-

bis, sa qon lis da mom sa xu re bis 

baz re bi. uZ ra vi qo ne bis ba za ri 

ga nic dis did ze gav le nas sxva-

das x va faq to re bis ze moq me de-

ro gor Se va fa soT mi wa

mi wa di di re sur sia, rom lis ga re-

Sec de da mi wa ze si cocx le ar ar se-

bob da. mi wa ro gorc, fi zi ku ri, ase ve 

ab s t raq tu li Si na ar sis mqo ne sa ga-

nia. mi wis flo bi sa da mox ma re bis 

uf le be bi ise ve mWid ro daa mas Tan 

da kav Si re bu li, ro gorc mce na ris 

fes ve bi mi was Tan. win da xe du lad 

da dak vir ve biT mi wis mar T va auci-

le be lia ax lan de li da mo ma va li 

Ta o be bis T vis. 
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bis ga mo. uZ ra vi qo ne bis baz ris 

Zi ri Tad amo ca nebs war mo ad gens; 

sa baz ro eko no mi kis fun q ci o ni-

re bis uz run vel yo fa, ka pi ta lis 

uZ ra vi qo ne bis da ba le feq tu ri 

seg men te bi dan ma Ra le feq tur 

seg men teb Si ga da na wi le ba, uZ ra-

vi qo ne bis obi eq teb ze moTxov nis 

dak ma yo fi le ba.

uZ rav qo ne ba ze fa se bis cvli-

le ba pir da pir (mag ram ar aris 

auci le be li pro por ci u lad) da-

mo ki de bu lia moTxov na-mi wo de bis 

ur Ti er T kav Si ris cvli le ba ze. am 

Sem Tx ve va Si ga mo ik ve Te ba Sem de gi 

ka non zo mi e re be bi:

a) Tu moTxov na mud mi via: 

· mi wo de ba iz r de ba – fa se bi 

ik lebs;

· mi wo de ba ik lebs – fa se bi 

iz r de ba.

b) Tu mi wo de ba mud mi via:

· moTxov na iz r de ba – fa se bi 

iz r de ba;

· moTxov na ik lebs – fa se bi 

ik lebs.

in di vi du a lur ma me sa kuT reb ma 

sim did res Ta vi an Ti sa kuT re bis 

ga um jo be se bi Ta da gan vi Ta re biT 

Se iZ le ba mi aR wi on, ma Sin, ro de sac 

sa xel m wi fo e bi amas sa kuT re ba ze 

da we se bu li ga da sa xa dis amo Re-

biT aR we ven. es ori ele men ti ur-

Ti er T da kav Si re bu lia. qo ne bis 

Ri re bu le bis zrdam sa xel m wi fos 

ga da sa xa de bis sa xiT amo Re bu li 

Tan xe bis ode no ba Se iZ le ba ga-

u zar dos, da ba lan se bu li sa ga-

da sa xa do sis te ma ki eko no mi u ri 

win s v las, mi wi sa da qo ne bis gan vi-

Ta re bas Se uwyos xe li.

sa qar T ve lo Si uZ ra vi qo ne-

bis (mi wis) Ri re bu le bis dad ge-

ni sa da Se fa se bis sa kiTxeb Tan 

da kav Si re biT, ram de na dac Cven-

T vis cno bi lia in s t ruq cia, 

me To du ri mi Ti Te be bi da ra i me 

nor ma ti u li aq ti ar ar se bobs.   

sa ar T ve los mTav ro bas mi Re-

bu li aqvs 2011 wlis 13 ian v ris # 

15 dad ge ni le ba “sa sof lo-sa-

me ur neo da niS nu le bis mi wis 

nak ve Tis auq ci o nis for miT 

pri va ti ze bi sas mi wis nak ve Tis 

sawyi si  sa fa su ris ad mi nis t-

ra ci ul-te ri to ri u li er Te-

u le bis mi xed viT dam t ki ce bis 

Ta o ba ze”, rom lis mi xed viT er Ti 

heq ta ri sax na vi mi wis sawyi si 

nor ma ti u li fa si  maq si ma lu ri 

aris 1000 la ri, mi ni ma lu ri 300 

la ri. sa Ti bi mi we bis 200 la ri 

da sa Zov ris 135 la ri. amas Tan, 

sa qar T ve los mTav ro bam 2012 

wlis 6 seq tem bers ze moT aR niS-

nul Ta vis dad ge ni le ba Si Se i-

ta na cvli le ba da sa xel m wi fo 

sa kuT re ba Si ar se bul sa Zo var 

mi web ze, rom le bic ar eq vem de ba-

re ba pri va ti zi re bas, da ad gi na 

auq ci o nis for miT sar geb lo ba Si 

ga da ce mis wli u ri sawyi si sa fa-

su ri 1 heq tar ze 15 la ri. ax me ti sa 

da de dof lis wya ros mu ni ci pa li-

te teb Si _ 8 la ri.

rac Se xe ba ara sa sof lo-sa me-

ur neo da niS nu le bis mi wis fass, 

mi Re bu lia sa qar T ve los pre zi-

den tis 2007 wlis 26 oq tom b ris # 

603 brZa ne bu le ba: “sa xel m wi fo 

da ad gi lob ri vi TviT mar T ve li 

er Te u lis sa kuT re ba Si ar se bu-

li  ara sa sof lo-sa me ur neo da-

niS nu le bis mi wis nor ma ti u li 

fa sis gan sazR v ris we sis dam t ki-

ce bis Se sa xeb” am brZa ne bu le bis 

Se sa ba mi sad, ara sa sof lo-sa me-

ur neo da niS nu le bis mi wis nor ma-

ti ul fass sa baz ro Ri re bu le bis 

gaT va lis wi ne biT we li wad Si er-

Txel ara ug vi a nes yo ve li wlis 

Te ber v li sa  ad ge nen Se sa ba mi si 

ad gi lob ri vi TviT m mar T ve li 
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agraruli seqtori: miwa

er Te u lis war mo mad gen lo bi Ti 

or ga no e bi-sak re bu lo e bi. mi wis 

nor ma ti ul fa sis gan sazR v ris 

Zi ri Ta di kom po nen te bia: sa qar-

T ve los sa ga da sa xa do ko deq sis 

Se sa ba mi sad ara sa sof lo-sa me-

ur neo da niS nu le bis mi wis erT 

kvad ra tul met r ze da da ge ni li 

wli u ri ga da sa xa dis sa ba zi so 

ga nak ve Ti- 0.24lari, qa la qis ( T-

viT m mar T ve li er Te u lis ad mi nis-

t ra ci u li cen t ris) mak rom de ba-

re o bis in deq si da TviT m mar T ve li 

er Te u lis war mo mad gen lo bi Ti 

or ga nos mi er dad ge ni li ma re gu-

li re be li ko e fi ci en ti, rom lis 

mi ni ma lu ri ode no ba ud ris 20-s. 

mi wis nor ma ti ul fa si di fe ren ci-

re bu lia sa qar T ve los te ri to ri-

a ze TviT m mar T ve li er Te u le bis 

mak rom de ba re o bis in deq se bi sa 

te ri to ri u li zo ne bis ( q ve zo ne-

bis) mi xed viT.

qa la qis (TviT m mar T ve li er Te-

u lis ad mi nis t ra ci u li cen t ri) 

mak rom de ba re o bis in deq si dgin-

de ba saq r T ve los de da qa la qis-

Tbi li sis, sxva qa la qe bis, ag reT ve 

im da sax le be bi saT vis, rom le bic 

war mo ad ge nen TviT m mar T ve li 

er Te u lis ad mi nis t ra ci u li cen-

t rebs, ma Ti ur ba nu li da ge og ra-

fi ul-bu neb ri vi ma xa si a Teb le bis 

mi xed viT.

mak rom de ba re o bis in deq si 

ga ni saz v re ba Sem de gi pa ra met-

re biT: mo sax le bis ra o de no ba; 

ad mi nis t ra ci u li sta tu si; 

sa me ur neo da fun q ci u ri pro-

fi li; si maR le zRvis do ni dan; 

sa ta ran s por to in f ras t ruq-

tu riT uz run vel yo fa; ad gi li 

gan sax le bis sis te ma Si.

da sax le be bi saT vi te ri to ri-

u li zo ne bis ga mo yo fa( zo ni re ba) 

gaT va lis wi ne bu lia te ri to ri is 

Sem de gi kri te ri u me bi: sat ran-

s por to-eko no mi u ri in f ras t-

ruq tu ra; so ci a lu ri in f ras-

t ruq tu ra; ke Til mo wu o ba; bu-

neb riv-eko lo gi u ri pi ro be bi; 

pres ti Ju lo ba.

ase ve mi Re bu lia sa qar T ve los 

eko no mi kis, mrew ve lo bi sa da vaW-

ro bis mi nis t ri sa da sa qar T ve los 

fi nan s Ta mi nis t ris er Tob li vi 

2001 wlis 25/25 iv li sis brZa ne ba 

# 94/170 „sa qar T ve los qa la qe-

bis ( ra i o ne bis) mak rom de ba re o bis 

in deq se bis, te ri to ri e bis zni re-

bi sa da sa xel m wi fo sa kuT re ba Si 

ar se bu li ara sa sof lo-sa me ur neo 

da niS nu le bis mi wis nor ma ti u li 

fa sis gan sazR v ris me To di ka“

q. Tbi li sis T vis q. Tbi li sis 

sak re bu los mi Re bu li aqvs 2013 

wlis 25 ian v ris # 1-3 ga dawy ve-

ti le ba: „de da qa la qis te ri to-

ri a ze mi wis nor ma ti u li fa sis 

da sas yid li a ni sar geb lo bis 

sawyi si wli u ri qi ris ode no bis 

dad ge nis Se sa xeb“ am ga dawy ve-

ti le biT Tbi li si da yo fi lia 

180 zo nad, ub nad da qve ub nad. 

mi ni ma lu ri fa si ara sa sof lo-sa-

me ur neo da niS nu le bis mi wis erT 

kv.m. Se ad gens 3 lars, maq si ma lu ri 

fa si 1998 lars. sawyi si wli u ri 

qi ra sas yid li a ni sar geb lo bis T-

vis Se ad gens mi ni ma lu ri 1 lars, 

maq si ma lu ri 100 lars, 1 kv.m. mi wis 

aR na go bis uf le biT ga da ce mis 

sawyi si wli u ri qi ra mi ni ma lur 

Se ad gens 2 lars, maq si ma lu ri 160 

lars.

zo ga dad qo ne bis ( sa qon lis) 

Se fa se ba xde ba sa qar T ve los sa-

ga da sa xao ko deq sis me-18 mux lis 

Se sa ba mi sad.

yo ve li sa xis uZ ra vi qo ne bis sa-

baz ro fa sis ga an ga ri Se bis sa fuZ-

ve lia yve la sa xis uZ ra vi qo ne bis 

far Ti. mde ba re o ba, Se no ba-na ge-

bo bis ma xa si a Teb le bi, da ka ve bu li 

mi wis nak ve Tis far Ti, te ri to ri-

u li zo na lu ri ko e fi ci en ti.

sa baz ro fa sis gan sazR v ri sas 

ga mo i ye ne ba sa baz ro fa se bis Se-

sa xeb in for ma ci is ofi ci a lu ri 

wya ro e bi, aR mas ru le be li xe li-

suf le bis Se sa ba mi si or ga no e bis 

sa in for ma cio ba za, sa ga da sax do 

or ga no e bis T vis ga da sa xa dis ga-

dam x de lis mi er mi wo de bu li in-

for ma cia, ag reT ve sxva sar w mu no 

in for ma cia.

q. Tbi li sis sak re bu los 2002 

wlis 27 mar tis #2-1 ga dawy ve ti-

le biT dad ge ni li iyo q. Tbi lis Si 

uZ ra vi qo ne bis 1 kv.m.-is sa ba zi so 

sa baz ro fa si, sa bi nao fon dis T-

vis -50 la ri, ara sa bi nao da niS-

nu le bis uZ ra vi qo ne bis T vis—70 

la ri. aR niS nu li ga dawy ve ti le ba 

Za la da kar gu lad ga mocxad da q. 

Tbi li sis sak re bu los  2009 wlis 6 

Te ber v lis #2-6 gdawy ve ti le biT.

qo ne bis Se fa se ba msof li os 

mra val qve ya na Si  XX sa u ku nis 

da sawyi si dan iq na Se mu Sa ve bu li. 

uka nas k nel pe ri od Si qo ne bis 

Se fa se ba Ca mo ya lib da, ro gorc 

pro fe sia. qo ne bis Sem fa seb le-

bi did xans ib r Zod nen Ta vi si 

pro fe si o na lu ri sta tu sis mo-

po ve bis T vis sa zo ga do e ba sa da 

uZ rav qo ne bas Tan da kav Si re bul 

sxva spe ci a lis teb Tan. dRes Sem-

fa seb le bis mi er Se fa se bis Se sa-

xeb gar k ve ul do nes miR we u li 

Sed ge ni li das k v ne bi, ro gorc 

we si, uf ro me ti moTxov niT 

sar geb lobs, vid re is das k v-

ne bi, rom le bic ga ke Te bu lia 

arap ro fe si o na le bis mi er. 1960-

1970-iani wle bis gan mav lo ba Si 

Sem fa se bel Ta zo gi er T ma erov-

nul ma aso ci a ci am Se i mu Sa va da 

ga mo aq vey na Ta vi an Ti wev re bis 

pro fe si u li praq ti ku li saq mi-

a no bis stan dar te bi.

2003 wels Seq m nil iq na qo ne-

bis Se fa se bis stan dar te bis sa-

er Ta So ri so ko mi te ti, rom lis 

Zi ri Tad amo ca nas war mo ad gens 

qo ne bis Se fa se bis sa tan dar te bi sa 

da praq ti ku li re ko men da ci e bis 

Ca mo ya li be ba da ga moq vey ne ba, sa-

er Ta So ri so maS ta biT ma Ti fi nan-

sur an ga riS ge beb Si ga mo ye ne bis 

miz niT ro gorc sa zo ga do eb ri vi, 

ase ve, sa xel m wi fo eb ri vi in te re-

se bi saT vis.

2003 wels ga mo i ca Se fa se bis 

sa er Ta So ri so stan dar te bi. aqe-

dan ga mom di na re auci le be lia 

sa qar T ve lo Si Se mu Sav des da 

dam t kic des Se sa ba mi si or ga nos 

mi er uZ ra vi qo ne bis (mi wis ) Ri re-

bu le bi sa da Se fa se bis me To di ka 

da da fuZ n des qo ne bis Se fa se bis 

ma Ral k v li fi ci u ri kom pe ten tu-

ri qo ne bis Sem fa seb le bi.

anzor mesxiSvili

ekonomikis akademiuri 

doqtori

    

daviT egiaSvili

socialur mecnierebaTa 

akademiuri doqtori
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aR niS nu li sa kiTxiT da in te re se bul pir TaT vis cno bi lia, rom Ta vi si mniS vne lo biT, ze moTxse-

ne bul ka nons, Se uZ lia qvey nis ek on om ik is gan vi Ta re ba ze  ad eq va tu ri ze gav le na iq oni os, am as Tan, 

is spe ci al is tTa aR zrdis da pro fe si uli ga naT le bis do nis am aR le bis mTa va ri sti mu la to ric 

un da iy os!

cxa dia, ro ca as eT pri or it et eb 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 saq mes nam dvi lad ar wa ad ge ba.  

Te mis aq tu al ob id an ga mom di na re, Jur na li „biz ne si da ka non mdeb lo ba“ Riaa dis ku si is Tvis, 

az ri ani po le mi kis Tvis da mo wa di ne bu lia Se as ru los me di at or is fun qcia, rac saq mi an di al ogs, 

Se xe du le ba Ta Se je re bas, kom pro mi su li ga dawyve ti le be bis mi Re bas, yve las Tvis mniS vne lo va ni 

do ku men tis dax ve was da srul yo fas Se uwyobs xels!

ka no nis Suq-Crdi leb ze, Tu per speq ti va ze Jur na lis wi na nom reb Si Se uzRu da vad ga mo vaq vey neT 

aa(a)ip „aud it or Ta, bu Ral ter Ta da fi nan sur me ne jer Ta“ fe de ra ci is po zi cia, ag reT ve cal ke ul 

av tor Ta mo saz re be bi. ga mox ma ur eb ebi cxad yo fen, rom Seq mni li vi Ta re ba  bev rad uf ro rTu li 

da mas Sta bu ria, vid re, es er Ti Se xed viT Cans.

er Tic aS ka raa, rom moq me di sa xiT ka no ni an grevs yve la fa se uls da Ri re buls, rac aq am de iyo 

Seq mni li da Seg veZ lo war mog ve Ci na. gar da am isa, xma maR la Se iZ le ba im is aR niS vnac, rom is mxo lod 

er Ti pro fe si uli or ga ni za ci is in te re sebs war mo ad gens da mis ze ob aze mu Sa obs!!!

xom ar vqmniT xe lov nur ba ri er ebs? xom ar vax denT mov le na Ta ga da War be bu lad dra ma ti ze bas? 

miT um et es, ker Zo sa ub reb sa Tu sa ja ro Sex ved reb ze Se je re bu li ga dawyve ti le be bi bev rad lmo-

bi eri da Tan xved ri lia. maS, ra xde ba? ra tom iw el eba, ra (vin) uS lis xels ka non Si cvli le be bis 

Se ta na/Se mu Sa ve bas?! 

     mo vus mi noT me ore mxa re sac...

    gTa va zobT (yo vel ga ri SezRud vis da re daq ci uli Ca re vis ga re Se) bu Ral ter Ta da aud it-

or Ta fe de ra ci is (baf-is) aR mas ru le be li di req to ris ba ton lav ren ti Wum bu ri Zis, ro gorc 

doq to ran tis, av to ro biT da Ta na av to ro biT or mec ni er ul naS roms - sta ti as, ro me lic ex eba 

sa qar Tve lo Si bu Ral tru li aR ricxvi sa da aud it is re gu li re bas sa er Ta So ri so ga moc di le bi sa 

da ev ro di req ti ve bis sa fuZ vel ze, ag reT ve,  bu Ral tris pro fe si ul ser ti fi ci re ba sa da ak ad-

emi uri ga naT le bis sfe ro Si ar se bul prob le mebs, ma Ti srul yo fis pri or it et ebs. 

vfiq robT, mi si mo saz re be bi sa yu radRe boa da ex mi an eba ar se bul prob le mebs.

gTxovT, kvla vac ga mog vex ma ur oT, mog va wo doT Tqve ni Se niS vne bi Tu sur vi le bi. jan sa Ri op-

on ir eba su lac ar niS navs da pi ris pi re bas. am iT Cven saR az rs ga mov kve TavT.

pa ti vis ce miT Jur na lis „biz ne si da ka non mdeb lo ba“ re daq cia

jan sa Ri op on ir eba 
da pi ris pi re bas ar niS navs!

„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 nis mi Re ba da am oq me de ba spe-

ci al is te bis, pro fe si uli or ga ni za ci eb is war mo mad ge nel Ta 

Se xe du le be bis mkveT ri da pi ris pi re bis fon ze wa ri mar Ta. 

prin ci pul de bu le beb Tan da kav Si re biT, ma Ti uT an xmo eba dRe-

sac ar dam cxra la, Tum ca de ba te bi grZel de ba da mo saz re ba Ta 

da ax lo eb is ten den cia Se in iS ne ba.

werili redaqcias
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?????????????????

bu Ral tru li aR ricxvi sa da 

aud it is re gu li re ba  sa qar Tve lo Si, 

sa er Ta So ri so ga moc di le bi sa da 

ev ro di req ti ve bis sa fuZ vel ze

lav ren ti Wum bu ri Ze   

ssu ek on om ik isa da biz ne sis 

fa kul te tis biz ne sis 

ad mi nis tri re bis  prog ra mis 

doq to ran ti, 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, 

Jur nal “bu Ral tru li 

aR ricxvis” mTa va ri re daq to ri

Ta na med ro ve ep oq aSi glo ba lu ri biz ne sis Zi ri Ta di aq cen-

ti mi mar Tu lia bu Ral tru li aR ricxvi sa da aud it is re gu li-

re bis har mo ni za ci aze. am Ja mad, msof li os sxva das xva qve ya na 

aR ricxvi sa da aud it is sis te mis re gu li re bis Ta vi se bu re-

bi sa da reg la men ta ci is xa ris xis mi ux ed av ad, bu Ral tru li 

aR ricxvis sfe ro Si ey rdno ba fi nan su ri an ga riS ge bis sa er-

Ta So ri so stan dar tebs (fass), xo lo  aud it is sfe ro Si - aud-

it is sa er Ta So ri so stan dar tebs (ass) da Ti Toeuli qvey nis 

re gu li re bis sis te ma, met-nak le bad, am stan dar teb Tan ar is 

ko or di ni re bu li.

ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის  
რე გუ ლი რე ბის  სა ერ თა შო რი სო მი მარ თუ ლე ბე ბი  

და ევ რო დი რექ ტი ვე ბის მოთხოვ ნე ბი 

ყვე ლა ქვე ყა ნა ში კომ პა ნი ე ბის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვი სა და აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა 
ხორ ცი ელ დე ბა: 1. კა ნონ მდებ ლო ბის, მათ შო რის სა გა-
და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის, მეშ ვე ო ბით და 2. ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუ დი ტის სტან დარ ტე ბით, ამ 
სტან დარ ტე ბის ინ ტერ პრე ტა ცი ე ბი თა და კო მენ ტა რე ბით, 
რომ ლე ბიც დად გე ნი ლია სა თა ნა დო პრო ფე სი უ ლი ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის მი ერ.

კვლე ვე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ-
თლის ტრა დი ცი ე ბის მქო ნე ინ გლი სუ რე ნო ვან ქვეყ ნებ ში, 
მა გა ლი თად, აშშ-ში, გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო სა და ავ სტრა-
ლი ა ში, უფ რო მე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა პრო ფე სი უ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (მაგ., აშშ-ში ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტე ბის საბ ჭო) მი ერ დად გე ნილ სტან დარ ტებს, 
ვიდ რე კა ნონ მდებ ლო ბას. კონ ტი ნენ ტუ რი ევ რო პის 
ქვეყ ნებ ში (და იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც იყე ნე ბენ ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვის ევ რო პულ პრინ ცი პებს, რო გო რი ცაა  
ია პო ნია და აფ რი კის ფრან გუ ლე ნო ვა ნი ქვეყ ნე ბი), რო მელ-
თაც პო ზი ტი ური სა მარ თლის ტრა დი ცი ე ბი გა აჩ ნი ათ, გა-
ცი ლე ბით მეტ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭე ბენ კა ნონ მდებ ლო ბა სა 
და ფის კა ლურ მოთხოვ ნებს.

 თი თო ე ულ ქვე ყა ნა ში სხვა და ს ხ ვა დო ნ ის სი მ კა ც რ ის 
ად გი ლო ბ რი ვი მა რე გუ ლი რე ბე ლი სი ს ტე მა მო ქ მე დ ებს, 
რო მე ლ იც არ ე გუ ლი რ ებს  კომ პა ნიე ბ ის  ფი ნა ნ სუ რი ან გა-
რი შ გე ბ ის წარ მო ებ ისა და აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის სა კითხებს. 
ამ გ ვა რი რე გუ ლი რე ბა შე ი ძ ლე ბა სა ვა ლ დე ბუ ლო ხა სი-
ა თ ის იყ ოს, ან მო ცე მუ ლი ქვე ყ ნ ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ან პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბ ის მი ერ გა მო შ ვე ბუ ლი 

ოფ ი ცი ა ლუ რი დო კუ მე ნ ტე ბ ის სა ფ უძ ველ ზე ხო რ ცი ე ლ-
დე ბო დ ეს.

გან ვი ხი ლოთ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუ დი-
ტო რუ ლი საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბის სა ერ თა შო რი სო 
მი მარ თუ ლე ბე ბი.  

1. კა ნონ მდებ ლო ბით რე გუ ლი რე ბა
ა) თვით რე გუ ლი რე ბა. კა ნონ მდებ ლო ბით რე გუ ლი-

რე ბის სფე რო ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია თვით რე გუ ლი რე ბა დი 
აღი არ ებ ული პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რო ლი. 
პრო ფე სი ული თვით რე გუ ლი რე ბის პი რო ბებ ში სა ხელ-
მწი ფო ახ ორ ცი ელ ებს რე გუ ლი რე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას 
(რე გუ ლი რე ბა ში სა ხელ მწი ფოს მო ნა წი ლე ობა პრო ფე სი-
ულ თვით რე გუ ლი რე ბა ზე მო ნი ტო რინ გის მეშ ვე ობ ით).  

თვით რე გუ ლი რე ბას (ანუ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის რე გუ ლი რე ბას ბუ ღალ-
ტერ თა ან/და აუ დი ტორ თა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის მი ერ), ისე ვე რო გორც სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
რე გუ ლი რე ბას, გარ კვე უ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი და ნაკ ლო-
ვა ნე ბე ბი ახა სი ა თებს. „ერ თი მხრივ, არ სე ბობს მო საზ რე-
ბა, რომ პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტრებს და აუ დი ტო რებს 
არ შე უძ ლი ათ, ან არ უნ და არე გუ ლი რებ დნენ თა ვი ანთ 
საქ მი ა ნო ბას. მე ო რე მხრივ, მთავ რო ბებს არა აქ ვთ ტექ ნი-
კუ რი კომ პე ტენ ცია ან რე სურ სე ბი ამ გვა რი სა კითხე ბის 
მო საგ ვა რებ ლად და არც ერთ შემ თხვე ვა ში, არ უნ და იღ-
ებ დნენ მო ნა წი ლე ო ბას ამ გვა რი კო მერ ცი უ ლი სა კითხე ბის 
გან ხილ ვა ში“.1 

   ამე რი კის სერ ტი ფი ცი რე ბულ სა ზო გა დო ებ რივ ბუ-

1 ბუღალტრის (აუდიტორის) პროფესიის მარე გუ-
ლირებელი ნორმატიული ბაზის ანალიზი _ მსოფლიოს 
პრაქტიკა, ჩეხეთის რესპუბლიკა 2004 წელი, ევროკავშირის 
დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი. გვ. 4
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ღალ ტერ თა ინ სტი ტუ ტი,  რო მე ლიც ბუ ღალ ტერ თა ყვე ლა-
ზე მსხვი ლი პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი აა მსოფ ლი ოში1, 
და მო უ კი დე ბე ლია აშშ-ის ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის სტან-
დარ ტე ბის საბ ჭო სა გან (FASB), რო მე ლიც შე ი მუ შა ვებს 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტებს. ანა ლო გი უ-
რად, გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში მოქ მე დი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ები –ნა ფიც სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერ-
თა ასო ცი ა ცია (ACCA) და ინ გლი სი სა და უელ სის ნა ფიც 
ბუ ღალ ტერ თა ინ სტი ტუ ტი (ICAEW) ასე ვე არ არი ან და-
მო კი დე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის 
საბ ჭო სა (ASB) და აუ დი ტის პრაქ ტი კის საბ ჭო ზე (APB). 

  ბ)  სა ხელ მწი ფო (სა ჯა რო) ზე დამ ხედ ვე ლო ბა.  ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის რე გუ ლი რე ბის 
სფე რო ში სა ჯა რო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მი ზა ნია სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ნდო ბი სა და ხა რის ხი ანი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-
გე ბის სან დო ობ ის მიღ წე ვა. დღეს დღე ობ ით მსოფ ლი ოში 
აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ აზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბევ რნა-
ირი სის ტე მა არ სე ბობს. ხშირ შემ თხვე ვა ში, ეს სის ტე მე ბი 
გა და ხედ ვას სა ჭი რო ებს ხოლ მე, ის ეთი მი ზე ზე ბის გა მო, 
რო გო რი ცაა წა რუ მა ტე ბე ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბი, 
თვით რე გუ ლი რე ბად სის ტე მებ ში აღ მო ჩე ნი ლი სი სუს-
ტე ები, სა ზო გა დო ებ რი ვი მო ლო დი ნე ბის ცვლი ლე ბე ბი, 
ახ ალი კა ნონ მდებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბი და სხვა.

ის ტო რი ულ ად, აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ აზე ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბა თვით რე გუ ლი რე ბის ფორ მას იღ ებ და. ას ეთ 
მიდ გო მა ში ხში რად გა მო უყ ენ ები ათ ექ სპერ ტუ ლი მი-
მო ხილ ვა ფირ მის საქ მი ან ობ ის გა რე შე ფა სე ბის პა რა ლე-
ლუ რად, რო მელ საც სხვა პრაქ ტი კო სი პრო ფე სი ონ ალ ები 
ას რუ ლებ დნენ და შე სა ბა მის ან გა რიშს წა რუდ გენ დნენ 
თვით რე გუ ლი რე ბა დი ორ გა ნი ზა ცი ის საბ ჭოს. თუმ ცა, 
ბო ლო წლებ ში  რე გუ ლი რე ბის სის ტე მე ბი გან ვი თარ-
და და მო უკ იდ ებ ელ ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ზე გაზ რდი ლი 
მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად. შე დე გად წარ მო იშ ვა ერ ოვ ნუ-
ლი რე გუ ლა ტო რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ტენ დენ ცია, უფ რო 
თან მიმ დევ რუ ლი და გლო ბა ლუ რი მას შტა ბე ბით. 

Enron–ის და WorldCom–ის კომ პა ნი ებ ის გახ მა ურ ებ-
ული სკან და ლის შემ დეგ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
აუდ იტ ის სფე რო ში, რო მელ მაც შეძ რა კა პი ტა ლის ბაზ რე-
ბი, სა ბო ლო ოდ იქ ნა აღი არ ებ ული გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი და 
და მო უკ იდ ებ ელი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის აუც ილ ებ ლო ბა. 
შე სა ბა მი სად, აშშ და ევ რო პა და მო უკ იდ ებ ელი ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით წა ვიდ ნენ. ეს ტენ დენ ცია 
გაძ ლი ერ და ევ რო კავ ში რის მე–8 დი რექ ტი ვის მი ღე ბის 
შემ დეგ 2006 წლის ივ ნის ში. ევ რო კავ ში რის მე–8 დი რექ ტი ვა 
შე ეხ ება სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის სა კითხებს და 
სა ჯა რო ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო-
ფას. მე–8 დი რექ ტი ვას შე სა ბა მი სო ბა ში მოჰ ყავს სა ვალ დე-
ბუ ლო აუდ იტ ის სა კითხე ბი ევ რო კავ ში რის მას შტა ბით და 
ად გენს აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ აზე სა ჯა რო ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბი სა და ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის პრინ ცი პებს. 

სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ებ ის სტრუქ ტუ რა და ორ გა-
ნი ზა ცია სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში სხვა დას ხვაგ ვა რია, მაგ რამ, 
ზო გა დად, ას ეთ ორ გა ნოს აქ ვს შემ დე გი სტრუქ ტუ რა (იხ. 
სქე მა 1):

1 ბუღალტრის (აუდიტორის) პროფესიის მარე გუ-
ლირებელი ნორმატიული ბაზის ანალიზი _ მსოფლიოს 
პრაქტიკა, ჩეხეთის რესპუბლიკა 2004წ, ევროკავშირის 
დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი. გვ. 4

სქე მა 1
რე გუ ლი რე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა

 და აუ დი ტის  სტან დარ ტე ბით 

1.

საბ ჭო, და ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლი სა ხელ მწი ფო 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს მი ერ, რო მელ საც რე-
გუ ლი რე ბის პრო ცე სის მთლი ანი აღ მას რუ ლებ ლის 
მო ვა ლე ობა აკ ის რია. 

2.

რე გის ტრა ცი ისა და ან გა რიშ გე ბის ფუქ ცია, რო მე ლიც 
მო ითხოვს თი თოეული აუდ იტ ური ფირ მის მი ერ 
სპე ცი ფი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას პირ ვე ლა დი 
რე გის ტრა ცი ის თვის და ას ევე მო ითხოვს პე რი ოდ-
ულ ან გა რიშ გე ბას, სა კუ თა რი საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ 
(ზოგ ჯერ მო იხ სე ნი ება რო გორც გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
ან გა რი ში);

3.

მო ნი ტო რინ გის (ინ სპექ ტი რე ბის) ფუნ ქცია, რომ ლის 
ფარ გლებ შიც ტარ დე ბა რე გის ტრი რე ბუ ლი ფირ მე-
ბის საქ მი ან ობ ისა და ოპ ერ აცი ებ ის პე რი ოდ ული 
შე მოწ მე ბე ბი და შე დე გად თა ვად ფირ მას და და ინ-
ტე რე სე ბულ სა ზო გა დო ებ ას წა რედ გი ნე ბა ან გა რი ში 
შე დე გე ბის შე სა ხებ;

4.

დის ციპ ლი ნა რუ ლი მოკ ვლე ვი სა და  სან ქცი ებ ის 
გა ტა რე ბის ფუნ ქცია, რომ ლის ფარ გლებ შიც ხდე ბა 
პრო ფე სი ონ ალ ურ სტან დარ ტებ თან და სხვა მოთხოვ-
ნებ თან შე უს აბ ამ ობ ის შემ თხვე ვე ბის მოკ ვლე ვა და 
სან ქცი ებ ზე რე კო მენ და ცი ის გა ცე მა

2. რეგულირება ფინანსური ანგარიშგებისა 

და აუ დი ტის  სტან დარ ტე ბით     

ცალ კე ულ ქვე ყა ნა ში,  ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა  და 
აუდ იტ ის სტან დარ ტე ბით რე გუ ლი რე ბის საქ მე ში გა დამ-
წყვეტ როლს ას რუ ლებს ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცია (ბსფ).  თით ქმის ყვე ლა ქვეყ ნის სტან დარ ტე-
ბით  რე გუ ლი რე ბა ში, სხვა დას ხვა ფორ მით, გა მო იყ ენ ება 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი 
(ფასს) და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (ასს). 

 აუ დი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი გა მო ცე მუ-
ლია აუ დი ტის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის კო მი ტე ტის 
(IAPC) მი ერ, რო მე ლიც არ ის ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი-
სო ფე დე რა ცი ის საბ ჭოს მუდ მივ მოქ მე დი კო მი ტე ტი. იგი 
ჩა მო ყა ლიბ და 1977 წელს  ნიუ-იორ კში. 2012 წლის 31 დე-
კემ ბრის მდგო მა რე ობ ით, ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 173 წევ რი ორ გა ნი ზა ცია 
129 ქვეყ ნი დან. 2 ბსფ-ს წევ რო ბა ავ ტო მა ტუ რად ფი ნან სუ-
რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს 
(IASS) წევ რო ბა საც გუ ლის ხმობს, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ-
ლია ლონ დონ ში. ეს ორი ორ გა ნი ზა ცია ერ თმა ნე თი სა გან 
და მო უ კი დე ბე ლია. პირ ვე ლი (IAPC) და კავ ში რე ბუ ლია 
აუ დიტ თან, მე ო რე – (IASS) ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას თან.  

   ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის სხვა 
მუდ მივ მოქ მე დი კო მი ტე ტე ბი გა ნი ხი ლა ვენ ეთი კის, გა-
ნათ ლე ბის, ფი ნან სუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი აღ რიცხვის, 
სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ი სა 
და წევ რო ბის სა კითხებს.

2  Transparency and Accountability: Past, Present, Future; 
Ifac 2012 Annual Report, 34 p.
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  ცხა დია, აუ დი ტი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი არ უარ ყოფს ად გი ლობ რივ 
მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მებს. ვერც ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა-
შო რი სო ფე დე რა ცია და ვერც ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭო ვერ აი ძუ ლებს 
რო მე ლი მე ორ გა ნი ზა ცი ას სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
სრუ ლად გა მო ყე ნე ბას. არც რა ი მე სან ქცი ე ბი არ სე ბობს იმ 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ, რომ ლე ბიც აცხა დე ბენ, რომ 
იცა ვენ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, მაგ რამ სი ნამ დვი-
ლე ში ასე არ არ ის. 

      კვლე ვე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ გან ვი თა რე ბა დი რე-
გი ო ნე ბის (მაგ., ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა, 
ყო ფი ლი სო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბი, აფ რი კა და წყნა რი 
ოკე ა ნის აუ ზის ქვეყ ნე ბი) ქვეყ ნებ მაც, უკა ნას კნე ლი ათი 
წლის გან მავ ლო ბა ში, სტან დარ ტე ბით  რე გუ ლი რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით ისე თი ორი ენ ტა ცია აირ ჩი ეს, რომ შე-
სა ბა მი სო ბა ში მო დი ან სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან, 
რა თა ხე ლი შე ეწყოს ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას. 

  
ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის მოთხოვ ნე ბი  
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუ დი ტი ს  

რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში 

 ევ რო პის კომ პა ნი ებ ის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბის (მე-4, 
მე-7, მე-8, მე-11) დი რექ ტი ვებ მა, მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად, 
ჰარ მო ნი ა ში მო იყ ვა ნა აუ დი ტი სა და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის რე გუ ლი რე ბის სა ერ თა შო რი სო მი მარ თუ ლე ბე-
ბი, ევ რო გა ერ თი ა ნე ბის წევ რი ქვეყ ნე ბის მას შტა ბით. მე-4 
დი რექ ტი ვა1 ეხე ბა  ფი ნან სუ რი ან გა რი შგე ბის ფორ მა ტებს, 
მე-7 - ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის კონ სო ლი და ცი ის სა-
კითხებს2, მე-8 - აუ დი ტო რთა კვა ლი ფი კა ცი ის მოთხოვ-
ნებს და სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის წე სებს3, 
მე-11--  ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟღავ ნე ბის4 მოთხოვ-
ნებს. ამ დი რექ ტი ვებ ში მო ცე მუ ლია ის მი ნი მა ლუ რი 
მოთხოვ ნე ბი, რომ ლე ბიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყ ოს 
წევ რი ქვეყ ნე ბის ერ ოვ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში. თი თო ე-
ულ წევრ სა ხელ მწი ფოს უფ ლე ბა აქ ვს, ჰქონ დეს და მა ტე-
ბი თი მოთხოვ ნე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა გას ცილ დეს ამ 
მოთხოვ ნე ბის ფარ გლებს, მაგ რამ არ შე იძ ლე ბა შე სა ბა მი სი 
დი რექ ტი ვის მოთხოვ ნე ბის შერ ბი ლე ბა. 

  ამ რი გად, ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე შე იძ-
ლე ბა და ვას კვნათ, რომ კომ პა ნი ე ბის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვი სა და აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის რე გუ ლი რე ბა 
ყვე ლა ქვე ყა ნა ში შე რე უ ლად ხორ ცი ელ დე ბა  კა ნონ მდებ-

1 Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 
based on Article 54(3)(g) of the Treaty on the annual accounts 
of certain types of companies.

2  Seventh Council Directive of 13 June 1983 based on the 
Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts (83/349/
EEC) 

3 Eighth Council Directive of 10 April 1984 based on  Ar-
ticle 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons respon-
sible for carrying out the statutory audits of accounting docu-
ments (84/253/EEC)

4 LEVENTH COUNCIL DIRECTIVE of 21 December 
1989 concerning disclosure requirements in respect of branches 
opened in a Member State by certain types of company gov-
erned by the law of another State (89/666/EEC)

ლო ბით, პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ დად გე ნი-
ლი სტან დარ ტე ბი თა და სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
მეშ ვე ობ ით. ზო გა დად, სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის ძი რი თა დი მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი სა ფუძ ვლე ბი და რე გუ ლი რე ბის პრო ცე სი სათ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი  ელე მენ ტე ბი სა ერ თოა. უფ რო მე ტიც, 
ევ რო პის კომ პა ნი ის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბის დი რექ ტი-
ვებ მა  (მე-4, მე-7, მე-8, მე-11 დი რექ ტი ვე ბი) ჰარ მო ნი ა ში 
მო იყ ვა ნა აუ დი ტი სა და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის რე-
გუ ლი რე ბა ევ რო გა ერ თი ა ნე ბის წევ რი ქვეყ ნე ბის მას შტა-
ბით. კერ ძოდ, ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის სა ფონ დო 
ბირ ჟებ ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ის მკაც რად გან-
საზღვრუ ლია: ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის 
ერ თი ანი სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა; ძლი ერი სა ხელ მწი-
ფო სა ზე დამ ხედ ვე ლო სტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბა; აუდ იტ-
ორ თა კვა ლი ფი კა ცი ისა და მა თი საქ მი ან ობ ის ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბის წე სე ბი და სხვ. 

ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო 

ბა ზის სრულ ყო ფის ძი რი თა დი სა კითხე ბი 
სა ქარ თვე ლო ში

სა ქარ თვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა   ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად 
რე გუ ლი რე ბა. რე გუ ლი რე ბის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა 
მო იც ავს ღო ნის ძი ებ ათა იმ სპექ ტრს, რო მელ მაც ხე ლი 
უნ და შე უწყოს ბიზ ნე სის კორ პო რა ცი ული მარ თვის გა-
უმ ჯო ბე სე ბას და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს გან ვი თა რე ბას, 
ნორ მა ტი ული რე გუ ლი რე ბის სრულ ყო ფი თა და ფი ნან სუ-
რი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფით. 

  ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ებ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
გა სუ ლი სა უკ უნ ის 90-იანი წლე ბი დან ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სფე რო ში ჩვენს ქვე ყა ნა ში ეტ-
აპ ობ რი ვად გან ხორ ცი ელ ებ ული რე ფორ მე ბი სა ერ თა შო-
რი სო პრაქ ტი კას ეფ უძ ნე ბო და. რე ფორ მის ყვე ლა ეტ აპ ზე, 
ძი რი თა დი ძა ლის ხმე ვა მი მარ თუ ლი იყო ინ სტი ტუ ცი-
ონ ალ ური ცვლი ლე ბე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად – ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა და პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
პრაქ ტი კის  და სამ კვიდ რებ ლად.

გან ხორ ცი ელ ებ ული სა კა ნონ მდებ ლო რე ფორ მე ბის 
შე დე გად, ბო ლო პე რი ოდ ამ დე (2013 წლამ დე) არ სე ბუ ლი 
სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზით, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
აუდ იტ ის სფე რო ებ ის რე გუ ლი რე ბა მკა ფი ოდ იყო გა მიჯ-
ნუ ლი. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის რე გუ ლი რე ბა ში დო მი-
ნი რებ და პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ები – პრო ფე სი ული 
თვით რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი პი, ხო ლო აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობა სრუ ლად ექ ვემ დე ბა რე ბო და სა ხელ მწი ფო 
რე გუ ლი რე ბას.  

რე გუ ლი რე ბის არ სე ბულ წე სებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და   „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 ნო ნით, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბულ იქ ნა 2012 წლის 29 ივ ნისს 
და ძა ლა ში შე ვი და 2013 წლის პირ ვე ლი იან ვრი დან.  აღ-
ნიშ ნუ ლი  კა ნო ნი აუქ მებს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან 
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არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის 
კო მი სი ას და პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს და მათ ფუნ ქცი ებს, ძი რი თა დად, 
გა დას ცემს აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
რაც  ნიშ ნავს პრო ფე სი აში თვით რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი-
პე ბის მნიშ ვნე ლო ვან გაზ რდას. 

 კვლე ვის პე რი ოდ ში, მარ თე ბუ ლი დას კვნე ბის გა სა-
კე თებ ლად და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის 
რე გუ ლი რე ბის სრულ ყო ფის პრი ორ იტ ეტ ებ ის სწო რად 
გან საზღვრი სათ ვის, მი ზან შე წო ნი ლად მი ვიჩ ნი ეთ, ყუ-
რადღე ბა გაგ ვე მახ ვი ლე ბი ნა „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 ნო ნის სუსტ და ძლი ერ მხა რე ებ ზე, ზე მოთ 
გან ხი ლუ ლი რე გუ ლი რე ბის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კი სა 
და ევ რო დი რექ ტი ვე ბის მოთხოვ ნე ბის ფონ ზე. 

  კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ გა ნახ ლე ბულ სა კა ნონ მდებ ლო 
ბა ზა ში, ძი რი თა დად, ას ახ ულია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის რე გუ ლი რე ბის სა ერ თა შო რი სო მი მარ თუ ლე-
ბე ბი და მი სი სუ ლის კვე თე ბა  ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტნდარ ტე ბის, პრო ფე სი ული 
თვით რე გუ ლი რე ბის, პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სა ყო-
ველ თა ოდ აღი არ ებ ული სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი ნორ მე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბაა. აღ ნიშ ნუ ლის მი უხ ედ ავ ად, ჩვე ნი აზ რით, 
„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ის შე სა ხებ“ კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი რე გუ ლი რე ბის 
დე ბუ ლე ბე ბი  სრულ ყო ფას სა ჭი რო ებს.

   ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის  სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით რე გუ ლი-
რე ბის შე ფა სე ბა–ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე,  ევ რო დი რექ ტი-
ვე ბის მოთხოვ ნე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ტენ დენ ცი ებ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა მო იკ ვე თა სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის კა ნონ მდებ ლო ბით 
რე გუ ლი რე ბის სრულ ყო ფის პრი ორ იტ ეტ ები, რო მე ლიც 
სქე მა ტუ რად შემ დეგ ნა ირ ად შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს 
(იხ ილ ეთ სქე მა 2):

სქე მა 2.

1. შე საც ვლე ლია პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აკ რე-
დი ტა ცი ის  მოთხოვ ნე ბი; 

2.
გა საძ ლი ერ ებ ელია სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
ორ გა ნოს რო ლი და ფუნ ქცი ები პრო ფე სი ის რე გუ-
ლი რე ბა ში;

3.

არ არ სე ბობს და ჩა მო სა ყა ლი ბე ბე ლია სტან დარ ტე-
ბის სის ტე მუ რი თარ გმნის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და 
მის გა მო ყე ნე ბა ზე მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
წე სე ბი;

4.
სრულ ყო ფას სა ჭი რო ებს აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბი სა  და მო ნი ტო რინ-
გის გან ხორ ცი ელ ებ ის წე სე ბი;

5.
კა ნო ნით არ არ ის გან საზღვრუ ლი და შე საქ მნე ლია 
პრო ფე სი ული საქ მი ან ობ ის დის ციპ ლი ნა რუ ლი მოკ-
ვლე ვი სა და სან ქცი ებ ის  მე ქა ნიზ მე ბი.  

   
  სქე მა 2–ში წარ მოდ გე ნი ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-

რიცხვი სა და აუდ იტ ის კა ნონ მდებ ლო ბით რე გუ ლი რე ბის 
სრულ ყო ფის სა კითხე ბი გან ვი ხი ლოთ უფ რო დე ტა ლუ-
რად: 

1. პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აკ რე დი ტა ცი ის  
მოთხოვ ნე ბი  

„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 ნო ნით, პრო ფე სი ის 
რე გუ ლი რე ბა ში წამ ყვა ნი რო ლი აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი-
ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს და ეკ ის რათ. მათ კომ პე ტენ ცი აში გა და-
ვი და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სფე რო ში: 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის თარ გმნა–გა მო ცე მა; ად გი-
ლობ რი ვი სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა; პრო ფე სი ული სერ-
ტი ფი ცი რე ბის საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბის გან საზღვრა; 
კად რე ბის გა დამ ზა დე ბა და პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბა; 
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის შემ მოწ მე ბელ თა 
სერ ტი ფი ცი რე ბა; 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 და სხვ. 

 ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ათ ვის გა და ცე მუ ლი რე გუ ლი რე ბის 
ფარ თო სპექ ტრის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ ება მნიშ ვნე-
ლოვ ნად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი, თუ რამ დე ნად სწო რად 
გა ნი საზღვრე ბა აკ რე დი ტა ცი ის პი რო ბე ბი და ვის მი ენ-
იჭ ება აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი(ებ)
ის სტა ტუ სი.  

  „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 ნო ნით, აკ რე-
დი ტა ცი ის პი რო ბე ბი შემ დეგ ნა ირ ადაა გან საზღვრუ ლი:

 „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 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 ან ამ კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად აკ რე დი-
ტე ბუ ლი პი რი (მუხ ლი 1, პუნ ქტი „ს“).

  „ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც არ 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 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:

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“(მუხ ლი 11, პუნ ქტი „3“).

აკ რე დი ტა ცი ას თან მი მარ თე ბა ში, კა ნო ნის ზე მოთ მოყ-
ვა ნი ლი მუხ ლე ბის მოთხოვ ნე ბი ცხად ყოფს, რომ კა ნო ნით 
გან საზღვრუ ლი აკ რე დი ტა ცი ის პი რო ბე ბი არ ათ ან აბ არ 
პი რო ბებ ში აყ ენ ებს პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რად გან 
ჩვენს  ქვე ყა ნა ში ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა-
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ცი ის (IFAC) ნამ დვი ლი წევ რი დღეს მხო ლოდ ერ თი პრო-
ფე სი ული ორ გა ნი ზა ციაა (სა ქარ თვე ლოს ბა ფი) და იგი, 
კა ნო ნის (მუხ ლი 1, პუნ ქტი „ს“) თა ნახ მად, ავ ტო მა ტუ რად 
არ ის აკ რე დი ტე ბუ ლი, ხო ლო სხვა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი-
ზა ცი ებს აკ რე დი ტა ცი ის მი სა ღე ბად მო ეთხო ვე ბათ შე სა-
ბა მი სი (მუხ ლი 11, პუნ ქტი „3“) პრო ცე დუ რე ბის გავ ლა.

ვი ნა იდ ან ბსფ-ის წევ რო ბა არ არ ის და მო კი დე ბუ ლი 
ბსფ-ის მოთხოვ ნე ბის მკაცრ შეს რუ ლე ბა ზე და სა ქარ თვე-
ლო ში მიმ დი ნა რე ეტ აპ ზე ას ეთი მხო ლოდ ერ თი ორ გა-
ნი ზა ციაა, ჩვე ნი აზ რით, აუც ილ ებ ელია სა თა ნა დო სა კა-
ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის შე დე გად 
დად გინ დეს აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ანი პი რო ბე ბი ყვე ლა 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის ათ ვის. კერ ძოდ, მი ზან შე წო-
ნი ლად მიგ ვაჩ ნია  ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი კა ნო ნის  ნორ მე ბის 
გა ერ თი ან ება ის ეთი სა ხით, რომ აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ანი 
მოთხოვ ნე ბი გა ნი საზღვროს ყვე ლა სათ ვის. 

2. სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს 
შექ მნის აუც ილ ებ ლო ბა, მი სი რო ლი და ფუნ ქცი ები 

პრო ფე სი ის რე გუ ლი რე ბა ში

აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, 
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ფუნ ქცი ებ ის გარ და, „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 ნო ნის მე–6 მუხ ლის მოთხოვ ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ონ აუდ იტ ორ ებ ისა და 
აუდ იტ ური კომ პა ნი ებ ის რე გის ტრა ცია (აუდ იტ ის ჩა ტა-
რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბა). 

 „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. რე ეს ტრს აწ არ მო ებს (აწ არ მო ებ ენ) აკ რე დი ტე-
ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია (ორ გა ნი ზა ცი ები). 
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 იმ აკ-
რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მელ შიც 
გა წევ რე ბუ ლია იგი“ (მუხ ლი 6. პუნ ქტი 1–3).

 მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის ას ეთი, შე იძ ლე ბა ით ქვას, სრუ ლი თვით რე-
გუ ლი რე ბა გავ რცე ლე ბუ ლია ბევრ ქვე ყა ნა ში, ნე ბის მი ერი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის ათ ვის, რო მელ საც და კის-
რე ბუ ლი აქ ვს ას ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, 
სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კად მიჩ ნე ულია, იმ ყო ფე ბო დეს გარ კვე-
ული და მო უკ იდ ებ ელი მო ნი ტო რინ გის (სა ხელ მწი ფო ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბის) ქვეშ. და მო უკ იდ ებ ელი მო ნი ტო რინ გის 
არ სე ბო ბა აუც ილ ებ ელია, რა თა თა ვი დან იქ ნეს აც ილ ებ-
ული ინ ტე რეს თა შე საძ ლო კონ ფლიქ ტი, რა საც შე იძ ლე ბა 
ად გი ლი ჰქონ დეს აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი-
ზა ცი აში, რო მე ლიც წარ მო ად გენს სა კუ თარ წევ რებს და 
არ ეგ ულ ირ ებს მათ საქ მი ან ობ ას. ბსფ-ის წევ რო ბა არ არ ის 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ან ობ აზე სრულ ყო-
ფი ლი კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ელ ებ ის საკ მა რი სი პი რო ბა, 
რად გან ბსფ არ იყ ენ ებს ხა რის ხის კონ ტრო ლის პირ და პი რი 
მო ნი ტო რინ გის სის ტე მას სა კუ თა რი წევ რე ბი სათ ვის. 

პრო ფე სი ის რე გუ ლი რე ბა ში სა ხელ მწი ფო ზე დამ-

ხედ ვე ლო ბის აუც ილ ებ ლო ბა, აგ რეთ ვე, ხაზ გას მუ ლია 
ევ რო კავ ში რის მერ ვე დი რექ ტი ვის 29–ე „სა ხელ მწი ფო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრინ ცი პე ბი“ და 32–ე „სა ხელ მწი ფო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მა“ მუხ ლებ ში.  დი რექ ტი ვა მო-
ითხოვს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
სფე როს რე გუ ლი რე ბა ში მო ნა წი ლე ობ დეს  აღი ა რე ბუ ლი 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ე ბი სა და ამ ორ გა ნო ე ბის მი-
ერ დად გე ნი ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი წე სე ბის მეშ ვე ო ბით. 

  პრო ფე სი ის რე გუ ლი რე ბა ში სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნე ბი სა და პრაქ ტი კის 
ფონ ზე,  „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 
გან საზღვრუ ლი ნორ მით, ჩვენს ქვე ყა ნა ში პრო ფე სი ის 
რე გუ ლი რე ბა ში სა ხელ მწი ფოს მო ნა წი ლე ობა შე მო იფ არ-
გლე ბა მხო ლოდ პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ათ ვის 
აკ რე დი ტა ცი ის მი ნი ჭე ბით – „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 ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი 
– აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი ორ გა ნო – აკ რე დი-
ტა ცი ის ცენ ტრი (მუხ ლი 11, პუნ ქტი 2).

  ჩვე ნი აზ რით, სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის არ-
სე ბუ ლი სის ტე მა აუც ილ ებ ლად სა ჭი რო ებს შე სა ბა მის 
ცვლი ლე ბებს, სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის  (მო-
ნი ტო რინ გის) გაძ ლი ერ ებ ის თვალ საზ რი სით. სრულ-
ყო ფი ლი მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის შექ მნა და გან ხორ-
ცი ელ ება შე უძ ლებ ლად მიგ ვაჩ ნია, და მო უკ იდ ებ ელი 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს შექ მნის გა რე შე. ვი ნა იდ ან 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის მომ ხმა რებ ლე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე-
რე სე ბის მქო ნე (მსხვი ლი) კომ პა ნი ებია და ეს კომ პა ნი ები 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი არი ან ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო მი-
სი ას თან, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია და მო უკ იდ ებ ელი 
სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სტრუქ ტუ რა, სა ჯა რო 
სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის (სსიპ) სა ხით,  შე იქ მნას 
ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო მი სი ას თან. სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად და ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს, პი რო ბი თად, სსიპ ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის საბ ჭოს (ფა ას) სტრუქ ტუ რა 
და ფუნ ქცი ები სქე მა ტუ რად (იხ. სქე მა 3) შე იძ ლე ბა შემ-
დეგ ნა ირ ად  ჩა მო ყა ლიბ დეს:  

სქე მა 3.
ა)  ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის სა ზე დამ-

ხედ ვე ლო ორ გა ნოს სტრუქ ტუ რა 
 3. 
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ბ)  ფუნ ქცი ებ ის გა ნა წი ლე ბა  ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
კო მი სი ასა და ფა ას–ს შო რის: ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო-
მი სი ის ფუნ ქცი ები

1. ფა ას-ის წევ რე ბი სა და თავ მჯდო მა რის და ნიშ ვნა

2. ფა ას-ის ან გა რი შის ჩა ბა რე ბა (მი ღე ბა) და გან ხილ ვა 

3. ფა ას-ის წლი ური ბი უჯ ეტ ის დამ ტკი ცე ბა

4. ფა ას-ის დე ბუ ლე ბის დამ ტკი ცე ბა

გ)  ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის საბ ჭოს 
ფუნ ქცი ებ ის გა ნა წი ლე ბა გან ყო ფი ლე ბე ბის მი ხედ ვით :

რე გის ტრა ცი ის გან ყო ფი ლე ბა

1. პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აკ რე დი ტა ცია

2.

აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი-
ერ ქარ თულ ენ აზე თარ გმნი ლი და გა მო ცე მუ ლი ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტე ბის (ფასს, ასს, მსფასს) რე გის ტრა ცია

3.
აუდ იტ ის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა და პრო ფე სი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სხვა სტან და ტე ბის რე გის ტრა ცია

4.
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ-
ლე ბის მქო ნე აუდ იტ ური კომ პა ნი ებ ისა და ინ დი ვი-
დუ ალ ური აუდ იტ ორ ებ ის რე გის ტრა ცია

5. რე ეს ტრის ინ ფორ მა ცი ის სა ჯა რო ობ ის უზ რუნ ველ-
ყო ფა

ხა რის ხის კონ ტრო ლის გან ყო ფი ლე ბა

1.

აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ (თვით რე გუ ლი რე ბად) 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე დე ლე გი რე ბუ ლი ფუნ ქცი ებ ის შეს-
რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი

2.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის გა და ცე მა დის ციპ ლი-
ნა რუ ლი გან ყო ფი ლე ბი სათ ვის, აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ დე ლე გი რე ბუ-
ლი ფუნ ქცი ებ ის სა თა ნა დოდ შე უს რუ ლებ ლო ბის 
შემ თხვე ვა ში

3.
პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
შე მოწ მე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ პირ თა (ვი ზი ტი ორ-
ებ ის) რე ეს ტრის წარ მო ება

4.
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბის 
გრა ფი კის შედ გე ნა და შე თან ხმე ბა აკ რე დი ტე ბულ 
პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან

5. ხა რის ხის კონ ტრო ლის შემ მოწ მე ბელ თა ჯგუ ფის 
შექ მნა

6. ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბის ან გა რი შის მი ღე ბა 
და გან ხილ ვა

7.

ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბის შე დე გე ბის სა-
ფუძ ველ ზე, სა ვალ დე ბუ ლო და არ ას ავ ალ დე ბუ ლო 
აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის მქო ნე აუდ იტ ორ ებ ის/
აუდ იტ ური კომ პა ნი ებ ის გან საზღვრა და მა თი შე სა-
ბა მის რე ეს ტრში რე გის ტრა ცია

დის ციპ ლი ნა რუ ლი  გან ყო ფი ლე ბა

1. დის ციპ ლი ნა რუ ლი ზო მე ბის გან საზღვრა

2. დის ციპ ლი ნა რუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა

3.
დის ციპ ლი ნა რუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე-
სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ათ ვის

4. დის ციპ ლი ნა რუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის სა ჯა რო-
ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა

სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს ფუნ ქცი-
ონ ირ ება უზ რუნ ველ ყოფს, რომ აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო-
ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ები და ექ ვემ დე ბა რონ ეფ ექ ტურ 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბას, და მო უკ იდ ებ ელი ორ გა ნის მხრი დან, 
რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბა. 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს (ფა ას) წევ რე ბის და ნიშ ვნა 
გამ ჭვირ ვა ლე პრო ცე სი უნ და იყ ოს, რა თა უზ რუნ ველ ყოს 
კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბის შერ ჩე ვა, რომ ლე ბიც სა ზო-
გა დო ებ რივ ინ ტე რე სებს მო ემ სა ხუ რე ბი ან. სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ-
გა ნოს წევ რე ბის უმ რავ ლე სო ბას უნ და წარ მო ად გენ დეს 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის ინ ფორ მა ცი ის 
ძი რი თა დი მომ ხმა რე ბე ლი  სტრუქ ტუ რე ბი, რო გო რი ცაა: 
სა ქარ თვე ლოს ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო მი სია, ერ ოვ-
ნუ ლი ბან კი, ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო, ეკ ონ ომ იკ ისა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის  სა მი ნის ტრო,  პარ ლა მენ ტის 
სა ფი ნან სო–სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტი. სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
ორ გა ნო  და მო უკ იდ ებ ელი უნ და იყ ოს პრო ფე სი ის აგ ან, 
თუმ ცა მას ში წარ მო მად გე ნე ლი უნ და ჰყავ დეს აკ რე დი-
ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს და ამ ორ გა ნოს 
საქ მი ან ობ აში მო ნა წი ლე ობ ას უნ და იღ ებ დნენ (მოწ ვე ული 
სპე ცი ალ ის ტე ბის სა ხით) პრო ფე სი ული გა მოც დი ლე ბის 
მქო ნე აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი პი რე ბი.  

   სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს უნ და გა აჩ ნდეს და ფი-
ნან სე ბის სტა ბი ლუ რი წყა რო, თა ვი სი საქ მი ან ობ ის გან სა-
ხორ ცი ელ ებ ლად. და ფი ნან სე ბამ, სა ჯა რო ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის ორ გა ნო, და ინ ტე რე სე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის მხრი დან, 
ზე გავ ლე ნის საფ რთხის წი ნა შე არ უნ და და აყ ენ ოს.

     სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს საქ მი ან ობ ის გამ ჭვირ-
ვა ლო ბა მიღ წე ულ უნ და იქ ნეს წლი ური სა მუ შაო პროგ-
რა მის, მუ შა ობ ის მიმ დი ნა რე ობ ისა და შე დე გე ბის შე სა ხებ  
ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბით.

   ამ რი გად,  მიგ ვაჩ ნია, რომ და მო უკ იდ ებ ელი  ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს შექ მნა, საწყის ეტ აპ ზე, გარ კვე ულ 
პრობ ლე მებ თან (მა გა ლი თად და ფი ნან სე ბა, კომ პე ტენ ტუ-
რი წევ რე ბის და ნიშ ვნა და სხვ.) იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი, 
მაგ რამ, ჩვე ნი აზ რით, იგი მა ინც ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რი 
მო დე ლია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის სა თა ნა დო რე გუ ლი რე ბი სა და აუდ იტ ირ ებ-
ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ხმა რებ ლე ბის ინ ტე-
რე სე ბის დაც ვი სათ ვის.

3. სტან დარ ტე ბის სის ტე მურ თარ გმნა სა და
გა მო ყე ნე ბა ზე მო ნი ტო რინ გი 

„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა-
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რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი არ 
ით ვა ლის წი ნებს  ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის სის ტე მუ რი (ყო ველ წლი-
ური) თარ გმნის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და მა თი პრაქ ტი კა ში 
გა მო ყე ნე ბის მო ნი ტო რინ გის სა კითხებს.  ქარ თუ ლი კა-
ნონ მდებ ლო ბა 2000 წლის 1 იან ვრი დან მო ითხოვს ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა (ფასს) და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის (ასს) გა მო ყე ნე ბას, თუმ ცა, სა მარ თლებ რი-
ვი მოთხოვ ნის მი უხ ედ ავ ად, 13 წელ ზე მე ტია ვერ მო ხერ-
ხდა სტან დარ ტე ბის სრუ ლად და ნერ გვა და შე სა ბა მი სო ბის 
მიღ წე ვა ორ იგ ინ ალი (ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი) სტან დარ ტე ბის 
დე ბუ ლე ბებ თან. აღ ნიშ ნულ გა რე მო ებ ას გა ნა პი რო ბებ და 
ის ფაქ ტო რი, რომ მკა ფი ოდ გან საზღვრუ ლი არ იყო  სტან-
დარ ტე ბის სის ტე მუ რი თარ გმნი სა და მის გა მო ყე ნე ბა ზე 
მო ნი ტო რინ გის სა კა ნონ მდებ ლო მე ქა ნიზ მე ბი. 

 არ ას რულ ყო ფი ლი სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე ბი გა ნა-
პი რო ბებს შე უს აბ ამ ობ ას (გან სხვა ვე ბას) სა ქარ თვე ლო ში 
მოქ მედ (ქარ თულ ენ აზე თარ გმნილ) სტან დარ ტებ სა  და 
მათ ორ იგ ინ ალ ებს შო რის, რაც არ სე ბით გავ ლე ნას ახ დენს 
სა ქარ თვე ლო ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბის ხა რის ხსა და 
მნიშ ვნე ლო ბა ზე. ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, შე უს აბ ამ ობა გა-
ნა პი რო ბებს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბის უს არ გებ ლო ბას 
და მცდა რო ბას. სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ  სტან დარ ტებ სა  
და მათ ორ იგ ინ ალ ებს შო რის გან სხვა ვე ბუ ლო ბის თვალ-
სა ჩი ნო ებ ის ათ ვის მო ვიყ ვანთ კვლე ვის შე დე გებს, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც დგინ დე ბა, რომ ფასს–სა და ასს–ს ინ გლი-
სუ რე ნო ვა ნი რე დაქ ცი ებ ის გა ნახ ლე ბა მიმ დი ნა რე ობს 
ყო ველ წლი ურ ად, ხო ლო მა თი ქარ თულ ენ აზე თარ გმნა 
და გა მო ცე მა ხდე ბა 3–4 წე ლი წად ში ერ თხელ. ამ ჟა მად 
ქარ თულ ენ აზე თარ გმნი ლია ფასს–ის 2010 წლის, ხო ლო 
ასს–ს 2009 წლის სტან დარ ტე ბის ორ იგ ინ ალ ები. 

ჩვე ნი აზ რით,  სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სო ბის პრობ-
ლე მას ვერ   გა დაჭ რის 2012 წლის 29 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი 
„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 აღ ნიშ-
ნულ სა კითხთან მი მარ თე ბით გან საზღვრუ ლი ნორ მე ბი, 
რომ ლე ბიც შე მო იფ არ გლე ბა სტან დარ ტე ბის თარ გმნის 
უფ ლე ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი(ებ)ის გან საზღვრით: „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),.  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 იმ აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ, 
რო მე ლიც ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) ნამ დვი ლი წევ რია (მუხ ლი 3, პუნ ქტი 10; მუხ ლი 
5, პუნ ქტი 5) 

   რაც შე ეხ ება სტან დარ ტე ბის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა-
ზე მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ელ ებ ის მე ქა ნიზ მებს, ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით ას ეთი ნორ მე ბი გან საზღვრუ ლი არ 
არ ის. კვლე ვე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ, მარ თა ლია, სხვა დას ხვა 
მა რე გუ ლი რებ ლებს, მა გა ლი თად სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ-
ნულ ბან კს, სა ქარ თვე ლოს ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო მი სი ას, 
სა ქარ თვე ლოს დაზღვე ვის სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო-
ბის სამ სა ხურს, თა ვი ან თი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე ბით, მი ნი ჭე ბუ ლი აქ ვთ ფი ნან სუ-
რი ან გა რიშ გე ბე ბის მომ ზა დე ბი სა და აუდ იტ ის მო ნი ტო-

რინ გის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, მაგ რამ არც ერთ მათ განს არა 
აქ ვს ად ეკ ვა ტუ რი მე ქა ნიზ მი აღ ნიშ ნუ ლის ეფ ექ ტუ რად 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად. აღ ნიშ ნუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის მო-
ნი ტო რინ გის პრო ცე სი შე მო იფ არ გლე ბა  მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი ორ გა ნო ებ ის მი ერ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბის და 
აუდ იტ ორ ული დას კვნე ბის გან ხილ ვით და არ გა აჩ ნი ათ 
იძ ულ ებ ის ად ეკ ვა ტუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი შე სა ბა მი სო-
ბის მი საღ წე ვად.

ამ რი გად, მიგ ვაჩ ნია, რომ „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 ნო ნის შე სა ბა მის (მე–3 და მე–5) მუხ ლებ ში 
უნ და შე ვი დეს ცვლი ლე ბე ბი, რა თა ჩა მო ყა ლიბ დეს ქარ-
თულ ენ აზე სტან დარ ტე ბის სის ტე მუ რი (ყო ველ წლი ური) 
თარ გმნის, მათ გა მო ყე ნე ბა ზე მო ნი ტო რინ გი სა და იძ ულ-
ებ ის  უზ რუნ ველ ყო ფის  სა კა ნონ მდებ ლო მე ქა ნიზ მე ბი. 
ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება ხელს შე უწყობს ქარ თულ 
ენ აზე სტან დარ ტე ბის თარ გმნის მდგრა დი პრო ცე სის 
მიღ წე ვას და  სა ქარ თვე ლო ში გაზ რდის გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სო ბას, მოქ მედ სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ თან.

4. პრო ფე სი ული საქ მი ან ობ ის ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
შე მოწ მე ბა  და მო ნი ტო რინ გი 

 
სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა (აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო 

სტან დარ ტე ბი, აუდ იტ ის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ-
თა შო რი სო სტან დარ ტი, ევ რო საბ ჭოს მე–8 დი რექ ტი ვა) 
მო ითხოვს, რომ აუდ იტ ორ ები და აუდ იტ ური ფირ მე ბი 
რე გის ტრი რე ბუ ლი იყ ვნენ ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ის (ბსფ) სრუ ლუფ ლე ბი ან წევრ პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი აში, ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ აუდ იტ ის სა ერ თა-
შო რი სო სტან დარ ტე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ მოთხოვ ნებს, 
საკ ვა ლი ფი კა ციო კრი ტე რი უმ ებს და ხა რის ხის კონ ტრო-
ლის მო ნი ტო რინ გს, სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
ორ გა ნოს მხრი დან. რე გის ტრა ცი ისა და მო ნი ტო რინ გის 
ას ეთი მოთხოვ ნა გა დამ წყვე ტია აუდ იტ ის ხა რის ხის მიღ-
წე ვი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის (ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
მო ნი ტო რინ გის ან ალ ოგი ური წე სე ბი არ მო ითხო ვე ბა 
ბუ ღალ ტრუ ლი საქ მი ან ობ ის სფე რო ში). 

კვლე ვე ბით დად გინ და, რომ სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი-
კას შე ეს აბ ამ ება „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 ნო ნით (მუხ ლი 6. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბის მი ნი ჭე ბა) გან საზღვრუ ლი მოთხოვ ნე ბი, თუმ ცა, 
სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას არ პა სუ ხობს ზე მოღ ნიშ ნუ ლი 
კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბი, ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე-
ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ ორ გა ნოს თან და კავ ში რე ბით.  
კერ ძოდ,  კა ნო ნის მე–8 მუხ ლით (აუდ იტ ის ხა რის ხის 
უზ რუნ ველ ყო ფა) ხა რის ხის კონ ტრო ლის მო ნი ტო რინ-
გის გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, სა ხელ მწი ფო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს ნაც ვლად, მი ნი ჭე ბუ ლი 
აქ ვს აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას: „აუდ-
იტ ორ ის/აუდ იტ ური ფირ მის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის-
ტე მის მო ნი ტო რინ გს 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 ური ფირ მა. მო ნი ტო რინ გი უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს 3 წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც“ (მუხ ლი 
8, პუნ ქტი 6).
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   ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის სა ხელ მწი ფო  მო-
ნი ტო რინ გის აუც ილ ებ ლო ბას,  სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის 
გარ და, გა ნა პი რო ბებს ის ფაქ ტო რიც, რომ  „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 ნო ნი სრუ ლი პრო ფე სი ული 
თვით რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი პებ ზეა აგ ებ ული და მი ზან-
შე წო ნი ლია აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის საქ მი ან ობ აზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გას წი ოს და მო უკ-
იდ ებ ელ მა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნომ. 

   ამ რი გად, ჩვე ნი აზ რით, კა ნო ნის მე–8 მუხ ლი  (აუდ-
იტ ის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა), მო ნი ტო რინ გის უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბის ნა წილ ში, სა ჭი რო ებს ცვლი ლე ბებს. მიგ ვაჩ-
ნია, რომ ცვლი ლე ბე ბი  უნ და და ეფ უძ ნოს ევ რო საბ ჭოს 
დი რექ ტი ვის 32-ე მუხ ლის მე-2 და მე-5 პუნ ქტებს:

„2. ყვე ლა სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ორი და აუდ იტ ური 
ფირ მა უნ და და ექ ვემ დე ბა როს სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბას“;

„5. სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს უნ-
და ჰქონ დეს უფ ლე ბა, რომ, სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, 
ჩა ატ არ ოს გა მოკ ვლე ვა სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ორ ებ თან 
და აუდ იტ ურ ფირ მებ თან და კავ ში რე ბით და გა ატ არ ოს 
სა თა ნა დო ღო ნის ძი ება.“

  შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მუ ლი რე ბით სა კა ნონ-
მდებ ლო ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ება ხელს შე უწყობს 
აუდ იტ ის სან დო ობ ის ფუნ და მენ ტუ რი სა ფუძ ვლის – ხა-
რის ხი ანი მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, რაც მნიშ ვნე-
ლო ბას მა ტებს გა მოქ ვეყ ნე ბულ ფი ნან სურ ინ ფორ მა ცი ას 
და, თა ვის მხრივ, ხელს უწყობს ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი-
ნე ბას, რად გან აძ ლი ერ ებს აქ ცი ონ ერ ებ ის, ინ ვეს ტო რე ბის, 
კრე დი ტო რე ბი სა და სხვა და ინ ეტ ეს ებ ული მხა რე ებ ის 
დაც ვას. 

5. დის ციპ ლი ნა რუ ლი მოკ ვლე ვა და სან ქცი ები

 რე გუ ლი რე ბის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის კვლე ვე ბი 
გვიჩ ვე ნებს, რომ   დის ციპ ლი ნა რუ ლი გა მოკ ვლე ვი სა და 
სან ქცი ებ ის ეფ ექ ტუ რი სის ტე მის შექ მნა სა ვალ დე ბუ ლოა 
აუდ იტ თან და კავ ში რე ბუ ლი პო ტენ ცი ურ ად სე რი ოზ ული 
გა დაც დო მი სათ ვის. „აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე გის-
ტრა ცი ის გა უქ მე ბას თან ერ თად, სან ქცი ებ ის სის ტე მამ 
შე იძ ლე ბა გა ით ვა ლის წი ნოს სა მო ქა ლა ქო, ად მი ნის ტრა-

ცი ული ან სის ხლის სა მარ თლის ღო ნის ძი ებ ები სა ვალ-
დე ბუ ლო აუდ იტ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი აუდ იტ ორ ებ ის 
და აუდ იტ ური კომ პა ნი ებ ის მი მართ, რომ ლე ბიც არ ახ-
ორ ცი ელ ებ ენ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ორ ულ შე მოწ მე ბას 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბის, 
აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ასს) და/ან 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის კო დექ სის შე სა-
ბა მი სად. აუდ იტ ორ ებ ისა და აუდ იტ ური ფირ მე ბის თვის 
და კის რე ბუ ლი სე რი ოზ ული დის ციპ ლი ნა რუ ლი ღო-
ნის ძი ებ ები ან სან ქცი ები ცნო ბი ლი უნ და გახ დეს სა ზო-
გა დო ებ ის ათ ვის. აღ ნიშ ნულ მა სის ტე მამ შე საძ ლე ბე ლია 
გა მო იყ ენ ოს ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის არ სე ბუ ლი 
პრაქ ტი კა და ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) სა წევ რო ვალ დე ბუ ლე ბის  (SMO) მე-6 პრინ ცი პი, 
გა მოკ ვლე ვა და დის ციპ ლი ნა“ 1. 

   „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 ნო ნი  არ 
მო იც ავს დის ციპ ლი ნა რუ ლი მოკ ვლე ვი სა და სან ქცი ებ ის 
გან საზღვრის სა კითხებს. მიგ ვაჩ ნია, რომ აუც ილ ებ ელია 
კა ნონ ში ცალ კე მუხ ლის „დის ციპ ლი ნა რუ ლი მოკ ვლე-
ვა და სან ქცი ები“ და მა ტე ბა, ქვე პუნ ქტებ ში შე სა ბა მი სი 
დე ბუ ლე ბე ბის გა წე რით. სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბის 
გან ხორ ცი ელ ება შე საძ ლე ბელს გახ დის, რომ   შე იქ მნას 
დის ციპ ლი ნა რუ ლი გა მოკ ვლე ვი სა და სან ქცი ებ ის გა ტა-
რე ბის ეფ ექ ტუ რი სის ტე მა აუდ იტ ორ ებ ის ათ ვის, რა თა 
მოხ დეს ხა რის ხი ანი აუდ იტ ორ ული მომ სა ხუ რე ბის გან-
ხორ ცი ელ ებ ის უნ არ ის არ მქო ნე პი რე ბის გა მოვ ლე ნა და 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის გან ჩა მო ცი ლე ბა. 

 დას კვნის სა ხით, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ რე გუ ლი რე-
ბის  სა ერ თა შო რი სო მი მარ თუ ლე ბე ბი სა და ევ რო დი რექ-
ტი ვე ბის მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი ზან შე წო-
ნი ლად მიგ ვაჩ ნია ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება „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. 

სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
სა მოქ მე დო გეგ მის პრო ექ ტი სქე მა ტუ რად (იხ. სქე მა 4) 
შე იძ ლე ბა შემ დეგ ნა ირ ად ჩა მო ყა ლიბ დეს: 

1 ანგარიში სტანდარტების და კოდექსების შესრულების 
შესახებ (ROSC) საქართველო, ბუღალტრული აღრიცხვა და 
აუდიტი, 2007 წლის იანვარი. გვ 46.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს კანონი „ბუღალტრულიო აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“, თბილისი 
29.06.2012;

2. საქართველოს კანონი აუდიტორული საქმიანობის შესახებ, 1995 წლის 7 თებერვალი.
3. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირება  – გამოცდილება, რეალობა, პერსპექტივები“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თბილისი, 5-6 ნოემბერი 2009.
4.    ანგარიში სტანდარტების და კოდექსების შესრულების შესახებ (ROSC) საქართველო, ბუღალტრული აღრიცხვა 

და აუდიტი, 2007 წლის იანვარი.
5. ბუღალტრის (აუდიტორის) პროფესიის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის ანალიზი - მსოფლიოს პრაქტიკა, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა 2004 წელი, ევროკავშირის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი. 
6. ეთიკის კოდექსი  პროფესიონალი  ბუღალტრებისთვის, საქართველოს ბაფი, თბილისი 2007;
7. ლიპარტია ზ. ჭუმბურიძე ლ. საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების ასპექტები 

საერთაშორისო პრაქტიკის ჭრილში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2011;
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ACCOUNTING AND AUDIT REGULATION IN GEORGIA ON THE BASIS 
OF INTERNATIONAL EXPERIENCE AND EURO DIRECTIVES

                                                                                                   
Summary

Lavrenti Chumburidze 
Doctorate of Sukhumi State University

The article consists of two main parts. The fi rst part covers the key issues of the requirements of international experi-
ence and Euro directives in regulation of accounting and audit sphere. The second part covers revealing of challenges and 
highlighting of thepriorities of regulation improvement in the accounting and audit sphere in Georgia.

At the end of the article is presented the conceptualaction project of improvement of the accounting and audit regula-
tory legislation base.

სქე მა 4
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის სა მოქ მე დო გეგ მის პრო ექ ტი

სა კითხე ბი ღო ნის ძი ება რე სურ სე ბი მი ღე ბუ ლი შე დე გი

1
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის აკ რე დი ტა ცი ის წე სებ ში  
ცვლი ლე ბა

სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი-
ლე ბის პრო ექ ტის მომ-
ზა დე ბა

პრო  ფე  სი  ონ  ალ  თა  მუ  შა 
ჯგუ  ფი, ლო ბი რე ბის ჯგუ-
ფი, პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან-
სო–სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტი 

პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე-
ბუ ლი შეს წო რე ბუ ლი კა-
ნო ნი და აკ რე დი ტა ცი ის 
თა ნა ბა რი პი რო ბე ბი

2
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის და 
აუდ იტ ის ახ ელ მწი ფო ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს შექ მნა

სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა-
ნოს ფუნ ქცი ისა და კომ-
პე ტენ ცი ის გან საზღვრა 
(პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა)

ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო-
მი სია, პრო ფე სი ონალთა 
მუ შა ჯგუ ფი, ლო ბი რე ბის 
ჯგუ ფი, სა ქარ თვე ლოსპარ-
ლა მენ ტი

სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი-
კის შე სა ბა მი სი სა ხელ-
მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო-
ბის სის ტე მა

3

ა). სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბის სის ტე მუ რი თარ გმა ნი; 
ბ) სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე მო ნი-
ტო რინ გი

სტან დარ ტე ბის სის ტე-
მუ რი თარ გმნი სა და მათ 
გა მო ყე ნე ბა ზე მო ნი ტო-
რინ  გის  მე  ქა  ნიზ  მე  ბის 
პრო ექ ტის  შექ მნა 

ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო-
მი სია, პრო ფე სი ონალთა 
მუ შა ჯგუ ფი, ლო ბი რე ბის 
ჯგუ ფი, სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტი

სტან დარ ტე ბის სის ტე-
მუ რი თარ გმნის და მათ 
გა მო ყე ნე ბა ზე მო ნი ტო-
რინ გის სა კა ნონ მდებ ლო 
უზ რუნ ველ ყო ფა 

4
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის მო ნი-
ტო რინ გი

სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი-
ლე ბის პრო ექ ტის მომ-
ზა დე ბა

ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო-
მი სია, ლო ბი რე ბის ჯგუ ფი, 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი

მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხის 
კონ ტრო ლის მო ნი ტო-
რინ გის გა უმ ჯო ბე სე ბა

5 დის ციპ ლი ნა რუ ლი მოკ ვლე ვა 
და სან ქცი ები

დის ციპ ლი ნა რუ ლი მოკ-
ვლე ვი სა და სან ქცი ებ ის 
მე ქა ნიზ მე ბის პრო ექ ტი

ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის კო-
მი სია, ლო ბი რე ბის ჯგუ ფი, 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი

მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ-
ლო ცვლი ლე ბა და გა-
უმჯო  ბე  სე  ბუ  ლი  მომ-
სახუ რე ბის ხა რის ხი

8. ჭუმბურიძე ლ. ბუღალტრის პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების საერთაშორისო 
გამოცდილება და საქართველოს პრაქტიკა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თბილისი 2013, 

9. ჭუმბურიძე ლ. მოსაზრებები ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ  
საქართველოს კანონთან დაკავშირებით, ჟურნალი ბუღალტრული აღრიცხვა # 11, 2012. 

 10. Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54(3)(g) of the Treaty on the annual accounts 
of certain types of companies.

11.  Seventh Council Directive of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts (83/349/
EEC).

12. Eighth Council Directive of 10 April 1984 based on  Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible 
for carrying out the statutory audits of accounting documents (84/253/EEC).

13. LEVENTH COUNCIL DIRECTIVE of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches 
opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State (89/666/EEC).

14. Handbook of International Education Pronouncements 2010 Edition Cu r rent Edition.
15.  REPORT ON THE OBSERVANCE OF STANDARDS AND CODES (ROSC), Ge or gia Co untry Stra tegy and Acti on Plan 

for Acco un ting and Au di ting Re form; CSInter na ti o nal, March 2008.
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lav ren ti Wum bu ri Ze   

ssu ek on om ik isa da biz ne sis 

fa kul te tis biz ne sis 

ad mi nis tri re bis  prog ra mis 

doq to ran ti, 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, 

Jur nal “bu Ral tru li 

aR ricxvis” mTa va ri re daq to ri

zurab lipartia

      ekonomikis mecnierebaTa 

doqtori, soxumis 

saxelmwifo universitetis 

sruli profesori

bu Ral tris pro fe si uli ser ti fi ci re bi sa 
da ak ad emi uri ga naT le bis  sfe ro Si 
ar se bu li prob le me bi da srul yo fis 

pri or it et ebi sa qar Tve lo Si
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის რე გუ ლი რე ბის 

სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი-
რე ბის პრაქ ტი კი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის სფე რო ში პრობ ლე მე-
ბის გა მოკ ვე თის მიზ ნით, წი ნამ დე ბა რე სტა ტი აზე მუ შა ობ ის პე რი ოდ ში, 
შეს წავ ლილ იქ ნა: პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის 
აღი არ ებ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი და პრაქ ტი კა; სა ქარ თვე ლოს კა-
ნო ნის „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ“  
მოთხოვ ნე ბი ზე მო აღ ნიშ ნულ სფე რო ში; კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი აკ რე-
დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის – სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ონ ალ 
ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ის - პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის 
კვა ლი ფი კა ცი ის მი ნი ჭე ბის თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი და გა ნათ ლე-
ბის სტან დარ ტე ბი; პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბი; 
სა ქარ თვე ლოს ბა ფის პრო ფე სი ული ქცე ვის ეთ იკ ის კო დექ სი და მი სი და-
ნერ გვის მიმ დი ნა რე ობა; სა ქარ თვე ლოს ბა ფის სხვა ქვეყ ნის პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის დე ბუ ლე ბა და პრაქ ტი კა. 

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, თუ რამ დე ნად პა სუ ხობს სა ქარ თვე ლო ში 
მოქ მე დი  პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი და გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბი ბუ ღალ ტერ თა 
სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის მოთხოვ ნებს და სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას. 
გა მოკ ვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა შემ დე გი ძი რი თა დი ფაქ ტე ბი:              

პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის მა რე გუ-
ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის გან სჯი სას, უპ ირ ვე ლე სად გან ვი ხი ლავთ  2012 წლის 
29 ივ ნისს მი ღე ბულ სა ქარ თვე ლოს კა ნონს „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ“, რომ ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი 
სწო რედ  პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ-
ის რე გუ ლი რე ბას ეთ მო ბა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ რე გუ ლი რე ბის ახ ალი 
ნორ მე ბით: მო იხ სნა წი ნა აღ მდე გო ბე ბი აუდ იტ ორ ისა და პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტრის საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნებ ში, გა ერ თი ან და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ორ გა ნო ები, და კა ნონ და გა ნათ ლე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ვალ დე ბუ ლო ბა, გა იწ ერა პრო ფე სი ული საქ-
მი ან ობ ის ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბის პრო ცე დუ რე ბი, გა ნი საზღვრა 
პრო ფე სი ულ საქ მი ან ობ აზე მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი ორ გა ნო 
და სხვ. კვლავ იკ ვე თე ბა პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც, ჩვე ნი აზ რით, სა კა ნონ-
მდებ ლო ცვლი ლე ბებს სა ჭი რო ებს. კერ ძოდ: 

1. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ (მუხ ლი 2, პუნ ქტი „კ“)  სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი 
გან მარ ტე ბუ ლია „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 ან სერ ტი ფი ცი რე ბულ 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“. 

  ზე მო აღ ნიშ ნულ კა ნონ ში სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბი კა ტე გო რი ებ ად 
და ყო ფი ლია იმ მიზ ნით, რომ გა ნი საზღვროს სა ვალ დე ბუ ლო და არ ას ავ-
ალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩამ ტა რე ბელ პირ თა რე ეს ტრი. არ ამ არ თე ბუ ლად 
მიგ ვაჩ ნია  რე ეს ტრის ტი პე ბად  და ყო ფას სა ფუძ ვლად და ედ ოს ბუ ღალ ტერ-
თა სერ ტი ფი კა ტე ბი. რე ეს ტრის ორი ტი პის არ სე ბო ბი სათ ვის საკ მა რი სია 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის მო ნი ტო რინ გის დას კვნის კა ტე გო რი ებ ად და ყო ფა. 
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ას ევე არ ამ არ თე ბუ ლია აუდ იტ ორ ებ ის კა ტე გო რი ებ ად 
და ყო ფა ზო გა დად და, მით უფ რო, კონ კრე ტუ ლად გა-
ნათ ლე ბის დო ნი დან გა მომ დი ნა რე. გარ და ამ ისა, აღ ნიშ-
ნუ ლი მიდ გო მა წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო დის სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კას თან;

2. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ (მუხ ლი 6, პუნ ქტი  
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 ბულ ნი არი ან ის აუდ იტ ორ ები/ აუდ იტ ური 
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 ბულ ნი 
არი ან ის აუდ იტ ორ ები/ აუდ იტ ური ფირ მე ბი, რომ ლებ საც 
არა აქ ვთ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა. „

ჩვე ნი აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი წე სით აუდ იტ ორ თა  რე ეს-
ტრის და ყო ფა არ ას წო რია,  რად გან  კომ პა ნი ის სი დი დის 
მი უხ ედ ავ ად, აუდ იტ ორ ული პრო ცე დუ რე ბი არ გან სხვავ-
დე ბა ერ თი მე ორ ის აგ ან.  ამ ას თან, აუდ იტ ის სტან დარ ტე ბი 
ერ თი და იგ ივეა ყვე ლა კომ პა ნი ის თვის, მი სი სი დი დის 
მი უხ ედ ავ ად;

3. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ ( მუხ ლი 2, პუნ-
ქტე ბი: „ლ“,“მ“ ) “ 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, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ ში (IFRS).

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)“.

ჩვე ნი აზ რით, „აუდ იტ ორ ებ ის კა ტე გო რი ებ ად და ყო ფა 
წარ სუ ლის კენ დაბ რუ ნე ბაა. თა ვის დრო ზე ას ეთი და ყო-
ფის სა ფუძ ვე ლი იყო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა წარ-
მო ებ ის საქ მი ან ობ ის სფე რო და აუდ იტ ორ ებ ზე ლი ცენ ზია  
გა იც ემ ოდა ცალ კე სა ბან კო სფე რო სათ ვის, ცალ კე ზო გა დი 
აუდ იტ ის ათ ვის და სხვა, რაც თა ვის დრო ზე სა ქარ თვე ლო-
ში რუ სე თის კა ნონ მდებ ლო ბი სათ ვის მი ბაძ ვის შე დე გი 
იყო. აუდ იტ ორ ის სერ ტი ფი ცი რე ბას 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) სა ერ თოდ აზ რი ეკ არ გე ბა, 
რად გან მცი რე სა წარ მო ებ ის უმ ეტ ესი ნა წი ლი არ ექ ვემ დე-
ბა რე ბა სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს, ამ ას თან, აუდ იტ ორ ის 
გა ნათ ლე ბა ში ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა მხო ლოდ ერ თი 
კომ პო ნენ ტია. აუდ იტ ორ ის კომ პე ტენ ცია და ფა სე ულ ობა 
სხვა მრა ვა ლი კომ პო ნენ ტის კომ პლექ სით გა ნი საზღვრე ბა 
და აუდ იტ ორ ის სტა ტუ სის პრე ტენ დენ ტი არ ას ოდ ეს არ 
წა ვა იმ გზით, რომ მცი რე ბიზ ნე სის აუდ იტ ის სფე რო ში 
მოღ ვა წე ობ ის უფ ლე ბის მო პო ვე ბას შე ალი ოს დრო და 
ფი ნან სე ბი. ცნო ბი ლია, რომ მსოფ ლიო პრაქ ტი კით აუდ-
იტ ორი ჰქვია ყვე ლას, იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რო მელ სფე-
რო სა თუ სეგ მენ ტშია კომ პე ტენ ტუ რი. იქ ნე ბა ის სა ბან კო 
სფე რო ში კომ პე ტენ ტუ რი, თუ ქი მი ურ ინ დუს ტრი აში. ეს 
თე მა ბსფ-ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი თა და ეთ იკ ის 
ნორ მე ბი თაა და რე გუ ლი რე ბუ ლი და ეს რე გუ ლა ცი ები 

და ცუ ლი რომ იყ ოს, სწო რედ ამ იტ ომაა შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის სტან დარ ტე ბი.“1 

4. კა ნო ნის გარ და მა ვალ დე ბუ ლე ბებ ში (მუხ ლი 16, 
პუნ ქტი 3) გან სა ზღვრუ ლია 5–წლი ანი მოქ მე დე ბის 
პე რი ოდი იმ აუდ იტ ორ ებ ის სერ ტი ფი კა ტე ბი სათ ვის, 
რომ ლებ საც  აუდ იტ ორ ის სტა ტუ სი მი ღე ბუ ლი აქ ვთ სა-
ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის საბ ჭო ში ატ ეს ტა ცი ის გზით „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.  ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ სერ-
ტი ფი ცი რე ბულ პირს და აუდ იტ ურ ფირ მას, რო მელ საც 
და ქი რა ვე ბუ ლი ჰყავს ას ეთი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, 
უფ ლე ბა აქ ვს, რე გის ტრი რე ბუ ლი იყ ოს მხო ლოდ სა ვალ-
დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის არ მქო ნე პირ თა 
რე ეს ტრში“ .

სა ქარ თვე ლო ში აუდ იტ ის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა 
90 პრო ცენ ტი არ ის აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს 
მი ერ  სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბი. კა ნონ ში არ სე ბუ-
ლი  მუხ ლით, გა ურ კვე ვე ლი რჩე ბა, რა ბე დი ელ ით ამ 
აუდ იტ ორ ებს 5 წლის შემ დეგ. რა სა ხის პროგ რა მით შე-
იძ ლე ბა მა თი სერ ტი ფი ცი რე ბა, რო დე საც ამო იწ ურ ება  
ხუთ წლი ანი ვა და.  გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა, ჩვე ნი აზ რით, 
წი ნა აღ მდე გობ რი ვია კა ნო ნის ის ნორ მა, რომ ლი თაც  ას ეთ 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირს უფ ლე ბა აქ ვს რე გის ტრი რე ბუ-
ლი იყ ოს მხო ლოდ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის 
უფ ლე ბის არ მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში;  

5. მი ღე ბუ ლი კა ნო ნით სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა-
ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის პრო ცე სი  მთლი ან ად აკ რე დი-
ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის პრე რო გა ტი ვაა 
„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 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 ან ამ კა-
ნო ნის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად აკ რე დი ტე ბუ ლი პი რი“ 
(მუხ ლი 2, პუნ ქტი „ს“).

ჩვე ნი აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის არ სე ბუ ლი რე-
დაქ ცია გარ კვე ულ პრობ ლე მას შექ მნის, რად გან ამ ჟა მად, 
კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლო ში აკ რე-
დი ტა ცია მი ღე ბუ ლი აქ ვს მხო ლოდ ერთ პრო ფე სი ულ ორ-
გა ნი ზა ცი ას – სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტერ თა 
და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ას (სა ქარ თვე ლოს ბა ფი); 

6. ზე მო გან ხი ლუ ლი კა ნო ნის გარ და, პრო ფე სი ული 
სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი მო იც ავს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო-
ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის (სა ქარ თვე ლოს ბა ფის) გა ნათ-
ლე ბის სტან დარ ტებ სა და დე ბუ ლე ბებს. სა ქარ თვე ლოს 
ბა ფის პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბი და დე-

1 ჭუმბურიძე ლ. მოსაზრებები ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ  
საქართველოს კანონთან დაკავშირებით, „ჟურნალი 
ბუღალტრული აღრიცხვა“ # 11, 2012, გვ. 28. 
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ბუ ლე ბე ბი სრუ ლად ეფ უძ ნე ბა ბსფ-ის ყვე ლა სტან დარ ტის 
მოთხოვ ნებს, თუმ ცა, სა ხე ზეა გარ კვე ული პრობ ლე მე ბი, 
მათ  სის ტე მა ტურ გა ნახ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. მა გა-
ლი თად, სა ქარ თვე ლოს ბა ფის პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის 
სტან დარ ტი  7 – „პრო ფე სი ული გან ვი თა რე ბის გაგ რძე ლე-
ბა: გან გრძო ბი თი სწავ ლე ბის პროგ რა მა და პრო ფე სი ული 
კომ პე ტენ ცი ის გან ვი თა რე ბის გაგ რძე ლე ბა“ – ბო ლოს გა-
ნახ ლე ბუ ლია 2009 წელს.  

7. პრობ ლე მა ტუ რია ის გა რე მო ებ აც, მიმ დი ნა რე პე რი-
ოდ ამ დე სა ქარ თვე ლოს ბაფ ში არ მოქ მე დებ და პრო ფე სი-
ული ეთ იკ ის დაც ვი სა და მას ზე კონ ტრო ლის გან ხორ ცი-
ელ ებ ის მე ქა ნიზ მე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი დე ბუ ლე ბე ბი. 
თუმ ცა, ობი ექ ტუ რო ბი სათ ვის უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ  
ხსე ნე ბუ ლი სა კითხე ბი დღეს ნაკ ლე ბად აქ ტუ ალ ურია და 
მა თი აქ ტი ვი ზა ცია, ძი რი თა დად, და მო კი დე ბუ ლია ქვეყ-
ნის ეკ ონ ომ იკ ურ და სა ზო გა დო ებ რივ გან ვი თა რე ბა ზე.

პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ნორ მე ბის  სრულ ყო ფის სა კითხე ბი

 ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის რე გუ ლი რე-
ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ნათ ლე ბის, პრო ფე სი ული სერ ტი-
ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის  სა კითხე ბის 
სრულ ყო ფა, რად გან  პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბი სა და, 
მას თან ერ თად, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სან დო ობ ის  
ხა რის ხი და მო კი დე ბუ ლია და საქ მე ბუ ლი ბუ ღალ ტრე ბის 
კვა ლი ფი კა ცი აზე.  

 მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლო ში  თხუთ მეტ 
წელ ზე მე ტია (1999 წლი დან) გა მო იყ ენ ება ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (ფასს) და  
და ნერ გი ლია ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი-
რე ბის პრაქ ტი კა, „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 ნო ნით (29.06.2012 წე ლი) გან საზღვრუ ლი პრო ფე სი ული 
სერ ტი ფი ცი რე ბის წე სე ბი  და სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე-
ბის პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ებ ის გან საზღვრა, 
ჩვე ნი აზ რით,  სა ჭი რო ებს სრულ ყო ფას. კერ ძოდ, აღ ნიშ-
ნუ ლი კა ნო ნით სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი   პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრე ბის საქ მი ან ობა რე გუ ლირ დე ბა მხო ლოდ 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის სფე რო ში და გან საზღვრუ ლი 
არ არ ის ბუ ღალ ტრუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში მა თი 
კვა ლი ფი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბა, სა ვალ დე ბუ ლო წე სით.

 სრულ ყო ფას სა ჭი რო ებს აგ რეთ ვე „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 ნო ნის (2012 წლის 29 ივ ნი სი) მი ღე-
ბამ დე სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად, 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბი სა და სხვა ქვეყ ნე ბის მი ერ 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბის  კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის 
სა კითხე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის სა ჭი რო ება, ძი რი თა დად, გან პი რო-
ბე ბუ ლია იმ ფაქ ტო რით, რომ 2012 წლის 29 ივ ნი სამ დე 
სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით გა მიჯ ნუ ლი 
იყო „ბუ ღალ ტრი სა“ და „აუდ იტ ორ ის“ პრო ფე სია და პრო-
ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბი სა და აუდ იტ ორ ებ ის სერ ტი ფი-
ცი რე ბის საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბიც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გან სხვავ დე ბო და ერ თმა ნე თი სა გან.  

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად, სერ ტი ფი ცი რე ბი სა 

და კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ-
მე ბი, რომ ლე ბიც სრულ ყო ფას სა ჭი რო ებს,  სქე მა ტუ რად 
შემ დეგ ნა ირ ად შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს (იხ. სქე მა 5):

სქე მა 5

1.
სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი (სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის მქო ნე) კომ პა ნი ებ ის 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ინ ფორ მა ცი ის სან დო ობა

2.
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბის    და ყო ფა კა ტე გო რი-
ებ ად, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრის გა მიჯ ვნის  მიზ ნით.      

3.
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი  პი რე ბის  და ყო ფა კა ტე გო რი-
ებ ად, აუდ იტ ორ ული მომ სა ხუ რე ბის  სფე რო ებ ის 
გან საზღვრის მიზ ნით.  

4.
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 სერ ტი ფი ცი რე ბუ-
ლი პი რე ბი სათ ვის საქ მი ან ობ ის სფე როს შეზღუდ ვა.

5.
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა-
ცი ის აღი არ ებ ის პრო ცეს ზე მო ნი ტო რინ გის გაძ ლი-
ერ ება.

1. სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი (სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის მქო ნე) კომ პა ნი ებ ის ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბის ინ ფორ მა ცი ის სან დო ობა   

„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, 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი  
მო ცე მუ ლია მე–2 თავ ში „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა“,

რომ ლის მე–3 მუხ ლი „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“ ად გენს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბის წე სებს, კერ ძო სექ ტო რის სუ ბი ექ ტე ბი სათ-
ვის (მსხვი ლი, მცი რე და სა შუ ალო  ზო მის კომ პა ნი ები, 
არ ას ამ ეწ არ მეო იურ იდი ული პი რე ბი). კერ ძო სექ ტო რის 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის 
მიზ ნით, მე–2 თა ვის მე–4 მუხ ლი „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის წარ მო ება“ გან საზღვრავს  მე წარ მე სუ ბი ექ ტე ბის 
კა ტე გო რი ებს, კა ნო ნით დად გე ნი ლი პი რო ბე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, რო მე ლი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მსხვილ, 
მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მოდ ან მიკ რო სა წარ მოდ.     

სა კითხი, ვინ შე იძ ლე ბა იყ ოს კერ ძო სექ ტო რის სუ ბი-
ექ ტე ბის ბუ ღალ ტე რი (კომ პა ნი ებ ის სი დი დის მი უხ ედ ავ-
ად), ფორ მუ ლი რე ბუ ლია მე–4 მუხ ლის „ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის წარ მო ება“ მე–10 პუნ ქტის შემ დე გი ჩა ნა წე რით: 
„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“.

მიგ ვაჩ ნია, რომ ბუ ღალ ტრად მუ შა ობ ის უფ ლე ბებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბის ლი ბე რა ლუ რი მიდ გო-
მა მი სა ღე ბია კერ ძო სექ ტო რის ყვე ლა სუ ბი ექ ტი სათ ვის, 
გარ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის მქო ნე სა წარ მო ებ ისა, 
რო მელ თაც  „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 ნო ნის 
მე–7 მუხ ლის“ მე–4 პუნ ქტის  ა“ და „ბ“ქვე პუნ ქტე ბით 
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ევ ალ ებ ათ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა. ას ეთი 
კომ პა ნი ებ ის ათ ვის სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის 
მოთხოვ ნა გან პი რო ბე ბუ ლია იმ ით, რომ ის ინი მნიშ ვნე-
ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში და მა თი 
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ  ხა რის ხი ან და სან დო 
ინ ფორ მა ცი ას გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს სა ზო გა-
დო ებ ის ათ ვის. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე-
წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის მქო ნე 
სა წარ მო ებ ის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ად გენ დეს და მას ში 
ას ახ ული ინ ფორ მა ცი ის  სის წო რეს, ხე ლის მო წე რით, ად-
ას ტუ რებ დეს სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი.

აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ჩვე ნი აზ-
რით, „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 ნო ნის მე–2 
თა ვის მე–4 მუხ ლს „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის წარ მო ება“ 
უნ და და ემ ატ ოს ახ ალი პუნ ქტი, შემ დე გი რე დაქ ცი ით: 
„სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი (სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის მქო ნე) კომ პა ნი ებ ის ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბას ად გენს და ხელს აწ ერს სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
ბუ ღალ ტე რი“.

2. სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბის  და ყო ფა კა ტე გო რი ებ-
ად, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრის გა მიჯ ვნის  მიზ ნით      

„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 ნო ნის 
მე–6 მუხ ლის („აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
მი ნი ჭე ბა“) მე–6 პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, 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 ის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად,  
სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბულ იურ იდი ულ პირს ან 
უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რის სა ქარ თვე ლო ში 
არ სე ბულ ფი ლი ალს, და საქ მე ბუ ლი უნ და ჰყავ დეს სულ 
ცო ტა 1 სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე-
რი. 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 ბულ 
პი რებს კი მო ეთხო ვე ბათ, და საქ მე ბუ ლი ჰყავ დეთ სულ 
ცო ტა 1 სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი.

ჩვე ნი აზ რით, არ ამ არ თე ბუ ლია, აუდ იტ ორ თა რე ეს-
ტრის წარ მო ება და მო კი დე ბუ ლი იყ ოს სერ ტი ფი ცი რე ბუ-
ლი პი რე ბის კვა ლი ფი კა ცი აზე.  სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის მქო ნე პირ თა  რე ეს ტრში შეყ ვა ნის 
სა ფუძ ვე ლი უნ და იყ ოს აუდ იტ ური კომ პა ნი ებ ის პრო ფე-
სი ული მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბის 
შე დე გე ბი და არა ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი კა ტე ბი.  გა სათ-
ვა ლის წი ნე ბე ლია აგ რეთ ვე, რომ რე ეს ტრის წარ მო ებ ას თან 
და კავ ში რე ბით, ჩვე ნი მო საზ რე ბა ეფ უძ ნე ბა სა ერ თა შო-
რი სო პრაქ ტი კა სა და ევ რო დი რექ ტი ვე ბის მოთხოვ ნებს. 

ამ რი გად, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია „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 ნო ნის მე–6 მუხ ლში „აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბა“  შე ვი დეს შე-
სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბა ის ეთი სა ხით, რომ 
აუდ იტ ორ თა რე გის ტრა ცი ის სა ფუძ ვე ლი გახ დეს   პრო ფე-
სი ული მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბის 
შე დე გე ბი და არა ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი კა ტე ბი.  

3. სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი  პი რე ბის  და ყო ფა კა ტე გო რი-

ებ ად, აუდ იტ ორ ული მომ სა ხუ რე ბის  სფე რო ებ ის გან-
საზღვრის მიზ ნით  

 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“ ამ კვიდ-
რებს ტერ მი ნებს: „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტე რი“ (მუხ ლი 2, პუნ ქტი „ლ“) და „სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი“ (მუხ ლი 2, პუნ ქტი “მ“). კა ნო ნის 
ნორ მე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ორ ივე კა ტე გო რი ის სერ ტი-
ფი ცი რე ბულ პირს ენ იჭ ება აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
უფ ლე ბა, იმ გან სხვა ვე ბით, რომ  „სერ ტი ფი ცი რე ბულ 
ბუ ღალ ტერს“ უფ ლე ბა არა აქ ვს ჩა ატ არ ოს  სა ვალ დე ბუ-
ლო აუდ იტი. 

ჩვე ნი აზ რით, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის მე–2 მუხ ლის 
„ზ“ პუნ ქტით   სწო რად და საკ მა რი სად არ ის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბუ ლი აუდ იტ ორ ის გან მარ ტე ბა: „აუდ იტ ორი არ ის 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 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“. აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, ცვლი ლე ბებს სა ჭი რო ებს „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 ნო ნის ზო გი ერ თი (მუხ ლი 2, პუნ ქტე ბი: 
„კ“, „ლ“, „მ“ და მუხ ლი 4, პუნ ქტე ბი: 6–9) დე ბუ ლე ბა. სა-
კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად უნ და გა უქ მდეს 
აუდ იტ ორ ებ ის კა ტე გო რი ებ ად და ყო ფა და აუდ იტ ის 
ბა ზარ ზე საქ მი ან ობ ის თა ნა ბა რი უფ ლე ბა მი ეც ეს ყვე ლა 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირს.     

 ჩვენ მო საზ რე ბას ამ ყა რებს ის ფაქ ტო რი, რომ „მსოფ-
ლიო პრაქ ტი კით აუდ იტ ორი ჰქვია ყვე ლა სერ ტი ფი ცი-
რე ბულ პირს, იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რო მელ სფე რო სა თუ 
სეგ მენ ტშია კომ პე ტენ ტუ რი. იქ ნე ბა ის სა ბან კო სფე რო ში 
კომ პე ტენ ტუ რი, თუ აგ რა რულ სექ ტორ ში. ეს თე მა ბსფ-ის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი თა და ეთ იკ ის ნორ მე ბი თაა 
და რე გუ ლი რე ბუ ლი და ეს რე გუ ლა ცი ები და ცუ ლი რომ 
იყ ოს, სწო რედ ამ იტ ომაა შე მუ შა ვე ბუ ლი „პრო ფე სი ული 
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სტან დარ ტე ბი.“1 

4.  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 სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
პი რე ბი სათ ვის საქ მი ან ობ ის სფე როს შეზღუდ ვა

„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 ნო ნის მე–16 
მუხ ლის მე–3 პუნ ქტით გან საზღვრუ ლია 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 სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის აუდ იტ-
ის ბა ზარ ზე საქ მი ან ობ ის სფე რო. კერ ძოდ, 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 სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირს და აუდ იტ ურ 
კომ პა ნი ას, რო მელ საც და ქი რა ვე ბუ ლი ჰყავს ას ეთი სერ-
ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა რე გის-
ტრი რე ბუ ლი იყ ოს მხო ლოდ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის არ მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში .

„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 ნო ნის მე–16 

1 ჭუმბურიძე ლ. მოსაზრებები ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ  
საქართველოს კანონთან დაკავშირებით, „ჟურნალი 
ბუღალტრული აღრიცხვა“ # 11, 2012, გვ. 28. 
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მუხ ლის მე–3 პუნ ქტით გან საზღვრუ ლი ნორ მა, ჩვე ნი 
აზ რით, შე იც ავს დის კრი მი ნა ცი ის ელ ემ ენ ტებს. აღ ნიშ-
ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია 
მე–16 მუხ ლის მე–3 პუნ ქტში შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბე ბი 
ის ეთი რე დაქ ცი ით,  რომ მო იხ სნას აუდ იტ ის ბა ზარ ზე 
დაშ ვე ბის შეზღუდ ვე ბი. აუდ იტ ის ბა ზარ ზე აუდ იტ ორ თა 
„ად გი ლის“ გან საზღვრის სა ფუძ ვე ლი უნ და იყ ოს მხო-
ლოდ „პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო-
ლის შე მოწ მე ბის შე დე გე ბი. 

5. პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა-
ცი ის აღი არ ებ ის პრო ცეს ზე მო ნი ტო რინ გის გაძ ლი ერ ება

ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და 
კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის რე გუ ლი რე ბის პრობ ლე მე-
ბის გა მოკ ვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, ჩვენ ზე მოთ აღ ვნიშ-
ნეთ,  რომ „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 ნო ნის 
გარ და, პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი-
კა ცი ის აღი არ ებ ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი მო იც ავს 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ 
დად გე ნილ საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნებს, გა ნათ ლე ბის 
სტან დარ ტებს, პრო ფე სი ული ეთ იკ ის დაც ვი სა და მას ზე 
კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ელ ებ ის მე ქა ნიზ მე ბის მა რე გუ ლი-
რე ბელ დე ბუ ლე ბებს და სხვ.

ის ეთ ვი თა რე ბა ში, რო დე საც სა ქარ თვე ლო ში  პრო ფე-
სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის კონ კუ რენ ცია სუს ტია და  
აკ რე დი ტა ცია მი ღე ბუ ლი აქ ვს  მხო ლოდ ერთ პრო ფე სი-
ული ორ გა ნი ზა ცი ას – სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ონ ალ ბუ-
ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ას (სა ქარ თვე ლოს 
ბა ფი), მი ზან შე წო ნი ლია აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ან ობ აზე სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბის (მო ნი ტო რინ გის) გაძ ლი ერ ება. აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ მი ღე ბუ ლი რე გუ-
ლა ცი ის წე სე ბის (სტან დარ ტე ბი, დე ბუ ლე ბე ბი) სა ქარ-
თვე ლო ში მოქ მე დი კა ნო ნე ბის ნორ მებ თან შე სა ბა მი სო ბის 
მო ნი ტო რინ გი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ხელ მწი ფო სა ზე-
დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს მი ერ. ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ას ეთი 
პრო ცე დუ რა შე ედ რე ბა ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში არ-
სე ბულ პრაქ ტი კას, სა მე წარ მეო კა ნო ნის მე-8 დი რექ ტი ვას. 

პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და 
აკ ად ემი ური გა ნათ ლე ბის პროგ რა მებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი

ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ისა (ბსფ)  
და უცხო ელი პარ ტნიო რე ბის რე კო მენ და ცი ებ ის სა ფუძ-
ველ ზე, სა ქარ თვე ლო ში პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბი სა და 
სერ ტი ფი ცი რე ბის მოთხოვ ნე ბი და ფუძ ნე ბუ ლია ბრი ტა-
ნე თის ნა ფიც ბუ ღალ ტერ თა ინ სტი ტუ ტის (ACCA) პროგ-
რა მა ზე. სერ ტი ფი ცი რე ბის მსურ ვე ლებს შე საძ ლებ ლო ბა 
აქ ვთ, მომ ზა დე ბა გაიარონ რო გორც ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი, 
ას ევე ად აპ ტი რე ბუ ლი ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პროგ რა მით.  
პროგ რა მის სა ერ თა შო რი სო აღი არ ებ ისა და პრაქ ტი კა ში 
მო პო ვე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბის მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ისა და გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 
არ სე ბუ ლი რე ალ ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თა ნა მედ რო ვე 
ეტ აპ ზე სა ხე ზეა  სხვა დას ხვა პრობ ლე მე ბი, კერ ძოდ:  

1. გა ნათ ლე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სის ხან-

გრძლი ვო ბა და პროგ რა მის ღი რე ბუ ლე ბა.
სერ ტი ფი ცი რე ბის პრე ტენ დენ ტს პრო ფე სი ონ ალი ბუ-

ღალ ტრის სტა ტუ სის მო სა პო ვებ ლად მო ეთხო ვე ბა 14 წიგ-
ნში გა მოც დის ჩა ბა რე ბა. ერთ წე ლი წად ში  პრე ტენ დენ ტს 
შე უძ ლია  გა მოც და ზე გა ვი დეს   4 წიგ ნში ე.ი.,  სა უკ ეთ ესო 
შემ თხვე ვა ში, პროგ რა მის დამ თავ რე ბა შე საძ ლე ბე ლია 3,5 
წე ლი წად ში.  ჩვენ შე ვის წავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ბა ფის 
გა ნათ ლე ბის კო მი ტე ტის სა ოქ მო ჩა ნა წე რე ბი, 2002–2012 
წლებ ში სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე თა შე-
სა ხებ1. სტა ტის ტი კით გა მო ირ კვა, რომ პროგ რა მა ში სხვა-
დას ხვა პე რი ოდ იდ ან მო ნა წი ლე 5257 პრე ტენ დენ ტი დან 
ყვე ლა გა მოც და ჩა ბა რე ბუ ლი აქ ვს და პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტე რი გახ და მხო ლოდ 132 (ანუ 2,5%), რო მელ თა 
უმ ეტ ეს ობ ას მიზ ნის მი საღ წე ვად (სა შუ ალ ოდ) დას ჭირ-
და 5 წელ ზე მე ტი. პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე სხვა პრე ტენ-
დენ ტე ბი  სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ სხვა დას ხვა სა ფე ხურ ზე.     
პროგ რა მის მთლი ანი ღი რე ბუ ლე ბა სას წავ ლო პრო ცეს ში 
ჩარ თუ ლი პრე ტენ დენ ტე ბი სათ ვის შე ად გენს 8400 ლარს, 
ხო ლო და უს წრე ბე ლი ფორ მით პროგ რა მა ში მო ნა წი-
ლე ებ ის ათ ვის 3500 ლარს. პროგ რა მის ხან გრძლი ვო ბა 
და ღი რე ბუ ლე ბა პრობ ლე მას, ძი რი თა დად, ქმნის იმ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ   პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ობ ის 
უფ ლე ბა აქ ვთ მხო ლოდ უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის კურ-
სდამ თავ რე ბუ ლებს  ან სტუ დენ ტებს მე სა მე კურ სი დან; 

2. სა ქარ თვე ლო ში არ გა მო იყ ენ ება ჩათ ვლე ბი სა და აკ-
რე დი ტა ცი ის სის ტე მა.

სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ებს არ ეძ-
ლე ვათ აკ რე დი ტა ცია  უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ჩა ბა-
რე ბულ იმ საგ ნებ ში, რო მელ საც მო იც ავს პრო ფე სი ული 
გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა. ACCA–სა გან გან სხვა ვე ბით, 
სა ქარ თვე ლოს ბა ფი არ იყ ენ ებს ჩათ ვლის სის ტე მას. ეს 
შე ნიშ ვნა გა კე თე ბუ ლა ROSC-ის2 შე ფა სე ბა შიც. მი უხ ედ ავ-
ად იმ ისა, რომ არ სე ბობს ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი – შე სა-
ბა მი სი პრო ფი ლის უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში სას წავ ლო 
პროგ რა მე ბი სა და სა გა მოც დო პრო ცე სის გან სხვა ვე ბუ ლო-
ბა, უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის მხრი დან პა სი ურ ობა და 
სხვა, მი ზან შე წო ნი ლად არ მიგ ვაჩ ნია, ACCA–ის პროგ-
რა მით სერ ტი ფი ცი რე ბის ყვე ლა მსურ ველ მა ჩა აბ არ ოს 
ყვე ლა წიგ ნი. ჩათ ვლე ბის სის ტე მის არ არ სე ბო ბა კი დევ 
უფ რო პრობ ლე მუ რი ჩანს, პროგ რა მის ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი  
ხან გრძლი ვო ბის ფონ ზე;  

 
3. მოქ მე დი  აუდ იტ ორ ებ ის თვის არ გა მო იყ ენ ება სერ-

ტი ფი ცი რე ბის ალ ტერ ნა ტი ული პროგ რა მა 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ-

ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს  გა უქ მე ბის შემ დეგ (2012 წლის 
1 იან ვა რი),  აუდ იტ ის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი აუდ იტ ორ-
ებ ის საქ მი ან ობ ის უფ ლე ბა შე მო ფარ გლუ ლია გარ კვე ული 
ვა დით (5 წლით).  ას ეთი აუდ იტ ორ ებ ის ათ ვის, არ სე ბუ-
ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბით, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
არ არ ის სერ ტი ფი ცი რე ბის ალ ტერ ნა ტი ული პროგ რა მა. 

1 საქართველოს ბაფის განათლებისა და სერტიფი-
ცირების კომიტეტის ოქმები 2002–2012 წ.

2  REPORT ON THE OBSERVANCE OF STANDARDS 
AND CODES (ROSC), Ge or gia Co untry Stra tegy and Acti on 
Plan for Acco un ting and Au di ting Re form; CSInter na ti o nal, 
March 2008
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დად გე ნი ლი ვა დის გას ვლის შემ დეგ, აუდ იტ ორ ული  
საქ მი ან ობ ის უფ ლე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, მათ მო უწ ევთ 
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის არ სე ბუ ლი პროგ რა მით 
გა მოც დე ბის ჩა ბა რე ბა, რაც, სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის გა მო 
(მა თი ას აკი, პროგ რა მის ხან გრძლი ვო ბა და სხვ.), მნიშ ვნე-
ლო ვან პრობ ლე მებ თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი;  

4. სხვა ქვეყ ნის პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის კვა ლი-
ფი კა ცი ის აღი არ ება.

პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბის ან ალ იზი და გა მოკ ვლე ული ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კა  
გვიჩ ვე ნებს, რომ სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში პრო ფე სი ონ ალ ბუ-
ღალ ტრად აღი არ ებ ის ათ ვის შე იძ ლე ბა დად გე ნი ლი იყ ოს 
გა ნათ ლე ბის შე და რე ბით მარ ტი ვი მოთხოვ ნე ბი, ვიდ რე 
სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მით  
(ACCA) არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. სა ქარ თვე ლო ში მოქ-
მე დი სხვა ქვეყ ნის სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის აღი არ ებ ის 
წე სე ბით  “და საშ ვე ბია სხვა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის 
(რე ზი დენ ტი და არ არე ზი დენ ტი) ან მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ორ გა ნოს მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტრი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს ბა ფის პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრის სერ ტი ფი კა ტის გა ცე მა, თუ იგი სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ბა ფის გა ნათ ლე ბის დე ბუ ლე ბით 
გან საზღვ რუ ლი მოთხოვ ნე ბის  ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი წი ნა საკ-
ვა ლი ფი კა ციო პროგ რა მით”1. შე სა ბა მი სად, სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პროგ რა მებ ში ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შე საძ ლო გან სხვა-
ვე ბე ბის გა მო, სხვა ქვეყ ნის პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის 
აღი არ ებ ის ათ ვის  ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი გა ნათ ლე ბის მოთხოვ ნა, 
ხშირ შემ თხვე ვა ში, შექ მნის პრობ ლე მებს, რად გან სა ქარ-
თვე ლო ში აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ ას ეწ ევა მსოფ ლი ოში 
აღი არ ებ ული აუდ იტ ური კომ პა ნი ები („დი დი ოთხე ული“ 
და „ქსე ლის კომ პა ნი ები“), რომ ლებ საც „ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ-
თვე ლოს კა ნო ნით (მუხ ლი 2, პუნ ქტი “თ”) მო ეთხო ვე ბათ, 
ჰყავ დეთ აღი არ ებ ული პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბი. 

ბუ ღალ ტერ თა  პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და აკ ად ემი ური გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის 

სრულ ყო ფის პრი ორ იტ ეტ ები

    ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი და სა ერ თა შო რი-
სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის შე ფა სე ბე ბი სა ფუძ ველს გვაძ ლევს 
გა ვა კე თოთ დას კვნა, რომ   დღე ის ათ ვის სა ქარ თვე ლო ში 
ბუ ღალ ტრის პრო ფე სია ერთ–ერ თი ყვე ლა ზე ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი და კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლია პრო ფე სი ათა შო რის. 
ამ ას თან, წარ სუ ლი პე რი ოდ ის აგ ან გან სხვა ვე ბით, საკ მა ოდ 
პრეს ტი ჟუ ლიც.2  პრეს ტი ჟუ ლო ბას თან ერ თად, ბო ლო 
პე რი ოდ ში  იგი გახ და ყვე ლა ზე მოთხოვ ნა დი პრო ფე-
სია, რა საც მოწ მობს მსმე ნელ თა რა ოდ ენ ობა უმ აღ ლეს 
სას წავ ლებ ლებ სა და პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
პროგ რა მებ ში. გა ზე თი კვი რის პა ლიტ რის 2013 წლის 5–11 
აგ ვის ტოს გა მო კითხვის („თქვე ნი აზ რით, ყვე ლა ზე მე ტად 
რა პრო ფე სი ის მქო ნე ად ამი ან ებ ზეა მოთხოვ ნა დღეს ქარ-

1 სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირის აღიარების 
წესები, საქართველოს ბაფი, თბილისი 2012, გვ.3.

2 ანგარიში სტანდარტების და კოდექსების შესრულების 
შესახებ, საქართველო, ბუღალტრული აღრიცხვა და 
აუდიტი, 2007 წლის იანვარი, გვ 4. 

თულ კომ პა ნი ებ ში“?) შე დე გე ბით, ყვე ლა ზე მოთხოვ ნად 
პრო ფე სი ებს შო რის პირ ვე ლი ად გი ლი ერ გო ბუ ღალ ტე რი/
ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რის პრო ფე სი ას.3    

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ბუ ღალ ტრის პრო ფე სი ის გან-
ვი თა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია აკ ად ემი ური სექ ტო რის, 
პრო ფე სი ული და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის  წვლი ლი, 
რო მელ თა ხელ შეწყო ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ აღ ლდა ბუ-
ღალ ტერ თა ძი რი თა დი ნა წი ლის პრო ფე სი ული დო ნე, 
მაგ რამ პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის სა ერ თა შო-
რი სო პრაქ ტი კას თან სრუ ლი შე სა ბა მი სო ბი სათ ვის, ჩვე ნი 
აზ რით, სა ჭი როა ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი ცი რე ბა სა და 
გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გარ კვე ული სა კითხე-
ბის სრულ ყო ფა. 

ამ რი გად,  სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი-
სა და აუდ იტ ის რე გუ ლი რე ბის სა კითხებ თან ერ თად,  
პრო ფე სი ის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გარ კვე ული პრობ ლე მე ბი  
გა ნათ ლე ბას თა ნაც არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. გა ნათ ლე ბა ში 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის სა კითხებ ზე მსჯე-
ლო ბი სას, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია გან ვი ხი ლოთ 
რო გორც პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის,  ას ევე აკ ად-
ემი ური  გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის სრულ ყო ფის პრი ორ-
იტ ეტ ები ცალ–ცალ კე და ურ თი ერ თკავ შირ ში.  

ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და აკ ად ემი ური გა-
ნათ ლე ბის  სფე როს სრულ ყო ფის სა კითხე ბი სქე მა ტუ რად 
შე იძ ლე ბა შემ დეგ ნა ირ ად ჩა მო ყა ლიბ დეს (იხ. სქე მა 6).

სქე მა 6.

1.
ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
ალ ტერ ნა ტი ული პროგ რა მა ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ-
ლე ბის მქო ნე პი რე ბი სათ ვის.

2.
ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
ალ ტერ ნა ტი ული პროგ რა მა მოქ მე დი აუდ იტ ორ-
ებ ის ათ ვის. 

3.
სხვა ქვეყ ნის პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის კვა ლი-
ფი კა ცი ის აღი არ ება.

4.

ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის პრო ფი ლის უმ აღ ლე-
სი სას წავ ლებ ლე ბის გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის 
და ახ ლო ება (მი სა და გე ბა) პრო ფე სი ული სერ ტი-
ფი ცი რე ბის პროგ რა მებ თან.

5.
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა 
და აკ ად ემი ური სექ ტო რის ურ თი ერ თთა ნამ შრომ-
ლო ბა. 

1. ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
ალ ტერ ნა ტი ული პროგ რა მა ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ ლე ბის 
მქო ნე პი რე ბი სათ ვის

„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 ნო ნით, სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის სტა ტუ სის და, შე სა ბა მი სად, აუდ იტ-
ორ ული საქ მი ან ობ ის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად, სა ვალ დე-

3 გამოკითხვა–რეიტინგის შედეგები #31 (878), კვირის 
პალიტრა, ყოველკვირეული გაზეთი #32, 5–11 აგვისტო 
2013, გვ.40. 
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ბუ ლოა 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  გა მოც დე ბის 
ჩა ბა რე ბა. დი სერ ტა ცი ის თე მა ზე მუ შა ობ ის პე რი ოდ ში აკ-
რე დი ტა ცია მი ღე ბუ ლი ჰქონ და მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს 
პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ას 
(სა ქარ თვე ლოს ბა ფი), რომ ლის პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბი სა 
და სერ ტი ფი ცი რე ბის მოთხოვ ნე ბი და ფუძ ნე ბუ ლია ბრი ტა ნე-
თის სერ ტი ფი ცი რე ბულ ნა ფიც ბუ ღალ ტერ თა ინ სტი ტუ ტის 
(ACCA) პროგ რა მა ზე1. სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა მო იც ავს 
14 სა გა მოც დო სა განს (წიგ ნს) და ით ვა ლის წი ნებს რო გორც 
ეკ ონ ომ იკ ური, ას ევე არა ეკ ონ ომ იკ ური პრო ფი ლის უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის მქო ნე პი რე ბის გა დამ ზა დე ბას ეტ აპ ობ რი ვად. 
გა დამ ზა დე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის მი ნი მა ლუ რი ვა და 3.5 
წე ლია (ერთ წე ლი წად ში შე საძ ლე ბე ლია არა უმ ეტ ეს 4 საგ ნის 
(წიგ ნის) ჩა ბა რე ბა).

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი გა ნა პი რო ბებს, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი ცი რე ბა შე საძ-
ლე ბე ლია  მხო ლოდ ერ თი პროგ რა მით (ACCA) და ერ თი 
ორ გა ნი ზა ცი ის  (სა ქარ თვე ლოს ბა ფი)  მი ერ.  აღ სა ნიშ ნა-
ვია  აგ რეთ ვე, რომ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრის სტა ტუ სი მო პო ვე ბუ ლი აქ ვს მხო ლოდ 466 
ბუ ღალ ტერს2. 

ამ რი გად,  შეგ ვიძ ლია გა ვა კე თოთ დას კვნა, რომ ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის ბა ზარ ზე  სერ ტი-
ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბის რა ოდ ენ ობ ის სიმ წი რის, სერ ტი ფი-
ცი რე ბის პროგ რა მის ხან გრძლი ვო ბის, სერ ტი ფი ცი რე ბის 
ალ ტერ ნა ტი ული პროგ რა მის არ არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, 
მი ზან შე წო ნი ლია არ სე ბობ დეს სერ ტი ფი ცი რე ბის ალ ტერ-
ნა ტი ული პროგ რა მა  იმ პი რე ბი სათ ვის, რო მელ თაც აქ ვთ 
ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ ლე ბა,  მუ შა ობ ენ ბუ ღალ ტრე ბად და 
მუ შა ობ ის მრა ვალ წლი ანი გა მოც დი ლე ბა გა აჩ ნი ათ. 

2. ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის ალ-
ტერ ნა ტი ული პროგ რა მა მოქ მე დი აუდ იტ ორ ებ ის თვის 

„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 ნო ნით, 
გა უქ მდა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ-
იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭო3 და საბ ჭოს მი ერ სერ ტი-
ფი ცი რე ბულ აუდ იტ ორ ებს 2013 წლი დან უფ ლე ბა არა 
აქ ვთ, ჩა ატ არ ონ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ვალ დე ბუ ლო 
აუდ იტი. მოქ მე დი სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე ბით, საბ ჭოს 
მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი  აუდ იტ ორ ებ ის საქ მი ან ობ ის 
უფ ლე ბა შე მო ფარ გლუ ლია მხო ლოდ არ ას ავ ალ დე ბუ ლო 
აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბით და მა თი სერ ტი ფი კა ტე ბის მოქ-
მე დე ბის ვა და, აღ ნიშ ნულ სფე რო შიც, შეზღუ დუ ლია 5 
წლით4. აუდ იტ ორ ებს, რომ ლე ბიც გა დაწყვე ტენ დარ ჩნენ 

1 დებულება საქართველოს პროფესიონალ ბუღა-
ლტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის მიერ 
პრეტენდენტისათვის პროფესიონალი ბუღალტრის 
კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ,  (ოქმი 5, 12.10.2005), 
მუხლი 5.2. 

2  www.gfpaa.ge  გადამოწმებულია 12.09.2013
3  „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარი-

შგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 
17, პუნქტი 1.  

4 „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგა-
რიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 
16, პუნქტი 3.  

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის ბა ზარ ზე, მო ეთხო ვე-
ბათ სა ქარ თვე ლოს ბა ფის პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
(ACCA) პროგ რა მის ყვე ლა (14) გა მოც დის ჩა ბა რე ბა.

აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის სფე რო ში 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 სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბის პრაქ ტი კუ-
ლი გა მოც დი ლე ბის, აუდ იტ ის ბა ზარ ზე პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრე ბის მცი რე რა ოდ ენ ობ ის, სა კითხი სად მი სა-
მარ თლებ რი ვი მიდ გო მი სა და სხვა ფაქ ტო რე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია ას ეთი აუდ იტ-
ორ ებ ის ათ ვის, სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე, გა ნი საზღვროს  
სერ ტი ფი ცი რე ბის ალ ტერ ნა ტი ული პროგ რა მა. ჩვე ნი 
აზ რით, სერ ტი ფი ცი რე ბის ალ ტერ ნა ტი ული პროგ რა მის 
სა ფუძ ვლად გა მო ყე ნე ბულ უნ და იქ ნეს ყო ფი ლი აუდ იტ-
ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა.

3. სხვა ქვეყ ნის პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის კვა ლი-
ფი კა ცი ის აღი არ ება

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით, სხვა ქვეყ ნის 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ბა ზარ ზე დაშ ვე ბა შე საძ ლე ბე-
ლია „თუ იგი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ბა ფის 
გა ნათ ლე ბის დე ბუ ლე ბით გან საზღვ რუ ლი მოთხოვ ნე ბის  
ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი წი ნა საკ ვა ლი ფი კა ციო პროგ რა მით”5.   

პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტრად აღი არ ებ ის ათ ვის სხვა-
დას ხვა ქვე ყა ნა ში შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს გა ნათ ლე-
ბის სხვა დას ხვა პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც და ფუძ ნე ბუ ლია 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის გა ნათ ლე ბის 
სტან დარ ტებ ზე და აუც ილ ებ ელი არ არ ის ეს პროგ რა მე ბი 
სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში იყ ოს  სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი 
სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მას თან (ACCA).

ჩვე ნი აზ რით,  აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი-
ზა ცი ებს უნ და ჰქონ დეთ უცხო ური კვა ლი ფი კა ცი ებ ის 
აღი არ ებ ის ის ეთი პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც მო იც ავს 
სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი კა ნო ნე ბი სა და წე სე ბის ცოდ ნის 
შე მოწ მე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი სა შუ ალ ებ ას მის ცემს ინ ვეს ტო-
რებს და სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ კომ-
პა ნი ებს, ნდო ბა გა მო უცხა დონ სხვა ქვეყ ნის აუდ იტ ორ ებს, 
რამ დე ნა დაც ეც ოდ ინ ებ ათ, რომ აუდ იტი ხორ ცი ელ დე ბა 
სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე აუდ იტ ორ ის მი ერ. 

ამ რი გად, მიგ ვაჩ ნია, რომ სხვა ქვეყ ნის პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრის კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი ნორ მე ბი უნ და შე იც ვა ლოს და ჩა მო ყა ლიბ დეს ის ეთი 
ფორ მით, რომ კვა ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის მოთხოვ ნად გა-
ნი საზღვროს: 1. სა ხელ მწი ფო  (ქარ თუ ლი) ენ ის ცოდ ნა; 2. 
სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნეს– სა მარ თლი სა და 3. სა ქარ თვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის ცოდ ნა.  

4. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის პრო ფი ლის უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბის გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის და ახ ლო ება 
(მი სა და გე ბა) პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა-
მებ თან 

სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული და აკ ად-
ემი ური გა ნათ ლე ბის  პროგ რა მე ბის და ახ ლო ებ ის აუც ილ-
ებ ლო ბა არ სე ბობს 1999 წლი დან, რო დე საც   და კა ნონ და  
ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბა და „ბუ-

5 სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირის აღიარების 
წესები, საქართველოს ბაფი, თბილისი 2012, გვ.3.
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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 ნო ნით გა ნი საზღვრა, რომ 
„სა ქარ თვე ლოს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ მა ბუ ღალ ტრუ-
ლი აღ რიცხვის სას წავ ლო პროგ რა მე ბი გა და ამ უშა ონ ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი თა 
და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის კო მი სი ის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი ული აქ ტე ბით დად გე ნი ლი წე-
სე ბი სა და ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად“1. 

სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ული სერ ტი-
ფი ცი რე ბის პროგ რა მი სა (ბრი ტა ნე თის სერ ტი ფი ცი რე ბულ 
ნა ფიც ბუ ღალ ტერ თა ას ოცი აცი ის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ად აპ-
ტი რე ბუ ლი პროგ რა მა) და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
აუდ იტ ის პრო ფი ლის უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში გა ნათ-
ლე ბის პროგ რა მე ბის  ან ალ იზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ მათ შო რის 
გან სხვა ვე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რო გორც საგ ნობ რი ვი, ას ევე 
თე მა ტუ რი თვალ საზ რი სით. პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი-
რე ბი სა და აკ ად ემი ური გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის სა ერ-
თო მა ხა სი ათ ებ ელია მხო ლოდ ის, რომ ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის პროგ რა მე ბი ეფ უძ ნე ბა  ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს (ფასს) 
და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს (ასს). თუმ ცა, 
აქ აც არ სე ბობს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბე ბი, რად გან 
აკ ად ემი ური სექ ტო რის სას წავ ლო  (რო გორც ბა კა ლავ რი-
ატ ის, ას ევე მა გის ტრა ტუ რის) პროგ რა მე ბი არ ით ვა ლის-
წი ნებს მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფასს–სა და ასს–ს 
სწავ ლე ბას და ეფ უძ ნე ბა  მხო ლოდ მსხვი ლი კორ პო რა-
ცი ებ ის ფასს–ს და ასს–ს. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო-
ბით მსხვი ლი კორ პო რა ცი ებ ის ფასს და ასს გა მიჯ ნუ ლია  
მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფასს–სა  და ასს–გან. 
გა მიჯ ნუ ლია აგ რეთ ვე სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მებ ში 
მა თი გა მო ყე ნე ბის სფე რო ები, კერ ძოდ, „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 ნო ნით გან საზღვრუ ლია სერ ტი ფი-
ცი რე ბუ ლი პი რის ორი კა ტე გო რია – „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი“, რო მელ საც მო ეთხო ვე ბა 
მსხვი ლი კორ პო რა ცი ებ ის ათ ვის დად გე ნი ლი ფასს–ის 
ცოდ ნა და „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი“,  რო მელ-
საც მო ეთხო ვე ბა მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო თა ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბის  სტან დარ ტე ბის ცოდ ნა: 

 „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, 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ ში 
(IFRS)“ და

„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) 2”.

ამ რი გად, ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი ცი რე ბის ზე მო აღ-
ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, 
ბუ ღალ ტერ თა გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის სრულ ყო ფი სა 

1  საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვისა 
და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“, მუხლი 11, 
პუნქტი  1, 05.02. 1999 წელი 

2 „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 
29.06.2012, მუხლი 2 პუნქტი: „ლ“, „მ“.

და და ახ ლო ებ ის მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის  პრო ფი ლის 
აკ ად ემი ური სექ ტო რის გა ნათ ლე ბის პროგ რა მებ ში გათ-
ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს სა ქარ თვე ლოს ბა ფის სერ ტი ფი ცი-
რე ბის პროგ რა მის ძი რი თა დი მოთხოვ ნე ბი, ცალ კე ული 
დის ციპ ლი ნე ბის (საგ ნე ბის) მი ხედ ვით.  აგ რეთ ვე, ჩვე ნი 
აზ რით, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა  ,ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის  პრო ფი ლის აკ ად ემი ური სექ ტო რის ბა კა-
ლავ რი ატ ის გა ნათ ლე ბის პროგ რა მებ ში ის წავ ლე ბო დეს 
მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფასს და ასს, ხო ლო 
მსხვი ლი კორ პო რა ცი ებ ის ფასს და ასს გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
იქ ნეს მა გის ტრა ტუ რის პროგ რა მა ში. 

   
5. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა 

და აკ ად ემი ური სექ ტო რის ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და აუდ იტი სა ქარ თვე ლოს 

უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ის წავ ლე ბა რო გორც ეკ ონ ომ იკ ის ან 
ბიზ ნე სის მარ თვის  სპე ცი ფი კუ რი პროგ რა მის ნა წი ლი. 
აღ ნიშ ნუ ლი საგ ნე ბის სას წავ ლო პროგ რა მა ზო გი ერთ, 
მაგ რამ არა ყვე ლა შემ თხვე ვა ში, ფი ნან სუ რი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს ეფ უძ ნე ბა. 
უნ ივ ერ სი ტე ტებს არ უჭ ირთ სტუ დენ ტე ბის მო ზიდ ვა 
ბიზ ნე სი სა და ეკ ონ ომ იკ ის ფა კულ ტე ტებ ზე. ამ ფა კულ-
ტე ტე ბის სტუ დენ ტთა  მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ირ ჩევს 
ბუ ღალ ტრის სპე ცი ალ ობ ას და უნ ივ ერ სი ტე ტის დამ თავ-
რე ბის  შემ დეგ ერ თვე ბი ან აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის (სა ქარ თვე ლოს ბა ფი) ბუ ღალ ტერ თა პრო-
ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის (ACCA  ) პროგ რა მა ში.  

სა ქარ თვე ლოს ბა ფი  2002 წლი დან ქარ თულ ენ აზე 
გა მოს ცემს (და პე რი ოდ ულ ად გა ნა ახ ლებს) ბრი ტა ნე თის 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ ნა ფიც ბუ ღალ ტერ თა ინ სტი ტუ ტის  
(ACCA) ყვე ლა სა ხელ მძღვა ნე ლო (14 წიგ ნი) ლი ტე რა ტუ-
რას, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით აღი არ ებ ულია 
ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რე ბის, პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე-
ბი სა და აუდ იტ ორ ებ ის მო სამ ზა დე ბელ ერთ–ერთ სა უკ-
ეთ ესო პროგ რა მად3.  პროგ რა მით  გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
წიგ ნე ბის  თარ გმნა ზე ACCA–ის სა ავ ტო რო უფ ლე ბის 
გა ცე მის პო ლი ტი კა ით ვა ლის წი ნებს, რომ შე საძ ლე ბე-
ლია თარ გმნი ლი მა სა ლის 30 პრო ცენ ტამ დე გა მო ყე ნე ბა 
სა ავ ტო რო უფ ლე ბის გა რე შე4. რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლოს 
ბაფ ში, მი ღე ბუ ლი  სა ავ ტო რო უფ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
ქარ თულ ენ აზე გა მო ცე მუ ლია პროგ რა მის სრუ ლი კურ სი 
(14 წიგ ნი), არ სე ბობს კარ გი შე საძ ლებ ლო ბა ეკ ონ ომ იკ ური 
პრო ფი ლის უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის გა ნათ ლე ბის  
პროგ რა მებ ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს სა ქარ თვე ლოს ბა ფის 
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის მა სა ლე ბი, არა მხო ლოდ 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის ნა წილ ში, არ-
ამ ედ ყვე ლა (14–ვე) წიგ ნში. გა ნახ ლე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის 
პროგ რა მე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს ბაფ ში არ სე ბუ ლი ლი-
ტე რა ტუ რის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, პრო ფე სორ–მას-
წავ ლებ ლებს  მი ეც ემ ათ შე სა ბა მი სი სას წავ ლო ლი ტე რა-
ტუ რის მომ ზა დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და აკ ად ემი ური 

3 ACCA - One of the Best Online Business Degree Programs 
http://www.theonlineschools.org/career-major-guide/122-one-
of-the-best-online-business-programs.html

4  Legal & Copyright Information http://www2.accaglobal.
com/disclaimer
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სა კითხე ბი ღო ნის ძი ება რე სურ სე ბი მი ღე ბუ ლი შე დე გი

სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბი:
 
ა) სა ვალ დე ბუ ლო აუდ-
იტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
კომ პა ნი ებ ის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნის  
წე სებ ში;  

ბ) ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი-
ფი ცი რე ბი სა და პრო ფე-
სი ული მომ სა ხუ რე ბის 
სფე რო ებ ის გან საზღვრის 
სა კა ნონ მდებ ლო ნორ-
მებ ში;

გ) პრო ფე სი ული სერ ტი-
ფი ცი რე ბის პრო ცეს ზე 
სა ხელ მწი ფო ზე დამხედ-
ვე ლო ბის წე სებ ში

პრო ცე დუ რე ბი:

ა) „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 პრო-
ექ ტის მომ ზა დე ბა;

ბ)  ცვლი ლე ბის პრო ექქტის 
სა ჯა რო გან ხილ ვა: პრო-
ფე სი ის, აკ ად ემიური სექ-
ტო  რის ,  ბიზ  ნე  სისა  და 
პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო–
სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის 
მო ნა წი ლე ობ ით;

გ) ცვლი ლე ბის პრო ექ ტის 
პარ ლა მენტში შე ტა ნა და 
ლო ბი რე ბა.

ა) ინ ტე ლექ ტუ ალური 
რე სურ სი:

პრო ფე სი ონ ალ თა მუ შა 
ჯგუ  ფი ,  ბიზ  ნეს  მენ  თა 
ჯგუ ფი, სა ქარ თვე ლოს 
ფა  სი  ანი  ქა  ღალ  დე  ბის 
კო  მი  სია ,  ლო  ბი  რე  ბის 
ჯგუ ფი, პარ ლა მენტის 
სა ფი ნან სო–სა ბი უჯ ეტო 
კო მი ტე ტი;

ბ) ფი ნან სუ რი რე სურ სი: 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე-
სი ული ორ გა ნი ზა ცია (სა-
ქარ თვე ლოს ბა ფი) პარ-
ლა მენ ტის სა ფი ნან სო–სა-
ბიუჯე ტო კო მი ტე ტი;

გან ხორ ცი ელ ებ ული 
სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე: 
ა) სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე-
სის მქო ნე (მსხვი ლი) კომ პა-
ნი ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე
ბის ინ ფორ მა ცი ისსან დო ობ ის 
ამ აღ ლე ბა;

ბ) ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი ცი-
რე ბის ერ თი ანი წე სე ბი და
სწო რად გან საზღვრული პრო-
ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის 
სფე რო ები;

გ) პრო ფე სი ული სერ
ტი ფი ცი რე ბის პრო
ცეს ზე გაძ ლი ერ ებ ული
სა ხელ მწი ფო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა.

სექ ტო რის გა ნათ ლე ბის პროგ რა მებ ში არ სე ბუ ლი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბე ბის გა მო, ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლოს 
ბა ფი არ ათ ავ ის უფ ლებს პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის  
პროგ რა მის მო ნა წი ლე ებს იმ საგ ნე ბი სა გან, რომ ლე ბიც 
მო ითხო ვე ბა სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მით და სტუ დენ-
ტე ბის მი ერ სიღ რმი სე ულ ად იყო გავ ლი ლი სა უნ ივ ერ სი-
ტე ტო გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში.  მიგ ვაჩ ნია, რომ 
სა ქარ თვე ლოს ბაფ მა   მჭიდ როდ უნ და ით ან ამ შრომ ლოს 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სპე ცი ალ ობ ის 
მქო ნე უნ ივ ერ სი ტე ტებ თან და უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
სხვა და წე სე ბუ ლე ბებ თან, სას წავ ლო პროგ რა მე ბის კო ორ-
დი ნი რე ბის მიზ ნით, რა თა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს უმ აღ-
ლე სი სა წავ ლებ ლე ბის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებ მა მი იღ ონ  
გან თა ვი სუფ ლე ბა (ჩათ ვლა) პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი-
რე ბის პირ ველ ეტ აპ ზე (და პო ტენ ცი ურ ად მე ორე ეტ აპ-
ზეც),  უნ ივ ერ სი ტეტ ში შე სა ბა მი სი საგ ნის შეს წავ ლი სა და 
სა თა ნა დო გა მოც დის ჩა ბა რე ბის შემ დეგ. 

ჩვე ნი აზ რით, პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ-
რა მა ში გა თა ვი სუფ ლე ბის (ჩათ ვლის) არ სე ბო ბა შე ამ ცი-
რებს სა ქარ თვე ლოს ბა ფის კვა ლი ფი კა ცი ის მი სა ღე ბად 
სა ჭი რო დროს და გაზ რდის სერ ტი ფი ცი რე ბა ში მო ნა წი-
ლე ობ ის მსურ ველ თა რა ოდ ენ ობ ას.  აღ ნიშ ნუ ლის გარ-
და:  სტუ დენ ტე ბი და ზო გა ვენ სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის 

სა ჭი რო დროს და თან ხებს;  უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი სარ გე ბელს 
მი იღ ებ ენ სას წავ ლო კურ სის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბით; 
სა ქარ თვე ლოს ბა ფი სარ გე ბელს მი იღ ებს უფ რო მე ტი უნ-
არი ანი სტუ დენ ტის მო ზიდ ვით, ვინც უფ რო სწრა ფად 
და ამ თავ რებს სწავ ლას და გახ დე ბა სრუ ლუფ ლე ბი ანი 
წევ რი; პრო ფე სია  სარ გე ბელს მი იღ ებს ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის ბა ზარ ზე პრო ფე სი ული მომ-
სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბით. 

ამ რი გად, პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა-
ლი ფი კა ცი ის აღი არ ებ ის სრულ ყო ფის სა კითხე ბი მო იც ავს 
რო გორც სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ-
ას, ას ევე აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ისა და აკ ად ემი ური სექ ტო რის გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე-
ბის  სრულ ყო ფას, მა თი და ახ ლო ებ ის მი მარ თუ ლე ბით. 
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის 
აღი არ ებ ის სრულ ყო ფის სა მოქ მე დო გეგ მის პრო ექ ტი 
სქე მა ტუ რად (იხ. სქე მა 7) შე იძ ლე ბა 

შემ დეგ ნა ირ ად ჩა მო ყა ლიბ დეს: 
სქე მა 7

პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და აკ ად ემი ური 
გა ნათ ლე ბის სფე როს სრულ ყო ფის სა მოქ მე დო გეგ მის 
პრო ექ ტი: 

 ა) სა კა ნონ მდებ ლო მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი
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1. ბუ ღალ ტერ თა პრო-
ფე სი ული სერ ტი ფი ცი-
რე ბის ალ ტერ ნა ტი ული 
პროგ რა მე ბი:
 ა) ეკ ონ ომ იკ ური გა-
ნათ ლე ბი სა და პრაქ-
ტი კის მქო ნე პი რე ბი-
სათ ვის;

ბ) პარ ლა მენ ტთან არ სე-
ბუ ლი აუდ იტორუ ლი 
საქ მი ან ობ ისსაბ ჭოს მი-
ერ სერ ტიფი ცი რე ბუ ლი 
აუდიტო რე ბი სათ ვის;

2. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის პრო ფილის  
უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ-
ლე ბი სა და სა ქარ თვე-
ლოს  ბა  ფის  თა  ნამ-
შრომლო ბა.

ა)  პრო ფე სი ული სერ-
ტი ფი ცი რე ბის ალ ტერ-
ნა ტი ული პროგ რა მე ბის 
პრო ექ ტე ბის შექ მნა;
ბ) პროგ რა მე ბის პრო ექ-
ტე ბის გან ხილ ვა პრო ფე-
სი ულ წრე ებ ში;
გ )  ალ  ტერ  ნ ა  ტი  ული 
პროგ რა მე ბის შე სა ბა–მი-
სად სერ ტი ფი ცი რე–
ბი სა და კვა ლი ფი კა–
ცი ის აღი არ ებ ის წე სე–ბის 
გან საზღვრა.
ა)  ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის პრო ფი ლის უმ-
აღ ლე სი სას წავ ლებ–ლე-
ბის გა ნათ ლე ბის პროგ-
რა  მე  ბის  და  ახ  ლო  ება 
პრო ფე სი ული სერ–
ტი ფი ცი რე ბის (ACCA) 
პროგ რა მას თან;
ბ) გა ნახ ლე ბუ ლი პროგ-
რა მე ბის შე სა ბა მი სი
სა ხელ მძღვა ნე ლო ლი–
ტე რა ტუ რის შექ მნა.

სა  ქარ  თვე  ლოს  ბა  ფი , 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი-
ზა ცი ები, აუდ იტ ური 
კომ პა ნი ები, სა ქარ თვე-
ლოს ფა სი ანი ქა ღალ დე-
ბის კო მი სია. 
ინ ტე ლექ ტუ ალ ური
რე სურ სი:
უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ-
ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლო-
ბა და პრო ფე სორ-მას-
წავ ლებ ლე ბი, სა ქარ თვე-
ლოს ბა ფი.
მა ტე რი ალ ური 
რე სურ სი:
სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ-
რა მის (ACCA) ქარ თუ-
ლე ნო ვა ნი ლილი ტე რა-
ტუ რა, დო ნორი ორ გა ნი-
ზა ცი ები, სა ქარ თვე ლოს 
ბა ფი.

ა. სერ ტი ფი ცი რე ბის ალ ტერ ნა ტი-
ული პროგ რა მე ბი;
ბ) სერ ტი ფი ცი რე ბის  წე სებ ში 
დის კრი მი ნა ცი ული ელ ემ ენ ტე ბის 
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გ) პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის 
ბა ზარ ზე სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
პი რე ბის რა ოდ ენ ობ ის გაზ რდა და, 
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ჯო ბე სე ბა.
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ბე სე ბუ ლი ხა რის ხი;
გ)  მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარ ზე  სერ-
ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რების რა ოდ-
ენ ობ ის გაზ რდის ხელ შეწყო ბა.

ბ) პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და აკ ად ემი ური გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბი

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა
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ველ ყო ფა –გა მოც დი ლე ბა, რე ალ ობა, პერ სპექ ტი ვე ბი”“ სა ერ თა შო რი სო 
სა მეც ნი ერო-პრაქ ტი კუ ლი კონ ფე რენ ცია, თბი ლი სი, 28-29 მა ისი, 2008;
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Summary
The article consists of two main parts. 

The fi rst part coversrevealing of challenge-
sand improvement issues of regulatory prin-
ciples in the sphere of professional certifi ca-
tion of accountants in Georgia.The second 
part coversissues and conclusions relating 
to the programs of professional certifi cation 
of accountants and academic education in 
Georgia, and also necessity of its further 
improvement.

At the end of the article is presented the 
conceptual action project of the legislation 
base of the certifi cationand improvement of 
educational programs.
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audi to ru li saq mi a no ba sa qar T ve lo Si

sa qar T ve lo Si sa xel m wi fo eb ri vi da mo u ki deb-

lo bis aR d ge nam da cen t ra li ze bu li geg mi a ni eko-

no mi ki dan sa baz ro ur Ti er To beb ze ga das v lam dRis 

wes rig Si da a ye na rTu li, xan g r Z li vi da wi na aR m de-

go be biT aR sav se pro ce se bis gan xor ci e le ba. 

sa baz ro eko no mi ka ze ad mi nis t ra ci u li me ur ne-

o bi dan ga das v lis me qa niz mi, ise ro gorc sxva pos t-

so ci a lis tur qvey nebs, sa qar T ve lo sac ar ga aC n da, 

ris Se de ga dac sa qar T ve lo Si gar da mav li pe ri o dis 

eko no mi ka, sxva ana lo gi u ri for ma ci is qvey ne bis 

eko no mi kis msgav sad Zal ze rTul da kri ti ki ul si-

tu a ci a Si aR moC n da.

sawyis etap ze audi to ri fir me bis Ca mo ya li be ba 

spon ta nu rad mox da, rad gan ar ar se bob da qve ya na Si 

ka no ni audi to ru li saq mi a no bis  Se sa xeb, ar ar se-

bob da li cen zi re bis da ates ti re bis in s ti tu ti, am 

fir ma Si da saq me bu li audi to re bi ar flob d nen ass 

we sebs da prin ci pebs, ga ur k ve ve li iyo ma Ti mom za-

de bis do ne. rac mTa va ria, eko no mi kur su bi eq tebs ar 

qon daT ele men ta ru li war mod ge na audi tis da niS-

nu le ba ze. amas Tan, audi tu ri fir me bis are a li me tad 

SezRu du li iyo da rac mTa va ria, maT saq mi a no bas ar 

aRi a reb d nen ucxo e li in ves to re bi. 

sa qar T ve lo Si audi to rul ma saq mi a no bam kar gi 

re ko men da cia ga u wia Ta vis Tavs _ sa baz ro eko no mi-

kis gar da ma val pe ri od Si iq ca baz ris in f ras t ruq-

tu ris ga nu yo fel na wi lad, mag ram pir vel xa neb Si 

ma inc rTu lad mim di na re ob da audi tu ri fir me bis 

ro gorc Ca mo ya li be ba, ise saq mi a no ba. si tu a ci as 

ki dev uf ro ar Tu leb da audi tis stan dar te bis, 

we se bi sa da me To do lo gi is mwi ri ba za da aqe dan 

ga mom di na re, audi tis Ca ta re bis prin ci pe bi sa da 

pro ce du re bis uco di na ro ba. Tu amas da vu ma tebT ga-

we u li Sro mis anazRa u re bis sru li ad gan s x va ve bul 

prin ci pebs, rac ad re sa xel m wi fo da we se bu le ba Si, 

ro gorc we si, dad ge ni li ta ri fiT xor ci el de bo da, 

xo lo audi tis bun de bi dan ga mo di na re, maT es xel-

Sek ru le biT gan sazR v ru li pi ro be bis sa fuZ vel ze 

un da ga mo e mu Sa ve bi naT. prob le me bi ki dev uf ro 

ma tu lo ba. 

1995 wels audi to ru li ka no nis mi Re bam da par la-

men t Tan ar se bu li audi to ru li sab Wos Seq m na di di 

win ga dad g mu li na bi ji iyo sa qar T ve lo Si audi to ru-

li saq mi a nobs gan vi Ta re bis T vis. ase ve mog vi a ne biT 

Se iq m na pro fe si o nal buR l ter Ta da audi tor Ta 

fe de ra cia, ra mac mniS v ne lov nad Se uwyo xe li sa er-

Ta So ri so stan dar te bis dam k vid re bas bu Ral te ri-

a sa da audit Si.

audi to ru li mom sa xu re bis ana li zi 

sa qar T ve lo Si

gTa va zobT sa qar T ve lo Si audi to ru li saq mi a-

no bis Se de ge bis sta tis ti kur ana lizs. es ana li zi 

sa Su a le bas gvaZ levs da vak vir deT audi to ru li 

saq mi a no bis sfe ro Si iseT  mniS v ne lo van sa kiTxebs, 

ro go ri caa: ga wu li audi to ru li mom sa xu re bis mo-

cu lo ba, fi nan su ri an ga riS ge bis audi ti sa da audi-

to ru li mom sa xu re be bis xved ri Ti wi li mTli a nad 

Ses ru le bu li sa mu Sa o bis mo cu lo ba Si, audi to rul 

sfe ro Si da saq me bul mom sa xu re Ta ra o de no ba da 

sxva.

2011 wels in di vi du a lur ma audi to reb ma da audi-

tur ma fir meb ma audi to ru li mom sa xu re ba ga u wi es 

Te i mu raz far cxa la Ze,

Tsu eko no mi kis da biz ne sis 

fa kul te tis doq to ran ti

audi tor Ta saq mi a no ba
sa qar T ve lo Si da mi si ana li zi

audi to ru li mom sa xu re ba war mo ad gens er T g-

var xids kom pa ni eb sa da in ves to rebs/kre di to rebs 

So ris, ra Ta gaR r mav des rwme na kom pa ni e bis  mi er 

war mod ge nil fi nan su ri in for ma ci is mi marT da 

in ves to reb ma mi i Ron swo ri fi nan su ri da eko no mi-

ku ri  ga dawy ve ti le ba.

2010 wels ev ro ko mi si am bri u sel Si  mi i Ro e.w. 

mwva ne fur ce li - audi tis po li ti ka - gak ve Ti le bi 

kri zi si dan, sa dac gan xi lu lia sa kiTxe bi audi tis 

mom sa xu re bi sa da mi si xa ris xis Se sa xeb Ta na med-

ro ve msof li o Si, gan sa kuT re biT bo lo fi nan su ri 

kri zi sis gaT va lis wi ne biT.
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7,674 dam k veTs da maT mi er Ses ru le bu li sa mu So e bis 

mo cu lo bam Sed gi na 49,674 aTa si la ri, anu wi na, 2010 

wlis mo na ce meb Tan Se da re biT 9,981 aTa si la riT me-

ti. zrdam Sed gi na 25,1%, rac Za li an mniS v ne lo va ni 

zrdaa.

2011 wels audi to ru li saq mi a no ba Si da saq me bu li 

iyo 1,521 ka ci, rac wi na wlis maC ve ne bels 378 ka ciT, 

anu 33%-iT aRe ma te ba; aq dan audi tur fir meb Si da-

saq me bul Ta ra o de no bam 98.7% Se ad gi na.

audi to re bi sa da audi tu ri fir me bis mi er Ses-

ru le bu li sa mu Sa o e bis struq tu ra mo ce mu lia 

di ag ra ma #1-Si.

ro gorc di ag ra ma 1 gviC ve nebs audi to ru-

li saq mi a no ba yo vel w li u rad iz r de ba da bo lo 

wleb Si yo vel wi u ri zrda 25%-s aWar bebs. ase rom 

audi to ru li saq mi a no ba Ca mo ya lib da, ro gor 

erT-er Ti mniS v ne lo va ni swra fad m zar di dar gi 

sa qar T ve lo Si.    

di ag ra ma#1

ga we u li audi to ru li saq mi a no bis mo cu lo ba wle bis mi xed viT (la reb Si)

di ag ra ma # 2

ga we u li audi to ru li saq mi a no bis mo cu lo ba, wli u ri an ga riS ge bis audi tu ri Se mow me ba da 

audi to ru li mom sa xu re ba wle bis mi xed viT
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di ag ra ma 2-is mo na ce me bi dan Cans, rom 2011 wels 2010 

wel Tan Se da re biT 9,4%-iT, anu 2,197.2 aTa si la riT 

Sem cir da wli u ri fi nan su ri an ga riS ge bis Se mow me bis 

(a u di tis) xved ri Ti wi li da Se ad gi na 42,4%, rac Zi ri-

Ta dad ga mow ve u lia sa val de bu lo audi tis mo cu lo-

bis Sem ci re biT. Tu 2010 wels sa val de bu lo audi tis 

mo cu lo ba Se ad gen da 8,295 aTas lars, 2011 wels man 

Sed gi na 3,211.6 aTa si la ri, anu 5,083.4 aTa si la riT 

nak le bi (mTe li mo cu lo bis xved ri Ti wi lis 6,5%, ro-

ca aR niS nul ma maC ve ne bel ma 2010 wels Sed gi na 20,9%.

sa i ni ci a ti vo audi tis mo cu lo ba wi na wel Tan 

Se da re biT ga i zar da 2,886.2 aTa si la riT, mag ram mi si 

xved ri Ti wi li mTli an mo cu lo ba Si Sem cir da 1,8%-

iT (2011 wels is Sed gens 35.9%-s, xo lo 2010 wels 

Sed gen da 37.7%-s)

sxva audi to rul ma mom sa xu re beb ma Se ad gi nes 

mTli a ni mom sa xu re bis 57,6% anu 28600,9 aTa si la ri, 

rac wi na wlis mo na ce mebs 12178.3 aTa si la riT aRe-

ma te ba. maT So ris yve la ze di di ad gi li uWi ravs sa-

kon sul ta cio mom sa xu re bas 28,7%, anu 14271,0 aTa si 

la ri da sxva mom sa xu re bas – 23,8 % anu 11811,7 aTa si 

la ri, rac mi u Ti Tebs, rom ma Ra lia moTxov ni le ba 

audi tor Ta mi er Se Ta va ze bul iseT mom sa xu re beb ze, 

ro go ri caa sxva das x va sa xis kon sul ta ci e bi, sa bu-

Ral t ro mom sa xu re ba da sxva.

qo ne bis Se fa se bis kuTxiT mom sa xu re bam Se ad gi na 

4,4 % anu 2187,9 aTa si la ri (wi na wels, Se sa ba mi sad, 

6,6 % da 2620.3 aTa si la ri), xo lo eq s per ti zam 0,7 %, 

anu 330,3 aTa si la ri.

2011 wels ga we u li audi to ru li saq mi a no bis mo-

cu lo ba wi na wel Tan Se da re biT 9,981.1 aTa si la riT 

ga i zar da da 49,674.0 aTa si la ri Se ad gi na. Ses ru le-

bu li sa mu Sa o e bis mTli an mo cu lo ba Si fi nan su ri 

an ga riS ge bis audi tis xved ri Ti wi li 41,4 %, xo lo 

sxva audi to ru li mom sa xu re be bis 57,6 % Se ad gens.

qve moT gTa va zobT audi to ru li mom sa xu re bis 

sxva das x va sa xe e bis mo cu lo bebs wle bis mi xed viT.

wli u ri an ga riS ge bis  audi tu ri Se mow me ba 

(sa val de bu lo)

di ag ra ma # 3

qo ne bis Se fa se ba, eq s per ti za, kon sul ta cia  da sxva mom sa xu re ba wle bis mi xed viT

?????????????????
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wli u ri an ga riS ge bis audi tu ri Se mow me ba 

(sa i ni ci a ti vo)

?????????????????
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ABSTRACT

In article are description and analysis of audit activity in Georgia in years of 2005-2011.
Analysis and study showed that Audit activity became a very important industry in Georgia and 

last years it grew more than 25% per year.
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ne bis mi e ri mom sa xu re bis T vis mniS v ne lo va nia mi si 

xa ris xis uz run vel yo fa, ra Ta man am mom sa xu re bis 

sfe ros stan dar te bi da  kli en te bis moTxov ne bi 

da ak ma yo fi los. 

audi to ru li mom sa xu re ba war mo ad gens er T g-

var xids kom pa ni eb sa da in ves to rebs/kre di to rebs 

So ris, ra Ta gaR r mav des rwme na kom pa ni e bis  mi er 

war mod ge nil fi nan su ri in for ma ci is mi marT da in-

ves to reb ma mi i Ron swo ri fi nan su ri da eko no mi ku ri  

ga dawy ve ti le ba.

audo to ru li mom sa xu re bis xa ris xis moTxov ne bi 

mo ce mu lia, ro gor audi tis sa er Ta So ri so stan dar-

teb Si (220-e stan dar ti, Ti To e u li audi tis Ca ta re-

bis do ne ze), ase ve audi to ru li xar si xis kon t ro lis 

spe ci a lur stan d r t Si (ASQC 1- audi to ru li fir mis 

do ne ze).

audi to ru li mom sa xu re bis xa ris xis amaR le ba 

ase ve, mniS v ne lo va nia sa xel m wi fos T vis, adeq va tu ri 

sa bi u je to da geg m vis T vis.

2010 wels ev ro ko mi si am bri u sel Si  mi i Ro e.w. 

mwva ne fur ce li - audi tis po li ti ka - gak ve Ti le bi 

kri zi si dan, sa dac gan xi lu lia sa kiTxe bi audi tis 

mom sa xu re bi sa da mi si xa ris xis Se sa xeb Ta na med ro ve 

msof li o Si, gan sa kuT re biT bo lo fi nan su ri kri zi-

sis gaT va lis wi ne biT.

Ca ta re bu li kvle va

xa ris xis kon t ro lis kiTx va re bis Ca mo ya li be-

ba, am kiTx va re bis dag zav na da  Sev se ba audi to ru-

li kom pa ni e bis mi er, mi Re ba da ana li zi.

kvle vis pir vel etap ze mox da audi to ru li xa-

ris xis kon t ro lis kiTx va ris  Se mu Sa ve ba. kiTx va ri 

mo i cav da Sem deg Zi ri Tad sa kiTxebs:

kom pa ni is zo ga di mar T va da struq tu ra

zo ga dad aR we reT ro gor xde ba Tqve ni fir mis 

mar T va (e.i. ge og ra fi ul, dar gob riv Wril Si, mom-

sa xu re bis sfe ro e bis mi xed viTYda a.S.).

zo ga dad aR we reT ro gor mar Tavs fir ma pro fe-

si u li sa mu Sa os Tan da kav Si re bul ris kebs.

war mo ad gi neT fir mis or ga ni za ci u li struq-

tu ra.

aR we reT fir mis po li ti ka da/an stan dar te bi, 

ro me lic exe ba ga ri ge bis we ri lebs, xel Sek ru le bebs.

aqvs Tu ara fir mas bib li o Te ka an sxva sa Su a le-

be bi, sa dac ina xe ba pro fe si u li, ma re gu li re be li da 

fir mis Si da li te ra tu ra.

aR we reT fir mis sa in for ma cio sis te me bi, sa in-

for ma cio usaf r Txo e bis me qa niz me bi

pro fe si u li eTi kis nor me bis dac va

aqvs Tu ara Tqvens fir mas dam t ki ce bu li eTi ki sa 

da da mo u ki deb lo bis po li ti ka?

mi e Ti TeT pro fe si u li stan dar te bi da ma Ti mim-

Re bi pro fe si u li or ga ni za ci is da sa xe le ba, rom lis 

sa fuZ vel zec re gu lir de ba Tqvens fir ma Si eTi ki sa 

da da mo u ki deb lo bis sa kiTxe bi

aqvs Tu ara fir mas Se mu Sa ve bu li spe ci a lu ri 

pro ce du re bi da mo u ki deb lo bis moTxov nis da sak-

ma yo fi leb lad da ras mo i ca ven isi ni?

aR we reT Tqve ni fir mis po li ti ka da pro ce du-

re bi, ro me lic uz run vel yofs imis da sa bu Te bul 

ga ran ti as, rom da mo u ki deb lo bis moTxov ne bis 

dar R ve ve bis Se sa xeb ec no be ba sa Ta na do pi rebs da 

sa Ta na do Ro nis Zi e be bi tar de ba am g va ri si tu a ci e bis 

da sa re gu li reb lad.

aR we reT Tqve ni fir mis po li ti ka da pro ce du-

re bi, rac miz nad isa xavs fir mis sa Ta na do Ta nam S-

rom le bis gan baf-is eTi kis ko deq siT gan sazR v ru li 

fir mis da mo u ki deb lo bis po li ti kis moTxov neb Tan 

Se sa ba mi so ba ze yo vel w li u ri das tu ris mo po ve bas.

aR we reT Tqve ni fir mis po li ti ka da pro ce du-

re bi, ro me lic mo iTxovs gar k ve u li pe ri o dis Sem deg 

ga ri ge bis par t ni o ris ro ta ci as sa fon do bir Ja ze 

ko ti re bu li kom pa ni e bis audit Tan, ag reT ve sxva 

mar w mu ne bel Tu da kav Si re bu li mom sa xu re bis ga ri-

ge beb Tan mi mar Te ba Si.

aR we reT ro gor iT va lis wi nebs Tqve ni fir ma 

fu lis ga TeT re bis sa wi na aR m de go re gu li re bis 

moTxov nebs dam k ve Teb Tan da po ten ci ur dam k ve Teb-

Tan ur Ti er To beb Si. 

 

dam k ve Te bis ay va na / Se nar Cu ne ba 

da maT Tan  ur Ti er To ba

aR we reT Tqve ni fir mis po li ti ka an pro ce du re bi 

ro me lic mo wo de bu lia kon k re tu li ga ri ge bi saT vis 

uz run vel yos:

Se saty vi si per so na liT da kom p leq te ba sa Ta na-

do kva li fi ka ci is, dar gis ga moc di le bis, an ga riS-

ge bis struq tu ru li sa fuZ v le bis, sa mar T leb ri vi 

ba zis cod nis do nis gaT va lis wi ne biT,

par t ni o ris da sa Wi ro e bis Sem Tx ve va Si xa ris xis 

Sem mow me be li pi ris sa Ta na do Car T va;

auci leb lo bis Sem Tx ve va Si eq s per te bis mo na-

wi le o ba

Se Tan x me bul va deb Si sa mu Sa os Ses ru le ba

aR we reT Tqve ni fir mis po li ti ka da pro ce du-

re bi, ro me lic exe ba in te res Ta kon f liq te bis da-

re gu li re bas.

per so na lis mar T va

aR we reT fir mis po li ti ka da pro ce du re bi, ro-

me lic are gu li rebs pro fe si u li per so na lis da qi-

ra ve bis sa kiTxebs

aR we reT fir mis po li ti ka da pro ce du re bi, ro-

me lic ad gens fir mis far g leb Si sxva das x va do nis pa-

audi to ru li mom sa xu re bis xa ris xis
kon t ro li sa qar T ve lo Si 

(das k v ne bi da re ko men da ci e bi)
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su xis m geb lo bis Se sa fe ris sak va li fi ka cio nor mebs.

aR we reT fir mis po li ti ka da pro ce du re bi, ro-

me lic exe ba fir mis per so na lis mu Sa o bis Se de ge bis 

Se fa se bas.

aR we reT fir mis po li ti ka da pro ce du re bi, ro-

me lic exe ba fir mis per so na lis ka ri e ris gan vi Ta re-

ba sa da  da wi na u re bebs.

aR we reT fir mis po li ti ka da pro ce du re bi, ro-

me lic are gu li rebs  pro fe si o na lur sfe ro Si  axa li 

Ta nam S rom le bis ay va nis sa kiTxs.

aR we reT fir mis po li ti ka da pro ce du re bi, 

ro me lic exe ba fir mis per so na lis sa Wi ro e be bis  

Ses wav las.

aR we reT fir mis po li ti ka da pro ce du re bi, ro-

me lic exe ba ran giT uf ro si, ga moc di li mu Sa ke bis 

mi er ran giT um c ro si da nak le bad ga moc di li mu Sa-

ke ba saT vis rCe va-da ri ge be bis. mi ce mas.

pro fe si u li zrda

aR we reT fir mis pro fe si u li zrdis prog ra me bi. 

gan sa kuT re bu li yu radRe ba mi aq ci eT:

uwy ve ti pro fe si u li ga naT le bis mi ni ma lu ri 

nor me bis dak ma yo fi le bis moTxov nebs;do ku men ta-

ci is war mo e bas, 

ro me lic adas tu rebs, rom fir mis per so na li 

ak ma yo fi lebs uwy ve ti pro fe si u li ga naT le bis 

moTxov nebs;

per so na lis T vis audi ti sa da aR ricx vis stan dar-

teb Si, fir mis po li ti ka sa da a.S. mom x da ri cvli le-

be bis in for mi re bis sa kiTxebs (pro ce du rebs).

axa li per so na lis swav le bis prog ra mas.

per so na lis T vis fir mis eTi ki sa da da mo u ki deb-

lo bis po li ti kis in for mi re bis sa kiTxebs;

aR we reT, ro gor xor ci el de ba pro fe si u li ga-

naT le bis prog ra me bi fi nan su ri an ga riS ge bis stan-

dar teb Si.

ga ri ge bis / audi to ru li 

Se mow me bis Ses ru le ba

aqvs Tu ara Tqvens fir mas audi tis da da kav Si-

re bu li mom sa xu re bi Ses ru le bis me To do lo gia/ 

sa xel m ZR va ne lo?

xel m ZR va ne lobs Tu ara Tqve ni fir ma pro fe si u-

li or ga ni za ci is mi er ga mo ce mu li stan dar te biT? 

Tu ki, gTxovT da a sa xe loT es pro fe si u li or ga ni-

za cia.

ram de nad ed re ba Tqve ni fir mis audi tis me To do-

lo gia audi tis sa er Ta So ri so stan dar tebs?

aqvs Tu ara fir mas pro ce du re bi imis uz run vel-

sa yo fad, rom yve la sa mu Sao srul de ba sa Ta na do sa-

mu Sao prog ra me bis Se sa ba mi sad, xo lo ga dac do me bis 

Se sa xeb  dro u lad ec no be ba Se sa ba mis par t ni ors/

me ne jers?

mo iTxovs Tu ara Tqve ni fir ma stan dar ti ze bu-

li for me bis, sa kon t ro lo sa kiTx Ta uwyi se bi sa da 

kiTx va re bis ga mo ye ne bas?  

aqvs Tu ara fir mas we ri lo bi Ti sa xel m ZR va ne lo, 

ro me lic exe ba:

Si da kon t ro lis, maT So ris kom pi u te ru li kon-

t ro lis sa Su a le be bis  Se fa se bas;

Si da kon t ro lis Se fa se ba sa da Zi ri Tad tes tebs, 

audi to rul ris k sa da ar se bi To bis mo saz re bebs So-

ris ur Ti er T kav Sirs;

ana li ti kur pro ce du rebs;

ar se biT tes ti re bas;

sa mu Sao do ku men te bis for ma sa da Si na arss.

aqvs Tu ara fir mas audi tis Ses ru le bis Se sa fa-

se be li sa kon t ro lo sa kiTx Ta uwyi se bis, ro mel sac 

xels awe ren sa Ta na do pi re bi?

aqvs Tu ara fir mas do ku men ti re bu li pro ce du-

re bi, ro me lic exe ba an ga ri Se bis, fi nan su ri an ga riS-

ge bi sa da sa mu Sao do ku men te bis mi mo xil vas?

aqvs Tu ara fir mas pro ce du re bi imis uz run vel-

sa yo fad, rom sa mu Sao do ku men te bi mom za de bu li 

iyos do ku men tis Si na ar sis T vis dad ge ni li stan dar-

tu li ni mu Sis Se sa ba mi sad?

aR we reT sa mu Sao qa Ral de bis fa i le bi (saq me e bi) 

war mo e bis sis te ma Ti To e u li ga ri re bis T vis?

aqvs Tu ara fir mas ti pi u ri do ku men ta ci is ni-

mu Se bis ba za?

aR we reT fir mis po li ti ka ar qi va ci as Tan mi mar-

Te ba Si.

fir mis xa ris xis kon t ro lis sis te ma

aR we reT, ro gor xde ba Tqve ni fir mis xa ris xis 

kon t ro lis sis te mis Se sa ba mi so bis uz run vel yo fa 

stan dar tis mo Tov neb Tan. stan dar tis mi xed viT xa-

ris xis kon t ro lis pro ce du re bi un da uz run vel-

yof den Sem deg moTxov nebs:

fir ma Si xel m Z va ne lis an umaR le si xel m ZR-

va ne li or ga nos pa su xis m geb lo ba xa ris xis kon-

t rol ze (kom pa ni is) Sig niT

eTi ku ri moTxov ne bi

kli en tis mi Re ba, mas Tan xan g r Z li vi ur Ti er-

To ba da spe ci fi ku ri ga ri ge be bi

ada mi a nu ri re sur se bi

ga ri ge bis gan xor ci e le ba

mo ni to rin gi

fir ma Si xel m ZR va ne lis an umaR le si xel m ZR-

va ne li or ga nos pa su xis m geb lo ba xa ris xis kon-

t rol ze (kom pa ni is) Sig niT

aR we reT fir mis pro ce du re bi rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

fir mam ( kom pa ni am) un da Ca mo a ya li bos ise Ti po li-

ti ka da pro ce du re bi, ro me lic mi mar Tu li iq ne ba 

Si na ga ni kul tu ris war mo Ce nis ken, rac Ta vis mxriv 

da e fuZ ne ba xa ris xis ar se bi To bas Se Tan x me ba Ta Ses-

ru le bi sas. ase Ti po li ti ka da pro ce du re bi un da 

iTxov des kom pa ni is aR mas ru le be li di req to ris gan 

(an al ter na ti u li fi gu ris gan), an Tu mi zan Se wo-

ni lia, fir mis ( kom pa ni is) par t ni or Ta mmar T ve li 

sab Wos gan, aiRos sa bo loo pa su xis m geb lo ba fir mis 

xa ris xis kon t ro lis sis te ma ze.

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

ne bis mi er pirs, an pir Ta jgufs, ro mel Tac mi ni-

We bu li aqvT ope ra ci u li pa su xis m geb lo ba  fir mis 

xa ris xis kon t ro lis sis te ma ze kom pa ni is aR mas-
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ru le be li di req to ris an par t ni or Ta mmar T ve li 

sab Wos mi er, un da ga aC n deT sak ma ri si, Se sa ba mi si 

ga moc di le ba da auci le be li uf le ba mo si le ba, ra Ta 

aiRon ase Ti pa su xis m geb lo ba.

eTi ku ri moTxov ne bi

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

fir mam ( kom pa ni am) un da Ca mo a ya li bos ise Ti po li-

ti ka da pro ce du re bi, ro me lic Seq m ni li iq ne ba im 

miz niT rom mo i po vos mar T l zo mi e ri mtki ce bu le ba 

imi sa,  rom kom pa nia da mi si per so na li ak ma yo fi lebs 

mniS v ne lo van eTi kur moTxov nebs. 

kli en tis mi Re ba, mas Tan xan g r Z li vi ur Ti er To ba 

da spe ci fi u ri ga ri ge be bi.

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

kom pa ni am un da Ca mo a ya li bos ise Ti po li ti ka da 

pro ce du re bi kli en tis mi Re bis, mas Tan xan g r Z li vi 

ur Ti er To bis da spe ci fi ur ga ri ge bis T vis, ro me-

lic uz run vel yofs mar T l zo mi er mtki ce bu le bas 

rom, ga ri ge be bi (a u di ti da mas Tan da kav Si re bu li 

mom sa xu re ba) xor ci el de ba an grZel de ba mxo lod 

Sem de gi moTxov ne bis uz run vel yo fis pi ro beb Si:

xor ci el de ba kli en tis pa ti os ne bis gaT va lis-

wi ne ba da ar ar se bobs in for ma cia, ro me lic mi a niS-

nebs kli en tis ara mar T l zo mi er qme de ba ze. 

kom pa ni as ga aC nia Se sa ba mi si kom pe ten tu ro ba, 

teq ni ku ri da ada mi a nu ri re sur se bi

ak ma yo fi lebs eTi kur moTxov nebs

fir mis mi er un da xor ci el de bo des in for ma ci is 

mo po ve ba ro me lic Se sa ba mi sia da auci le be lia axa-

li kli en tis aq cep ti re bis T vis, ar se bul kli en t Tan 

ur Ti er To be bis gag r Ze le bis T vis da ar se bul kli-

en t Tan axa li ti pis ga ri ge bis da de bis T vis. ro de sac 

da fiq si re bu lia gar k ve u li sa eW vo in for ma cia da 

fir ma ga dawy vets kli en t Tan ur Ti er To bis gag r Ze-

le bas, ma Sin un da mox des do ku men ti re ba Tu ro gor 

mox da sa eW vo in for ma ci is gav le nis anu li re ba. 

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

Tu kom pa nia mo i po vebs in for ma ci as, ro me lic 

ga mo iw vev da ga ri ge bis da u deb lo bas, im Sem Tx ve va Si, 

rom es in for ma cia xel mi saw v do mi yo fi li yo uf ro 

ad re, ma Sin, ga ri ge bis gag r Ze le bis da kli en t Tan ur-

Ti er To bis po li ti ki sa da pro ce du re bis gan xil vis 

sa ga ni un da mo i cav des Sem degs:

si tu a ci is Se sa ba mis pro fe si ul da iuri di ul 

pa su xis m geb lo bas, maT So ris mo eTxo ve ba Tu ara 

kom pa ni as rom Ca a ba ros an ga ri Si im pi rov ne bas an 

pi rov ne bebs, ro mel mac da niS na kom pa nia am ga ri ge-

bis Se sas ru leb lad, an da ma te biT sxva Sem Tx ve va Si, 

Ca a ba ros an ga ri Si ma re gu li re bel or ga no ebs, da

kom pa ni is xel Sek ru le bi dan ga mos v lis Se-

saZ leb lo bas an kom pa ni is mi er xel Sek ru le bis da 

kli en t Tan ur Ti er To bis Sewy ve tis Se saZ leb lo bas. 

ada mi a nu ri re sur se bi

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

kom pa ni am un da Ca mo a ya li bos ise Ti po lo ti ka da 

pro ce du re bi, rom le bic mis cems mas mar T l zo mi er 

mtki ce bu le bas, rom kom pa ni as hyavs sak ma ri si ada-

mi a nu ri re sur si, rom leb sac ga aC ni aT sa Ta na do da 

Se sa ba mis teq ni ku ri Se saZ leb lo be bi, kom pe ten cia da 

eTi ku ri prin ci pe bis dac viT mzad ari an Se as ru lon 

sa mu Sao pro fe si u li stan dar te bi sa da sa ka non m-

deb lo da sa mar T leb ri vi moTxov ne bis Se sa ba mi sad, 

ra Ta kom pa ni as an ga ri ge bis par t ni ors Se saZ leb lo-

ba mi e ces, gas cen kon k re tu li si tu a ci is Se sa ba mi si 

an ga ri Si.

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

Ti To e u li sa mu Sa os Ses ru le bi sas, kom pa ni am 

un da ga da a na wi los pa su xis m geb lo ba Se sa ba mis ga-

ri ge bis par t ni or ze.kom pa ni am un da Ca mo a ya li bos 

po li ti ka da pro ce du re bi Se sa ba mi si moTxov ne bis 

gaT va lis wi ne biT:

xel Sek ru le bis par t ni o ris vi na o ba da fun q cia  

un da iq nes gac no bi li kli en tis uf ros me nej ments 

da xel m ZR va nel pi rebs;

xel Sek ru le bis par t ni o ri un da flob des Se sa-

ba mis teq ni kur Se saZ leb lo bebs, kom pe ten ci as, uf-

le ba mo si le ba sa da dros imis T vis, rom Se as ru los 

mas ze da kis re bu li sa mu Sao, da

xel Sek ru le bis par t ni o ris mo va le o be bi gar-

k ve viT un da ga ni sazR v ros da ec no bos par t ni ors.  

ase ve ga ri ge bis Sem s ru le be li jgu fi un da da kom-

p leq t des sa Ta na do per so na liT, ro me lic flobs 

Se sa ba mis teq ni kur Se saZ leb lo bebs, kom pe ten ci a sa 

da dros imis T vis, rom Se as ru los mas ze da kis re-

bu li sa mu Sa o e bi pro fe si u li stan dar te bi sa da 

sa ka non m deb lo da sa mar T leb ri vi moTxov ne bis Se-

sa ba mi sad, ra Ta kom pa ni as an ga ri ge bis par t ni ors 

Se saZ leb lo ba mi e ceT rom gas cen kon k re tu li si-

tu a ci is Se sa ba mi si re por ti.

mo ni to rin gi

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

kom pa ni am un da Ca mo a ya li bos pro ce du re bi da po-

li ti ka ro me lic uz run vel yofs maT l zo mi er mtki-

ce bu le bas imi sa, rom kom pa ni is xa ris xis kon t ro lis 

pro ce du re bi aris re le van tu ri, adek va tu ri, ope-

ri re bi sas efeq tu ri da Se sa ba mi so ba Sia praq ti kis 

moTxov neb Tan. ase Ti po li ti ka da pro ce du rei mo i-

cavs mim di na re ana lizs da Se fa se bas fir mis xa ris xis 

kon t ro lis sis te mi sa, ro me lic mo i cavs das ru le-

bu li ga ri ge ba Ta fa i le bis Se mow me bas.

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

kom pa ni am un da Se a fa sos mo ni to rin gis pro ces Si 

aR mo Ce ni li nak lo va ne be bis efeq ti, amas Tan, un da 

Se a fa sos Sem de gi:

aR mo Ce ni li faq te bi  ar mi a niS nebs rom fir mis 

xa ris xis kon t ro lis pro ce du re bi ara sa Ta na doa 

imis uz run vel yo fis T vis, rom kom pa ni am ga na xor-

ci e los mom sa xu re ba pro fe si u li stan dar te bi sa 
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da sa ka non m deb lo da sa mar T leb ri vi moTxov ne bis 

Se sa ba mi sad; ase ve kom pa ni as an ga ri ge bis par t ni ors 

Se saZ leb lo ba mi e ceT rom gas cen kon k re tu li si tu-

a ci is Se sa ba mi si re por ti.

es nak lo va ne ba war mo ad gens sis te ma tur, mniS-

v ne lo van nak lo va ne bas da igi mo iTxovs sas w ra fo 

re a gi re bas.

kom pa ni am un da mo ax di nos Se sa ba mi si par t ni or-

Tan da per so nal Tan da kav Si re ba, ra Ta mi a wo dos 

maT sa Wi ro in for ma cia aR mo Ce nil nak lo va ne ba sa da 

ga mos wo re bis gzeb ze.

yve la sa xis aR mo Ce ni li nak lo va ne bis T vis un da 

iq nes ga we u li Sem de gi sa xis re ko men da ci e bi:

ga mos wo re bis gze bi kon k re tul ga ri ge bas Tan 

da kav Si re biT;

tre i nin gis pro ces Si nak lo va ne bis gaT va lis-

wi ne ba;

xa ris xis kon t ro lis sis te ma Si Se sa ta ni cvli-

le ba, da 

dis cip li na ru li san q ci e bi fir mis Sig niT dam-

r R ve vis wi na aR m deg.

we li wad Si er Txel ma inc un da xde bo deb xa ris xis 

kon t ro lis mo ni to rin gis Se de ge bis gac no ba par t-

ni o re bis T vis, Se sa ba mis per so na lis T vis, mmar T ve-

li par t ni o ris T vis da mmar T ve li or ga no e bis T vis. 

ase Ti sa xis ko mu ni ka cia un da uz run vel yof des ma Ti 

mxri dan ga mos wo re bis pro ce du re bis gan xor ci e le-

bas wi nas wa ri gan sazR v ru li geg mis mi xed viT.  

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

kom pa ni as un da hqon des ga az re bu li Se sa ba mi si 

pro ce du re bi, ra Ta Ca mo ya lib des adek va tu ri mid-

go me bi, ro de sac:

fir mas da e de ba bra li mom sa xu re bis ga we vi sas 

pro fe si u li da ma re gu li re be li ka non m deb lo bis 

dar R ve vi sa, da

fir mas da e de ba bra li xa ris xis kon t ro lis ara-

sak ma ri sad uz run vel yo fis T vis.

do ku men ti re ba

aR we reT fir mis pro ce du re bi rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:d

fir mam un da Ca mo a ya li bos pro ce du re bi ro me-

lic uz run vel yofs xa ris xis kon t ro lis Ti To e u li 

ele men tis ope ri re bis asax va sa da mtki ce bu le bas.

aR we reT fir mis pro ce du re bi, rom le bic uz run-

vel yofs stan dar tis Sem deg moTxov nas:

es kiTx va re bi da eg zav naT audi to rul fir mebs da 

kiTx va re bis ana li zis  mi xed viT, pir ve lad sa qar T-

ve lo Si  Se iq m na su ra Ti audi to ru li mom sa xu re bis 

xa ris xis kon t ro lis Se sa xeb.     

audi tis xa ris xis kon t ro lis 

kiTx va re bis Sem d go mi dax ve wa

xa ris xis Se mow me bis me To do lo gi is Se mu Sa ve ba da 

mi si ga mo ye ne biT audi to ru li fir me bis Se mow me ba.

amis Sem deg mox da audi tis xa ris xis Se mow me bis me-

To do lo gi is Se mu Sa ve ba da mis sa fuZ vel ze Se mu Sav-

da axa li kiTx va re bi.am axa li kiTx va re biT uk ve mox-

de ba gas v li Ti Se mow me be bis Ca ta re ba audi to rul 

fir meb Si. es axa li kiTx va ri da yo fi lia or na wi lad: 

pir ve li aris audi tis zo ga di po li ti kis gan m-

sazR v re li sa xel m ZR va ne los ar se bo ba da mi si Se-

sa ba mi so ba audi tis sa er Ta So ri so stan dar teb Tan. 

kiTx va ri Se i cavs 45 kiTx vas.

kiTx ve bi Se i cavs zo gad prin ci pebs da mid go mebs, 

rom le bic ga mom di na re obs audi tis sa er Ta Si ro so 

stan dar te bi sa da xa ris xis kon t ro lis stan dar tis 

moTxov ne bi dan: 

sa xel m ZR va ne lo Si mi Ti Te bu lia Tu ara audi tis 

Zi ri Ta di miz ne bi;

moTxov ni lia Se sa ba mi so ba pro fe si o nal bu Ral-

ter Ta eTi kis ko deq s Tan da Se sa ba mis pron ci peb Tan 

(da mo u ki deb lo ba, pa ti os ne ba, obi eq tu ro ba, kom-

pe ten tu ro ba, kon fu de ci a lu ro ba, pro fe si u li 

qce va);

sa xel m ZR va ne lo mo iTxovs audi tis Ca ta re bas 

sa er Ta So ri so stan dar te bis mi xed viT.

sa xel m ZR va ne lo gan sazR v ravs audi tis par t-

ni o ris mo va le o bebs da pa su xis m geb lo bebs ase ve  

gan sazR v ravs audi tis mi er mo po ve bu li mtki ce bu-

le be bis do ku men tu rad ga for me bis we sebs.    

me o re kiTx va ri exe ba audi to rul pro ce du-

rebs da maT Se sa ba mi so bas audi tis sa er Ta So ri so 

stan dar teb Tan. kiTx va ri Se i cavs 51 kiTx vas. Ti Te-

u li kiTx vas Tan aris mi niS ne ba ro mel sa er Ta So-

ri so audi tis stan dar tis gan ga mom di na re obs da/

an moTxov na. kiTx va ri mo i cavs Sem deg sa kiTxebs: 

Ca tar da da do ku men tu rad ga for m da kli en tis 

ay va na/Se nar Cu ne bis pro ce du re bi;

kli en t Tan da de bu lia da Se sa ba mi sad ga for m da 

ga ri ge bis  we ri li/kon t raq ti;

gan sazR v ru lia audi to ru li ris ki da ar se bi-

To bis do ne, rac do ku men tu rad aris ga for me bu li

mox da audi tis da geg m vis do ku men tu rad ga for-

me ba, rac mo i cavs audi tis par t ni o ris mi er da das-

tu re bul geg mas audi tis stra te gi a ze, maS tab ze, 

Ses wav lil ris keb sa da maT sa pa su xo qme de beb ze, 

Ser Ce u li tes ti re bis me To deb ze.

sa mu Sao do ku men teb Si mo ce mu lia:

sa Ta u ri, Ca ta re bu li pro ce du re bis  mi za ni; Ca-

ta re bu li sa mu Sa os  aR we ra, das k v na, Sed ge nis Ta ri-

Ri, Sem d ge nis da Sem mow meb lis vi na o ba.

audi to ru li das k v na Sed ge ni lia audi tis sa er-

Ta So ri so stan dar te bi sa da re a lo bis gaT va lis-

wi ne biT.

das kvne bi da re ko men da ci ebi

Cvens mi er  Ca ta re bul kvle va, as eve Ca ta re-

bu li xar si xis kon tro lis ga mo kiTxve bi da Se-

mow me be bi gvaZ levs Sem de gi das kvne bis ga ke Te bis 

sa fuZ vlebs:

• im isa, rom aud it or uli mom sa xu re ba Se da re-

biT ax ali dar gia sa qar Tve li Si, man da im kvid ra 

mniS vne lo va ni ad gi li sa qar ve los biz nes wre eb Si 

da ga aC nia mniC vne lo va ni per speq ti ve bi gan vi Ta-

re bi saT vis.
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• bo lo wleb Si aud it or uli saq mi an oba da mom-

sa xu re ba iz rde ba mi ni mum 25%-iT we li wad Si, rac 

im is das tu ria, rom vi Tar de ba qvey nis ek on om ika 

da sa baz ro ek on im ik is pi ro beb Si in ves to re bi da 

sa ban ko wre ebi sul uf ro en do bi an aud it or ebs 

da uk ve Ta ven maT mom sa xu re bas.

• mniS vne lov nad iz rde ba sa in ici at ivo aud-

it or uli mom sa xu re bis wi li sa val de bu lo (sa-

ka non mdeb lo) aud it Tan Se da re biT. 

• ax ali ka non mdeb lo bis mi Re ba aud it is da 

bu Ral te ri is sfe ro Si, ro me lic gan xor ci el da 

2012 wels, ar is mniS ve lo va ni et api sa qar Tve lo Si 

aud it or uli saq mi an ob is gan vi Ta re bi sa da mi si 

xa ris xis kon tro lis uz run vel yo fis Tvis.

• sa qar Tve lo Si moq me di aud it or uli di di 

oTxe ul is kom pa ni ebs (KPMG, Deloitte, Ernst and Young, 
PriceWoterhouseCoopers) Se sa ba mi so ba Si aq vT aud it-

or uli mom sa xu re bis xa ris xi da mi si kon tro lis 

si te ma ro gorc, aud it is sa er Ta So ri so stan-

dar teb Tan, as eve, aud it is xa ris xis kon tro lis 

stan dar tTan da maT Si da moTxov neb Tan.

• sa qar Tve lo Si moq me di sa er Ta So ri so aud-

it or ul qse leb Si ga wev ri an eb ul aud it or ul 

kom pa ni ebs (Baker Tilly Georgia, BDO Georgia,PKF 
Georgia, Crowe Horwath Georgia, Grant Tornton Georgia) 
Zi ri Ta dad,   Se sa ba mi so ba Si aq vT aud it or uli 

mom sa xu re bis xar si xi da mi si kon tro lis si te ma, 

ro gorc aud it is sa er Ta So ri so stan dar teb Tan, 

as eve, aud it is xa ris xis kon tro lis stan dar-

tTan da maT Si da moTxov neb Tan.

• sa qar Tve lo Si moq med qar Tul sa Su alo da 

mci re aud it or ul kom pa ni eb is um et es ob aSi ar 

ar is Se sa ba mi so ba Si  aud it or uli mom sa xu re bis 

xar si xi da mi si kon tro lis si te ma aud it is sa er-

Ta So ri so stan dar teb Tan  da aud it is xa ris xis 

kon tro lis stan dar tTan.

• maT da Wir de baT mniS vne lo va ni fi nan su ri da 

in te leq tu al uri re sur se bis mo bi li ze ba, ra Ta 

mi aR wi on aud it is sa er Ta So ri so stan dar te bi sa 

da zo ga dad IFAC-is moTxov nebs  aud it or uli 

mom sa xu re bis xa ris xis  dak ma yo fi le bis kuTxiT.

• Cvens mer Ca ta re bul ma kvle vam aC ve na, rom 

sa yo vel Ta od mi Re bu li „WeS ma ri te ba“, rom rac 

uf ro di dia aud it or uli kom pa nia, ga mom di na re 

ma Ti teq ni ku ri, fi nan su ri da in te leq tu al uri 

Se saZ leb lo be bi dan, miT uk eT esia mom sa xu re bis 

xa ris xi, yo vel Tvis ar ar is swo ri, rad gan es da-

mo ki de bu lia kon kre tul aud it or ul kom pa ni aze,  

qve ya na Si ar se bul ek on om ik ur gan vi Ta re ba ze da 

aud it or uli saq mi an ob is re gu li re ba ze.

• aud it or uli mom sa xu re bis xa ris xis kon tro-

lis am aR le ba da Se sa ba mi sad fi nan su ri in for ma-

ci is san do ob is am aR le ba xels Se uwyobs sa fon do 

(fa si ani qa Ral de bis) bir Jis gan vi Ta re bas (rad gan 

sa qar Tve lo Si biz ne si dRes sa ban ko seq to ri dan 

ga mo yo fil kre di te bis Sem yu rea da me ore di di 

sti mu li sa fon do bir Ja TiT qmis ver fun qci en-

ir ebs)   da Se sa ba mi ad iq ne ba mniS vne lo va ni na bi ji 

sa qar Tve los ek on om ik is gan vi Ta re bi saT vis.

• aud it or uli mom sa xu re bis xar si xis gan vi Ta-

re ba mniS ve lo va nia as eve sa xel mwi fo saT vis, ra Ta 

mas hqon des ad eq va tu ri fi nan su ri in for ma cia, 

swo rad da geg mos da Se ag ro vos sa ga da sa xa do Se-

mo sav le bi.

• mci re da sa Su alo zo mis aud it or uli kom-

pa ni eb is aT vis un da iy os pro por ci uli moTxov na 

xa ris xis kon tro lis Se mow me bi saT vis da maT Tvis 

un da Se mu Sav des xa ris xis kon tro lis Se mow me bis 

spe ci al uri me To dol gia.

• un da mox des xa ris xis kon tro lis sis te me bis 

gac no ba da tre nin ge bis Ca ta re ba sa qar Tve lo Si 

moq me di mci re da sa Su alo aud it or uli kom pa-

ni eb is xel mZRva ne le bi sa da iq mo mu Sa ve aud it-

or eb is aT vis.

• aud it or eb is Ser Ce vis dros gan sa kuT re bu li 

yu radRe ba un da da eT mos aud it or is da mo uk id-

eb lo bas da mis kom pe ten tu ro bas.

• un da gan vi Tar des kor po ra ti uli kul tu ra 

qar Tul aud it or ul kom pa ni eb Si.

• as eve re gu la ru lad un da mox des aud it is 

par tni or eb is da Ta nam Srom le bis kva li fi ka ci is 

am aR le ba da gan vi Ta re ba.

• un da gan vi Tar des  aud it or uli Se mow me bis  

pro ce si (me To do lo gia).

• un da am aR ldes aud it or uli das kvnis re al-

ur oba da  sar geb li an oba fi nan su ri in for ma ci is 

mom xma reb le bi saT vis.

Te i mu raz far cxa la Ze,

Tsu eko no mi kis da biz ne sis

 fa kul te tis doq to ran ti

ga mo ye ne bu li li te ra tu ra:

1. ar ens, ran dal, be as li  „ aud iti da mar wmu ne-

be li mom sa xu re ba, 2006 w.

2. sa qar Tve los pro fe si on al bu Ral ter Ta da 

aud it or Ta fe de ra cia „aud it is teq ni ku ri do-

ku men te bi, sa er Ta So ri so stan dar te bi. Tbi li-

si, 2005 3. ev ro ko mi sia „mwva ne fur cle bi“ 2009. 

3. www.ifac.org; 4. www.ifrs.org; 5. www.gfpaa.ge

ABSTRACT

Temuri Partskhaladze – 
Doctorate at Tbilisi State University

The issue of  the audit audit quality is very important 
for Invetors, Government bodies, business communities  
in Georgia as for the developimg country.

In the article we provide research about audit service 
quality in Georgia and make conclusions and recom-
mendation for future developments. 
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ro gor ga mo vi an ga ri SoT 
sa dazRve vo pre mia

sa dazRve vo pre mia, anu sa dazRve vo Se na ta ni ar-

is dam zRve vis mi er mzRve ve lis Tvis ga da sax de li 

Tan xa, ro me lic ga miz nu lia mzRve ve lis mi er mis-

Tvis ga we uli sa dazRve vo mom sa xu re bis xar je bi sa 

da sa dazRve vo Sem Txve viT mi ye ne bu li za ra lis 

xel Sek ru le biT  gan sazRvrul far gleb Si as an-

azRa ur eb lad. am de nad, dam zRve vis mi er ga dax di-

li sa dazRve vo Se na ta ni (pre mia) un da fa rav des 

kom pa ni is xar jebs (ro go ri caa: Ta nam Srom le bis 

xel fa si, sa ko mi sio an azRa ur eb ani, Se no bis ij ar is 

ga da sa xa di da sxv.) da uz run vel yof des mis mo ge-

bas, iy os mzRve ve lis mi er aR eb uli val de bu le be-

bis Ses ru le bis ga ran ti.

სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ რე ბის ფა სი – გან საზღვრავს 
დაზღვე ვის ტა რიფს, რო მე ლიც წეს დე ბა სა დაზღვე ვო 
თან ხის ერ თე ულ ზე, გან საზღვრულ დრო ში. ტა რი ფის 
ეკ ონ ომ იკ ური სა ფუძ ვე ლი არ ის სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ-
რე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
სა დაზღვე ვო ფონ დის სა შუ ალ ებ ებ ზე და საქ მის წარ მო-
ებ ის ობ ექ ტურ მოთხოვ ნებ ზე.

სა დაზღვე ვო ტა რი ფის ში ნა არ სი და სტრუქ ტუ რა გა-
ნი საზღვრე ბა დაზღვე ვის არ სი დან გა მომ დი ნა რე .

სა დაზღვე ვო-ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბი ფუნ-
ქცი ონ ირ ებს მხო ლოდ შემ თხვე ვი თი სა შიშ რო ებ ებ ის 
არ სე ბო ბის მი ზე ზით და აქ ვს კო მერ ცი ული მო გე ბის 
მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა,რაც აქ ტუ არ ებს აიძ ულ ებს გა-
ით ვა ლის წი ნონ ის ფაქ ტი, რომ რე ალ ური და ნა კარ გე ბი, 
პირ ველ რიგ ში, შემ თხვე ვი თია, და მე ორე, შე იძ ლე ბა იყ-
ოს სხვა დას ხვა სიხ ში რის (ალ ბა თო ბის). უფ რო სწო რად, 
წე ლი წად ში შე იძ ლე ბა მოხ დეს 100 ან 200 შემ თხვე ვი თი 
ზა რა ლი. ამ ას თან, მა თი ერ თობ ლი ვი მო ცუ ლო ბა შე იძ-
ლე ბა იყ ოს გან სხვა ვე ბუ ლი.

მთლი ანი და ნა კარ გი 100 სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვი-
დან შიძ ლე ბა იყ ოს:

• ნაკ ლე ბი 200 სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის ზა რა ლის 
ღი რე ბუ ლე ბა ზე;

• 200 ზა რა ლის ოდ ენ ობ აზე მე ტი;
• 200 ზა რა ლის მო ცუ ლო ბის ტო ლი.
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე აქ ტუ არ ები სა დაზღვე ვო ტა რიფ-

ში ით ვა ლის წი ნე ბენ ორ ნა წილს: სა შუ ალო სტა ტის ტი-
კუ რი ზა რალს წლის გან მავ ლო ბა ში მო სა ლოდ ნელ საფ-
რთხე ებ ზე დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად და სა რის კო და ნა მატს. 

თუ კი ფაქ ტი ური და ნა კარ გე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი აღ მოჩ-
ნდე ბა სა შუ ალო სტა ტის ტი კუ რის ტო ლი, მა შინ, მზღვე-
ველს ეყ ოფა რე ზერ ვე ბი მთე ლი პორ ტფე ლის ზა რა ლის 
და სა ფა რად. თუ ფაქ ტი ური აღ მოჩ ნდე ბა ნაკ ლე ბი სა შუ-

ალ ოზე, მა შინ, კომ პა ნი ას ექ ნე ბა ეკ ონ ომია გა დახ დებ ზე, 
რო მელ საც იგი გა მო იყ ენ ებს შემ დეგ პე რი ოდ ში. ხო ლო, 
თუ ფაქ ტი ური მაჩ ვე ნე ბე ლი იქ ნე ბა სა შუ ალ ოზე მა ღა-
ლი, მა შინ, მზღვე ველს რე ზერ ვე ბი არ ეყ ოფა ზა რა ლის 
ას ან აზღა ურ ებ ლად. ას ეთ სი ტუ აცი აში, გა დახ დი სუ ნა-
რი ან ობ ის პრობ ლე მა რომ არ შე იქ მნას, აქ ტუ არ ები ით-
ვა ლის წი ნე ბენ სწო რედ სა დაზღვე ვო ტა რი ფის მე ორე 
ნა წილს _ სა რის კო და ნა მატს. სა რის კო და ნა მა ტით წარ-
მო იქ მნე ბა რე ზერ ვის ის ნა წი ლი, რომ ლი თაც შეძ ლებს 
კლი ენ ტე ბის წი ნა შე წარ მო შო ბი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
და ფარ ვას. ამ დე ნად, სა დაზღვე ვო ზა რა ლის შემ თხვე ვი-
თი და ალ ბა თო ბი თი ხა სი ათი მზღვე ვე ლებს აიძ ულ ებს 
ტა რიფ ში ჩარ თონ ნა წი ლი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს იმ 
ზა რა ლის გა და ფარ ვას, რო მე ლიც გა და აჭ არ ბებს სა შუ ალო 
მაჩ ვე ნე ბელს.

სა რის კო დაზღვე ვა ში სა დაზღვე ვო ეკ ონ ომ იკ ური 
ურ თი ერ თო ბე ბი ფუნ ქცი ონ ირ ებს ზა რა ლის ჩა კე ტი ლი 
და სო ლი და რუ ლი გა ნა წი ლე ბის პრინ ცი პით.ზა რა ლის 
ან აზღა ურ ება დაზღვე ვა ში ხორ ცი ელ დე ბა კო ოპ ერ ატ-
ივ ის პრინ ცი პით. დამ დგა რი შემ თხვე ვე ბით მი ღე ბუ ლი 
ზა რა ლის გა და ნა წი ლე ბით ყვე ლა დაზღვე ულ ზე. ამ-
იტ ომ, სა დაზღვე ვო ტა რი ფის ნე ტო ნა წი ლი გამ რავ ლე-
ბუ ლი დაზღვე ულ თა რიცხვზე საკ მა რი სი უნ და იყ ოს 
სა დაზღვე ვო რე ზერ ვე ბის შე საქ მნე ლად. დაზღვე ვა ში 
რე ზერ ვე ბის მო ცუ ლო ბა უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს სა-
დაზღვე ვო კომ პა ნი ის ვალ დე ბუ ლე ბებს იმ კლი ენ ტე ბის 
წი ნა შე, რომ ლე ბიც იხ დი ან შე ნა ტა ნებს ტა რი ფის ბა ზა ზე 
და იღ ებ ენ ან აზღა ურ ებ ას  პრინ ცი პით: „ყვე ლა ერ თი სათ-
ვის და ერ თი ყვე ლა სათ ვის“. სა დაზღვე ვო შე ნა ტა ნი უნ და 
გა და იხ ად ოს ყვე ლა დაზღვე ულ მა, ხო ლო ან აზღა ურ ება 
ზა რა ლი სათ ვის უნ და მი იღ ოს იმ ნა წილ მა, რო მელ თა 
დაზღვე ული ინ ტე რე სე ბის და ზა რა ლე ბაც მოხ და გა რი-
გე ბის ფარ გლებ ში.

na to ka kaS vi li, 

Tsu, pro fe so ri
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სა დაზღვე ვო ურ თი ერ თო ბე ბი რე ალ იზ დე ბა დრო-
ისა და სივ რცის მკაც რად გან საზღვრულ ფარ გლებ ში. 
დაზღვე ვის ფა სი ხელ მი საწ ვდო მი უნ და იყ ოს კლი ენ ტე-
ბის თვის. ამ ას თან, მომ გე ბი ანი სა დაზღვე ვო   ეკ ონ ომია 
კარ ნა ხობს მზღვე ველს, რომ დაზღვე ულ თან შე ათ ან ხმოს 
ვა დე ბი და ტე რი ტო რი ები, რომ ლებ საც მო იც ავს დაზღვე-
ვა. აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნე ბი რე ალ იზ დე ბა დაზღვე ვის 
ტა რი ფის შე სა ბა მის გა მო ხა ტუ ლე ბა ში, რომ ლე ბიც სა-
დაზღვე ვო შე ნა ტა ნე ბის სა ხით გა და იქ ცე ვა სა დაზღვე ვო 
რე ზერ ვის შე სა ბა მის ნა წი ლად.

სა დაზღვე ვო-ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის არ სი 
მდგო მა რე ობს სა დაზღვე ვო შე ნა ტა ნე ბის დაბ რუ ნე ბა დო-
ბის პრინ ციპ ში. მას ას ევე უწ ოდ ებ ენ გა რი გე ბის მო ნა წი ლე 
მხა რე ებ ის ინ ტე რე სე ბის ექ ვი ვა ლენ ტუ რო ბის პრინ ციპს.

სა დაზღვე ვო პრაქ ტი კა ში მი მარ თა ვენ სა დაზღვე ვო 
პრე მი ებ ის (შე ნა ტა ნე ბის) სხვა დას ხვა სა ხე ებ ად (ჯგუ ფე-
ბად) და ყო ფას. ძი რი თად საკ ლა სი ფი კა ციო ნი შანს წარ-
მო ად გენს და ნიშ ნუ ლე ბა.

და ნიშ ნუ ლე ბის მი ხედ ვით სა დაზღვე ვო შე ნა ტა ნი 
იყ ოფა სა რის კო პრე მი ად, ნე ტო-პრე მი ად, შემ ნახ ველ 
(და მაგ რო ვე ბელ) შე ნა ტა ნად, საკ მა რის შე ნა ტა ნად, ბრუ-
ტო-პე მი ად (სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თი).

სა რის კო პრე მია_ეს არ ის სუფ თა ნე ტო პრე მია ანუ 
ფუ ლა დი სა დაზღვე ვო შე ნა ტა ნის ნა წი ლი,რო მე ლიც გა-
მო ყო ფი ლია რის კის და სა ფა რად. ის და მო კი დე ბუ ლია 
სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვე ბის ალ ბა თო ბის ხა რის ხზე, კონ-
კრე ტულ სი ტუ აცი აზე, სა დაზღვე ვო ობი ექ ტზე, რის კის 
გა მოვ ლე ნის დრო სა და ად გილ ზე.

ნე ტო-პრე მია_სა დაზღვე ვო შე ნა ტა ნის ნა წი ლია, რო-
მე ლიც აუც ილ ებ ელია სა დაზღვე ვო გა დახ დე ბის თვის 
დრო ის გარ კვე ულ მო ნაკ ვეთ ში დამ ზღვე ვის ამა თუ იმ 
სა ხე ობ ებ ის თვის. 

ნე ტო-პრე მია ნორ მა ლურ პი რო ბებ ში სა რის კო პრე მი ის 
ტო ლია, თუ არ შე იძ ლე ბა რის კის გეგ მუ რი გან ვი თა რე ბა. 
პრაქ ტი კა ში რის კის გეგ მუ რი გან ვი თა რე ბის სი ტუ აცი იდ-
ან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა ად გი ლი ექ ნეს რო გორც და-
დე ბით, ას ევე უარ ყო ფით გა დახ რებს. ამ იტ ომ სი ტუ აცი ის 
უარ ყო ფი თი მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბის (რის კე ბის 
მო სა ლოდ ნე ლი გაზ რდის) შემ თხვე ვა ში სა რის კო პრე მი ას 
ამ ატ ებ ენ ე.წ. სა გა რან ტიო ანუ სტა ბი ლი ზა ცი ურ და ნა-
მატს და მი ღე ბუ ლი ჯა მი გან საზღვრავს ნე ტო-პრე მი ის 
სი დი დეს.

შემ ნახ ვე ლი (და მაგ რო ვე ბე ლი) შე ნა ტა ნი გა მო იყ ენ ება 
სი ცოცხლის დაზღვე ვა ში, სა დაზღვე ვო ხელ შეკ რუ ლე-
ბის დრო ის გას ვლის შემ დეგ სა დაზღვე ვო გა დახ დე ბის 
და ფარ ვი სას. მი სი ოდ ენ ობა იც ვლე ბა დაზღვე ვის ხელ-
შეკ რუ ლე ბის მოქ მდე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში, ხდე ბა 
შე ნა ტა ნის დაგ რო ვე ბა. ად ამი ან ში ფუ ლის დაგ რო ვე-
ბის სურ ვი ლი ქმნის სხვა დას ხვა სა ხის და მაგ რო ვე ბელ 
დაზღვე ვას და შემ ნახ ველ შე ნა ტა ნებს, მაგ რამ მი ზან შე-
წო ნი ლია დაგ რო ვე ბის ფუნ ქცი იდ ან გა მოვ ყოთ კონ კრე-
ტუ ლი რის კის დაზღვე ვა. ამ იტ ომ, დაზღვე ვის პი რო ბებ ში 
უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ სა რის კო პრე მია და შემ ნახ ვე ლი 
შე ნა ტა ნი, რი თაც შე ვი ნარ ჩუ ნებთ ნე ტო-პრე მი ას დაზღვე-
ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მთე ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში. 
საკ მა რი სი შე ნა ტა ნი შედ გე ბა ნე ტო-პრე მი ისა და დატ ვირ-

თვის ხარ ჯე ბის ჯა მის გან, რო მე ლიც ჩარ თუ ლია მზღვე-
ვე ლის ხარ ჯებ ში. ბრუ ტო-პრე მია – ეს არ ის მზღვე ვე ლის 
სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც შედ გე ბა საკ მა რი სი 
შე ნა ტა ნე ბის გან და და ნა მა ტის გან ის ეთი ხარ ჯე ბის და-
სა ფა რად, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია გა მა ფარ თო ებ ელი 
ღო ნის ძი ებ ებ ის ჩა სა ტა რებ ლად, რეკ ლა მი სათ ვის, და მა ტე-
ბი თი ელ ემ ენ ტი, რო მე ლიც ჩარ თუ ლია ბრუ ტო-პრე მი აში, 
იწ ვევს სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თის გაზ რდას. 

 სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ებ ის თვის სა დაზღვე ვო ტა რი ფი 
არ ის ძა ლი ან რთუ ლი წარ მო ნაქ მნი, რაც გა ნა პი რო ბებს 
მი სი ეკ ონ ომ იკ ური არ სი სა და გა აზ რე ბის მრა ვალ ფე რო-
ვან მიდ გო მებს.

სა დაზღვე ვო ტა რი ფი _ ეს არ ის აქ ტუ არ ულ თე-
ორი ებ ზე დაყ რდნო ბით მა თე მა ტი კუ რად დათ ვლი ლი 
დაზღვე ვის სა ბა ზი სო ტა რი ფი, სა დაზღვე ვო პრო დუქ ტის 
სა ვა რა უდო მო ცუ ლო ბა გა მო ხა ტუ ლი ფუ ლად ფორ მა ში, 
რო მე ლიც გა მო ით ვლე ბა მეც ნი ერ ული პროგ ნო ზის სა-
ფუძ ველ ზე დაზღვე ვის ერ თე ულ ზე ან მთელ სა დაზღვე ვო 
მო ცუ ლო ბა ზე.

სა დაზღვე ვო ტა რი ფის არ სე ბი თი მა ხა სი ათ ებ ლე ბია:
1. ფუ ლა დი ფორ მა _ ეს არ ის ყვე ლა ფა სის ნი შა ნი.
2. ამ ფა სის სა ვა რა უდო მნიშ ვნე ლო ბა _ „სა ვა რა უდო“ 

ნიშ ნავს, რომ ფა სის თე ორი ულ ად დათ ვლლი მო ცუ ლო ბა 
შიძ ლე ბა და ემ თხვეს ფაქ ტი ურს და შე იძ ლე ბა არც და ემ-
თხვას-აღ მოჩ ნდეს უფ რო მა ღა ლი ან და ბა ლი.

3. მეც ნი ერ ული პროგ ნო ზის სა ფუძ ველ ზე დათ-
ვლი ლი ნიშ ნავს, რომ მზღვე ველს არ აქ ვს სა ბა ზი სო 
მეც ნი ერ ული ინ სტუ მენ ტე ბი იმ ის თვის, რომ ზუს ტად 
გან საზღვროს  პრო დუქ ტის ფა სი, მი სი თვით ღი რე ბუ-
ლე ბა და მო გე ბა.

მზღვე ველს გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი შემ თხვე ვე ბის 
დად გო მით გა მოწ ვე ული ზა რა ლის მო ცუ ლო ბის გან-
სა საზღვრა ვად აქ ვს აქ ტუ არ ული გათ ვლე ბის თე ორია, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენს შემ თხვე ვი თო ბის თე ორი ასა და 
მა თე მა ტი კუ რი სა დაზღვე ვო სტა ტის ტი კის თე ორი ის 
სინ თეზს. აღ ნიშ ნუ ლი  თე ორია შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე-
ვა მი ვი ღოთ თვით ღი რე ბუ ლე ბი სა და მო გე ბის მხო ლოდ 
და ახ ლო ებ ითი, მო სა ლოდ ნე ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბი.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა დაზღვე ვო 
ტა რი ფი შე უძ ლე ბე ლია იყ ოს კო მერ ცი ულ დაზღვე ვა ში 
სა ბო ლოო სა ბაზ რო ფა სი. ნე ბა ყოფ ლო ბით დაზღვე ვა ში 
სა დაზღვე ვო ტა რი ფი არ ის წი ნას წა რი, მი ახ ლო ებ ითი ფა-
სი ცდო მი ლე ბე ბით. სა დაზღვე ვო პრო დუქ ტის სა ბო ლოო 
ფა სი გა ნი საზღვრე ბა ბა ზარ ზე  სა ბაზ რო და არ ას აბ აზ რო 
ფაქ ტო რის ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად და ღე ბუ ლობს სა-
დაზღვე ვო შე ნა ტა ნის (პრე მი ის) სა ხელს. პო ტენ ცი ურ 
კლი ენ ტებ სა და სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ას შო რის ფა სის შე-
თან ხმე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ფაქ ტი სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა 
ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ სა დაზღვე ვო ტა რი ფის  გან მარ ტე ბა: 
სა დაზღვე ვო ტა რი ფი ეს არ ის მეც ნი ერ ულ გათ ვლებ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი, გა რი გე ბის მო ნა წი ლე მხა რე ებს შო რის 
შე თან ხმე ბუ ლი ფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა ვა რა უდო 
მო ცუ ლო ბა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს  სა დაზღვე ვო სის ტე-
მი სა და სა დაზღვე ვო ტა რი ფის ფაქ ტი ური სა ბაზ რო ფა სის 
ფორ მი რე ბის ძი რი თად ეკ ონ ომი ურ ბა ზისს. 

        სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თის გან საზღვრა სა დაზღვე ვო 
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ურ თი ერ თო ბე ბის ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტია. ნე ბის მი ერ 
სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ რე ბას აქ ვს ფა სი, რო მე ლიც გა მო-
ის ახ ება სა დაზღვე ვო შე ნა ტან ში (პრე მია), რო მელ საც 
დამ ზღვე ვი უხ დის მზღვე ველს. დაზღვე ვის პრე მია 
დგინ დე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის მო მენ ტში და 
რჩე ბა უც ვლე ლი მი სი მოქ მე დე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა-
ში. სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ რე ბის რე ალ ური ღი რე ბუ ლე ბა 
არ ის ის, რომ  თუ დად გა სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვა,  მა შინ 
მზღვე ვე ლი ან აზღა ურ ებს სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვი სა გან 
მი ყე ნე ბულ ზა რალს. ვი ნა იდ ან სა დაზღვე ვო საქ მი ან ობა 
ორი ენ ტი რე ბუ ლია მო გე ბა ზე, სა დაზღვე ვო ტა რი ფი მო-
იც ავს საქ მის წარ მო ებ ის ხარ ჯე ბი სა და მო გე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფის ღი რე ბუ ლე ბა საც.

სა დაზღვე ვო პრე მი ის სი დი დემ უნ და უზ რუნ ველ ყოს: 
დაზღვე ულ ის ზა რა ლის ან აზღა ურ ება მთლი ან ად ან ნა-
წი ლობ რივ; დაზღვე ულ ის რე ზერ ვე ბის შექ მნა; მო გე ბის 
ფორ მი რე ბა.

სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ რე ბის ფა სი, რო გორც ყვე ლა 
სა ბაზ რო ფა სი მოთხოვ ნა-მი წო დე ბის კა ნო ნე ბის მოქ-
მე დე ბით ცვა ლე ბა დია. იგი იც ვლე ბა გან საზღვრულ 
ინ ტერ ვალ ში, რომ ლის ქვე და ზღვა რი გა ნი საზღვრე ბა 
ტო ლო ბით:

სა დაზღვე ვო შე მო სუ ლო ბე ბი = სა დაზღვე ვო ან აზღა-
ურ ება + კომ პა ნი ის ხარ ჯე ბი.

ცხა დია, რომ ას ეთ შემ თხვე ვა ში კომ პა ნია მო გე ბას ვერ 
მი იღ ებს.

პრე მი ის ზე და ზღვა რი გა ნი საზღვრე ბა მოთხოვ ნის 
სი დი დი სა და სა ბან კო პრო ცენ ტის მი ხედ ვით. სა დაზღვე-
ვო მომ სა ხუ რე ობ აზე მოთხოვ ნის ზრდა იწ ვევს ფა სე ბის 
ზრდას, შე დე გად ბა ზარ ზე გამ რავ ლდე ბა კონ კუ რენ ტი 
კომ პა ნი ები და ფა სე ბიც თან და თა ნო ბით გა მო თა ნაბ-
რდე ბა. 

დამ ზღვე ვე ბის მი ერ გა დახ დი ლი სა დაზღვე ვო პრე მია 
აკ უმ ულ ირ დე ბა სა დაზღვე ვო კომ პა ნი აში და ინ ვეს ტირ-
დე ბა სხვა დას ხვა საქ მი ან ობ აში, მათ შო რის კო მერ ცი ლი 
ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე. ამ შემ თხვე ვა ში სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ას შე უძ ლია გა უწი ოს კონ კუ რენ ცია ბან კებს და სა-
დაზღვე ვო ტა რი ფი შე არ ჩი ოს ის ეთი, რო მე ლიც გავ ლე ნას 
მო ახ დენს კლი ენ ტის არ ჩე ვან ზე სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის 
სა სარ გებ ლოდ. სა ინ ვეს ტი ციო სა ქი ან ობ იდ ან შემ სავ ლე-
ბი ფა რავს კომ პა ნი ის ხარ ჯებს და ხელს უწყობს მო გე ბის 
ფორ მი რე ბას, რაც მზღვე ვე ლებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს შე-
ამ ცი რონ მომ სა ხუ რე ბის ფა სი.

სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ რე ბის ფა სი გა ნი საზღვრე ბა 
სპე ცი ფი ური ფაქ ტო რე ბი თაც, რო გო რე ბი ცაა: სა დაზღვე-
ვო კომ პა ნი ის მდგო მა რე ობა, სა დაზღვე ვო პორ ტფე ლის 
მო ცუ ლო ბა და სტრუქ ტუ რა, მმარ თვე ლო ბი თი ხარ ჯე ბი, 
შე მო სავ ლე ბი და ა. შ. 
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სა დაზღვე ვო ტა რი ფის აგ ება და მო კი დე ბუ ლია წი ნა 
წლებ ში მი ღე ბუ ლი ზა რა ლის სი დი დე ებ ზე, რომ ლის 
სა ფუძ ველ ზე გა ინ გა რი შე ბა სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის 
დად გო მის სიხ ში რე, ალ ბა თო ბა და ამ ის შემ დეგ ზა-
რა ლის სა შუ ალო სი დი დე და მი სი გა ნა წი ლე ბა, ანუ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად დამ ზღვე ვი იხ დის სა-
დაზღვე ვო პრე მი ას, რის სა ფუძ ველ ზე მას აქ ვს უფ ლე ბა 
მი იღ ოს დაზღვე ვის თან ხა შემ თხვე ვის დად გო მი სას. 
ე.ი p ალ ბა თო ბი სა s სა დაზღვე ვო თან ხის მი ხედ ვით 

ნე ტო პრე მია
∏=P * S (ექ ვი ვა ლენ ტუ რო ბის პრინ ცი პი).
სა დაზღვე ვო ტა რი ფე ბის გა ან გა რი შე ბის ტექ ნი კა 

და ფუძ ნე ბუ ლია მა თე მა ტი კურ კა ნონ ზო მი ერ ებ ებ ზე. 
სა დაზღვე ვო ტა რი ფის შემ დე გი ელ ემ ენ ტია დატ ვირ თვა. 
პრაქ ტი აში მი ღე ბუ ლია სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თის სტრუქ-
ტუ რა ში დატ ვირ თის წი ლი ნე ტო-პრე მი ის 5%-დან  
30%-მდე დაზღვე ვის სა ხე ობ ებ ის მი ხედ ვით.დაზღვე ვის 
სხვდას ხვა სა ხე ობ ებ ის ათ ვის დატ ვირ თვის მო ცუ ლო ბა 
შე იძ ლე ბა რამ დე ნად მე გან სხვავ დე ბო დეს ზე მოთ და სა-
ხე ლე ბუ ლი სა გან. დატ ვირ თვის ძი რი თა დი ნა წი ლია სა-
დაზღვე ვო საქ მის წარ მო ებ ის ხარ ჯე ბი. საქ მის წარ მო ებ ის 
ხარ ჯე ბი ან ალ იზ ის მიზ ნით იყ ოფა შემ დეგ ნა წი ლე ბად:

სა ორ გა ნი ზა ციო _ სა დაზღვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ის და-
ფუძ ნე ბის ხარ ჯე ბი;

აკ ვი ზი ცი ური _ ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც და ავ ში რე ბუ ლია 
ახ ალი დამ ზღვე ვის მო ზიდ ვას თან. მი სი ძი რი თა დი ნა-
წი ლი იხ არ ჯე ბა სა დაზღვე ვო ბრო კე რე ბი სა და აგ ენ ტე ბის 
სა კო მი სიო გა დახ დე ლებ ზე;

სა ინ კა სა ციო _ ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც და ავ ში რე ბუ ლია 
სა ან გა რიშ სწო რე ბო მოჯ მსა ხუ რე ბას თან;

სა ლიკ ვი და ციო _ ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე-
ბუ ლია ზა რა ლის და სა რე გუ ლი რებ ლად, სა სა მარ თლო 
ხარ ჯე ბი, სა მივ ლი ნე ბო ხარ ჯე ბი, ექ სპერ ტე ბის მომ სა ხუ-
რე ბის ან აზღა ურ ება და სხვა.

მმარ თვე ლო ბი თი _ მო იც ავს შრო მის ან აზღა ურ ებ ის 
ხარ ჯებს, სა მე ურ ნეო და სა კან ცე ლა რიო ხარ ჯებს. ტრან-
სპორ ტის, კავ შირ გაბ მუ ლო ბის, იჯ არ ის, წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი ხარ ჯე ბის, ამ ორ ტი ზა ცი ის ხარ ჯბს და სხვა. 

გარ და ჩა მოთ ვლი ლი ხარ ჯე ბი სა, დატ ვირ თვა შე იც-
ავს ას ევე სა რე ზერ ვო ფონ დის ფორ მი რე ბის ხარ ჯებს. 
დატ ვირ თვის შე მად გე ნე ლია მო გე ბა _ გეგ მი ური მო გე-
ბა, შეს რუ ლე ბუ ლი საქ მი ან ობ ის გან მი ღე ბუ ლი მო გე ბა. 
ბრუ ტო გა ნა ვე თის სტრუქ ტუ რა ში მო გე ბის ელ ემ ენ ტე ბის 
არ სე ბო ბა ხაზს უს ვამს სა დაზღვე ვო საქ მი ნო ბის სა მე წარ-
მეო ხა სი ათს. 

სა დაზღვე ვო ტა რი ფის გა ან გა რი შე ბი სათ ვის აუც ილ-
ებ ელია პა რა მეტ რე ბი:

S1, S2, ..., Sn – სა დაზღვე ვო თან ხა;
P1, p2, ..., pn - სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის დად გო მის 

ალ ბა თო ბა;
∏1, ∏2, ..., ∏n - სა დაზღვე ვო პრე მია;
Z1, Z2, ... , Zn - ზა რა ლის სი დი დიე;
q1, q2, ...., qn    - სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის არ დად გო-

მის ალ ბა თო ბა.
სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის დად გო მის ალ ბა თო ბის 

და სად გე ნად სა ჭი როა წი ნა წლე ბის სტა ტის ტი კუ რი 

Abstract

THE THEORETICAL BASIS FOR THE 
CALCULATION OF INSURANCE PREMIUMS

NatoKakashvili - TSU Professor

Insured deposits are insured by the insurer for the 
insurance premium is the amount that the insurer intended 
by him for the costs of insurance and insurance services 
under the agreement for compensation for damage caused 
accidentally. The price of insurance services - setting 
insurance rates, the amount prescribed in insurance 
unit, specifi ed period of time. Cost models include two 
groups of factors: a possible adaptation of the insurance 
risk (net -bet precautionary measures and exclusion) 
and a market area change (p roceedings of the expense 
and profi t) risk. Tariff for economic reasons is the cost 
of insurance services, the impact on the insurance fund 
and the means of production requirements. Insurance 
rates are determined by the content and structure of the 
essence of insurance.
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მე ტია მო ნა ცე მე ბი და უფ რო ზუს ტად გა ნი საზღვრე ბა 
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დი ნა რე, მზღვე ველს აქ ვს გარ კვე ული დრო, რომ ლის 
გან მავ ლო ბა ში შე უძ ლია მო ახ დი ნოს სა შუ ალ ებ ებ ის 
ინ ვეს ტი რე ბა და მი იღ ოს და მა ტე ბი თი შე მო სა ვა ლი. 
სა დაზღვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე გა დახ დის სი დი დიე 
შემ თხვე ვი თი სი დი დეა და შე სა ბა მი სად მთელ პორ-
ტფელ ზე გა დახ დე ბის სი დი დეც შემ თხვე ვი თია. კომ-
პა ნი ის მი ერ სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ის გა დახ და 
და მო კი დე ბუ ლია სა დაზღვე ვო ფონ დის მო ცუ ლო ბა ზე, 
რო მე ლიც ფორ მირ დე ბა სა დაზღვე ვო პრე მი ის აგ ან. 
დაზღვე ვის თი თოეულ სა ხეს აქ ვს თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია სა დაზღვე ვო ობი ექ ტის და 
სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის ხა სი ათ ზე.
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fu la di sa Su a le be bi mim di na re aq ti vebs So ris 

yve la ze ma Ra li lik vi du ro biT ga mo ir Ce va. isi ni 

sa war mos Se iZ le ba hqon des sa la ro Si naR di fu lis 

sa xiT, an ban k Si sa ban ko an ga ri Seb ze – an ga riS s-

wo re bis an ga riS ze erov nu li va lu ta da ucxo u ri 

va lu ta sa va lu to an ga riS ze. im Sem Tx ve va Si, Tu 

sa war mos ima ze me ti fu li aqvs, vid re, sa Wi roa mi si 

mim di na re val de bu le be bis da sa fa ra vad, mi zan Se-

wo ni lia sxva das x va fa si a ni qa Ral de bis (gan sa kuT-

re biT ma Ra li sap ro cen to ga nak ve Te bis pi ro beb Si) 

Se Ze na. oRond, es fa si a ni qa Ral de bi un da ak ma yo-

fi leb des or mniS v ne lo van pi ro bas: isi ni ar un da 

ga nic did nen fa se bis mniS v ne lo van cvli le bebs da 

amas Ta na ve, Se saZ le be li un da iyos ma Ti ad vi lad 

re a li ze ba. mxo lod am pi ro be bis dak ma yo fi le bis 

Sem Tx ve va Si mok le va di a ni in ves ti cia iq ne ba lik-

vi du ri aq ti vi.

mok le va di a ni sa Ta ma su qo moTxov ne bi (a nu de-

bi to ru li Ta ma su qi) aZ levs uf le bas Ta ma su qis 

mflo bels mos Txo vos ses xis am Rebs Ta ma suq Si 

aR niS nu li Tan xa gan sazR v ru li va dis T vis. Ta ma-

su qe biT an ga riS wo re bas is upi ra te so ba aqvs kre-

dit Si vaW ro bas Tan Se da re biT, rom igi war mo ad gens 

Se mo sav lis da ma te biT wya ros mas ze pro cen tis da-

ricx vis ga mo. gar da ami sa Se saZ le be lia Ta ma su qis 

ga yid va, zog Sem Tx ve va Si ga sa yi di fa si Se saZ le be-

lia no mi nal ze (Ta ma suq Si da fiq si re bul si di de ze) 

me tic ki iyos.

mok le va di a ni moTxov ne bi –

 de bi to ru li an ga ri Se bi

sa qon lis re a li za cia Se iZ le ba gan xor ci el des 

ro gorc naRd ful ze, ro de sac myid ve li ix dis sa-

fa surs ma Sin ve da mi aqvs sa qo ne li, ise kre dit Si. 

am Sem Tx ve va Si myid ve li ma Sin ve ar ix dis. igi iRebs 

sa qo nels da Se sa ba mis an ga riS-faq tu ras, sa dac 

Ca moT v li lia Se Ze ni li sa qo ne li, fa si da anazRa u-

re bis pi ro be bi. da ricx vis (re a li za ci is) prin ci pi-

dan ga mom di na re myid ve lis mi er sa qon lis mi Re bis-

Ta na ve fiq sir de ba re a li za ci i dan Se mo sa va li da 

de bi to ru li da va li a ne ba. ar aris sa Wi ro fu lis 

re a lu rad mi Re bis lo di ni. ga yid vis mo men tis Ta-

na ve an ga ri Seb Si un da da va fiq si roT de be ti – de-

bi to re bi, kre di ti – Se mo sa va li re a li za ci i dan.

ra sak vir ve lia kre dit Si mo vaW re fir ma da in-

te re se bu lia, rom yve la de bi tor ma ga da i xa dos. 

am miz niT fir me bi qmni an spe ci a lur sak re di to 

gan yo fi le bebs, rom le bic Se is wav li an myid ve le bis 

ga dax di su na ri a no bas. mi u xe da vad imi sa, Tu ram de-

nad efeq tu rad mu Sa obs sak re di to gan yo fi le ba, 

yo vel T vis mo i Zeb ne ba myid ve li, ro me lic ar, an ver 

ga da ix dis kre dits. Tu kli en ti sa eW voa da igi gaq ra 

va lis ga dax dam de e.i. igi am vals sa er Tod ar ga da-

ix dis, an Tu myid ve li ga mocxad da ga kot re bu lad, 

ma Si nac nak leb mo sa lod ne lia va lis ga dax da. Tu 

kli ents aqvs fi nan su ri siZ ne le e bi, ma Sin, sa eW voa 

man ga da i xa dos. im Sem Tx ve veb Si, ro de sac sa war mo 

aris si tu a ci a Si, ro de sac Cans de bi to ri ar ga da-

ix dis vals, ase Ti da va li a ne ba iT v le ba uime dod da 

xde ba mi si Ca mo we ra.

im Sem Tx ve va Si, Tu kli en tis gan fu lis mi Re ba 

Se saZ le be lia mag ram sa eW voa man ga da i xa dos, ase Ti 

da va li a ne ba iwo de ba sa eW vo moTxov ne bad. rad gan 

aris ime di, rom Se iZ le ba myid vel ma ga da i xa dos, ami-

tom, sa eW vo moTxov ne bis Ca mo we ra ar xde ba, mag ram 

sif r Txi lis prin ci pi dan ga mom di na re, ase Ti va li 

un da cal ke iyos ga mo yo fi li da aR ricxu li. es niS-

navs, rom za ra li mo sa lod ne li ar ga dax di dan un da 

nato bebiaSvili

ekonomikis akademiuri 

doqtori,

stu aso ci re bu li pro fe so ri

mim di na re aq ti ve bis na wils, ro mel Ta sa Su a le-

biT xde ba mim di na re val de bu le be bis ga naR de ba 

swra fad lik vi du ri aq ti ve bi ewo de ba. ese nia: fu-

la di sa Su a le be bi, de bi to ru li an ga ri Se bi, mok-

le va di a ni in ves ti ci e bi da Ta ma su qe bi. sa sa qon-

lo-ma te ri a lu ri ma ra ge bic mim di na re aq ti vebs 

ga ne kuT v ne ba, mag ram isi ni nak le bad lik vi dur ni 

ari an da lik vi dur da grZel va di an aq ti vebs So ris 

gar da ma val sa fe xurs war mo ad ge nen.

mim di na re aq ti ve bi
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iyos gaT va lis wi ne bu li, mag ram Tvi Ton va lis Tan xa 

dar Ce ba de bi to ris an ga riS ze im Sem Tx ve vis T vis, Tu 

is ma inc ga da ix dis.

Tu dad ge ni lia, rom va li uime doa, xde ba mi si 

Ca mo we ra za ral Si ga ta re biT: de be ti – za ra li, 

kre di ti – moTxov ne bi mi wo de bi dan da mom sa xu-

re bi dan (a nu de bi to re bi).

sa eW vo va lis Sem Tx ve va Si mi si pir da pi ri Ca mo-

we ra ar Se iZ le ba, ami tom ar se bobs spe ci a lu ri 

an ga ri Si _ sa eW vo moTxov ne bis ko req ti re ba. am 

an ga riS ze iq m ne ba re zer vi sa eW vo va le bis da far-

va ze. ma ga li Ti: sa war mos aqvs moTxov ne bi 350 000. 

ga mo ir k va, rom 10 000 va li aris uime do, xo lo 30 

000 sa eW vo. ba lan s Si ase ga mo i sa xe ba: (10 000 pir da-

pir Ca mo i we ra)

de bi to ri          340 000

sa eW vo moTxov ne bis

ko req ti re ba    30 000

       

        310 000

Se sa ba mi sad mo ge ba-za ra lis an ga riS Si gveq ne ba:

sa eW vo moTxov neb Tan da kav Si re bu li xar je bi 

30 000.

 

sa eW vo va le bis re zer vis gan sazR v ras sa re a li-

za cio me To diT sa fuZ v lad udevs kre dit Si re a-

li ze bu li sa qon lis mo cu lo ba da ga moc di le ba 

wi na wle bi sa Tu ram de ni pro cen ti de bi to ru li 

da va li a ne bi sa ar iq ne ba da fa ru li. ma ga li Tad, Tu 

ga yi du lia sa qo ne li 100 000 xo lo ga moc di le biT 

vi ciT, rom 3% sa eW vo da va li a ne baa, ma Sin un da Sev-

q m naT re zer vi 100 000 X 3% = 3 000.

me o re me To dia de bi to ru li da va li a ne bis ana-

li zis me To di. am dros va da ga da ci le bu li da va li-

a ne ba un da daj guf des va dis ga da ci le bis mi xed viT 

da yo vel jgufs un da ga ne sazR v ros da u fa ra vi 

na wi lis sa va ra u do pro cen ti.

me ne je ris T vis mniS v ne lo va nia de bi to rul an ga-

riS Ta ana li zi ga naR de bis va de bis mi xed viT. amis T-

vis un da Sed ges do ku men ti, sa dac mo ce mu li iq ne ba 

Ti To e u li myid ve lis da va li a ne ba sul da kla si-

fi ka cia Sem de gi jgu fe bis mi xed viT: da va li a ne bis 

da far vis va da ar dam d ga ra, va da ga da ci le bu lia 

1-30 dRiT, 31-60 dRiT, 61-90 dRiT, 90-ze me ti dRiT. 

Tu ase Ti do ku men ti xelT eq ne ba me ne jers yo ve li 

Tvis bo los, is ad vi lad gan sazR v ravs Sem de gi Tvis 

amo ca nebs da Se sa ba mis sak re di to po li ti kas. wi na 

wle bis ga moc di le bi dan xde ba gan sazR v ra im pro-

cen ti sa, ro me lic sa eW voa rom de bi tor ma da fa ros. 

rac uf ro me ta daa va da ga da ci le bu li, miT uf ro 

sa eW voa va lis dab ru ne ba. mag.: kom pa ni is de bi to-

ru li an ga ri Se bia:

 

                       %     re zer vis 

      Tan xa

da far vis va da ar dam d ga ra   - 100 000    0.2            200

va da ga da ci le b. 1-30 dRiT    - 30 000        1             300

va da ga da ci le b. 31-60 dRiT    - 25 000      8            2 000

va da ga da ci le b. 60 dR.me ti      - 7 000      40           2 800

sul                                                           162 000                  5 300 

e.i. mo sa lod ne lia, rom 162 000 sa er To Tan xi dan 

ar iq ne ba ga dax di li 5 300.

re a lu rad Ca mo we ri li de bi to ru li an ga ri Se-

bis si di de iS vi a Tad em Tx ve va wi nas war Se fa se buls, 

ro ca re a lu rad Ca mo we ri li Tan xa me tia, vid re, wi-

nas war Se fa se bu li, an ga riSs eq ne ba de be tu ri naS Ti, 

wi na aR m deg Sem Tx ve va Si ki – kre di tu li. Tu sa eW-

vo moTxov ne bis ko req ti re bis an ga riS ze gveq ne ba 

de be tu ri naS Ti 500 e.i. re a lu rad ar ga dax di li 

da Ca mo we ri li de bi to re bis an ga ri Se bis si di dea 5 

800, ami tom, sa Wi roa ko req ti re ba – wi nas war gan-

sazR v ru li sa eW vo moTxov neb Tan da kav Si re bu li 

xar je bis gaz r da.

im Sem Tx ve va Si, Tu de bi to ri, rom lis da va li a ne-

ba Ca mo we ri li iyo ro gorc sa eW vo, ipo vis sa Su a le-

bas da da fa ravs da va li a ne bas, sa Wi roa Ca mo we ri li 

Tan xis aR d ge na da Sem deg Cve u leb ri vad de bi to ru-

li da va li a ne bis da far vis asax va an ga ri Seb Si.

ar se bobs de bi to ru li an ga ri Se bis Ca mo we ris 

pir da pi ri me To di. am dros ar iye ne ben sa eW vo an-

ga ri Se bis wi nas wa ri Se fa se bis me To debs da sa eW vo 

an ga ri Sebs Ca mo we ren mxo lod ma Sin, ro ca isi ni 

sru li ad uime dod Ca iT v le ba.

pir da pi ri me To di sa bu Ral t ro aR ricx vis prin-

ci pe bi dan ga mom di na re ar iT v le ba karg me To dad, 

rad gan er T ma neTs ver ukav Si rebs Se mo sav leb sa da 

xar jebs, ris ga moc ir R ve va Se sa ba mi so bis prin ci pi. 

am me To dis mi xed viT, sa eW vo an ga ri Sebs, ro gorc 

xar jebs, mi a kuT v ne ben im sa an ga riS ge bo pe ri ods, 

ro ca maT aR mo a Ce nen da ara im pe ri ods, ro ca mox-

da re a li za cia. mi u xe da vad ami sa, un da aRi niS nos, 

rom aSS-s ka non m deb lo bis mi xed viT, ga da sa xa de bis 

ga moT v li sas iT va lis wi ne ben mxo lod de bi to ru li 

an ga ri Se bis Ca mo we ris pir da pi ri me To dis ga mo ye-

ne bis Se de gebs. ami tom, sa ga da sa xa do miz ne bis T vis 

ax de nen ko req ti re bas, fi nan sur an ga riS ge ba Si ki 

am jo bi ne ben sa aR ricx vo prin ci pe bis dac vas.

de bi to rul an ga riS Ta spe ci a lu ri sa xe aris 

vaW ro ba sak re di to ba ra Te bis ga mo ye ne biT. am dros 

gam yid vels ur Ti er To ba aqvs ara uSu a lod myid-

vel Tan, ara med, sak re di to ba ra Te bis ga mom S veb 

or ga ni za ci as Tan. sak re di to ba ra Te bis ga mom S ve bi 

yve la ze cno bi li kom pa ni e bia: American Express, Diners 
Club International, Master Card, VISA.
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1985 წლის 15 სექ ტემ ბერს საფ რან გე თის ქა ლაქ სტრას-
ბურ გში მი ღე ბულ იქ ნა ევ რო პუ ლი ქარ ტია ად გი ლობ რი-
ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ. ქარ ტი ით დამ ტკიც და, 
რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ები 
უფ ლე ბა მო სილ ნი არი ან გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი მი იღ ონ მათ 
მი ერ ვე დე მოკ რა ტი ული გზით არ ჩე ული ორ გა ნო ებ ის 
მი ერ, რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ ავ ტო ნო მია მა თი კომ პე ტენ-
ცი ის, ამ კომ პე ტენ ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ისა და ამ ის თვის 
აუც ილ ებ ელი სახ სრე ბის მი ხედ ვით.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი თა ვი სი უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას ახ დე ნენ საბ ჭო ებ ისა და 
ან საბ ლი ებ ის მი ერ, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ შედ გე ბი ან 
პირ და პი რი, თა ნა ბა რი და თა ნას წო რი ხმის მი ცე მის სა-
ფუძ ველ ზე ფა რუ ლი კენ ჭის ყრით არ ჩე ული წევ რე ბი სა გან.

აღ ნიშ ნუ ლი ქარ ტი ით მკაც რად არ ის გან საზღვრუ-
ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კომ პე ტენ-
ცი ის სფე რო ები. ად გი ლობ რივ ორ გა ნო ებს კა ნო ნის 
ფარ გლებ ში აქ ვთ სრუ ლი უფ ლე ბა სა კუ თა რი კომ პე-
ტენ ცი ის ფარ გლებ ში გა ნი ხი ლონ და გა დაწყვი ტონ 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის სა ჭირ ბო-
რო ტო სა კითხე ბი.

ხე ლი სუფ ლე ბის ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ებ ის თვის 
მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, არ ის სრუ ლი და ექ-
სკლუ ზი ური, იგი არ შე იძ ლე ბა იქ ნას შეზღუ დუ ლი სხვა 
ცენ ტრა ლუ რი ან რე გი ონ ალ ური ორ გა ნოს მი ერ, კა ნო ნით 
გან საზღვრუ ლი შემ თხვე ვე ბის გარ და. ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ები უფ ლე ბა მო სილ ნი არი-
ან გან საზღვრონ თა ვი ან თი ში და ად მი ნის ტრა ცი ული 
სტრუქ ტუ რე ბი იმ მიზ ნით, რომ მოხ დეს მა თი მი სა და გე ბა 
ად გი ლობ რივ სა ჭი რო ებ ებ თან და უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ-
ნას ეფ ექ ტუ რი მარ თვა.

საზღვარ გა რე თის ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო-
ბებს სა ქარ თვე ლოს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მსგავ სად 
გა აჩ ნი ათ წარ მო მად გენ ლო ბი თი (საკ რე ბუ ლო ები) და 
აღ მას რუ ლე ბე ლი (გამ გე ობ ები) ორ გა ნო ები. ყველ გან 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბაა 
მი იღ ონ ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის კა ნო ნე ბი თა ვი-
სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში, ხო ლო აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ორ გა ნო ები ვალ დე ბულ ნი არი ან აღ ას რუ ლონ მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის ტი პუ რი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებია--საგ რა-

ფოს საბ ჭო, გე ნე რა ლუ რი საბ ჭო, მუ ნი ცი პა ლუ რი საბ ჭო, 
კო მუ ნა ლუ რი საბ ჭო და სხვა1.

საზღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის 
არ ჩე ვის წე სე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია. ად გი ლობ რივ თვით-
მმარ თვე ლო ბებ ში (თით ქმის ყველ გან) სა არ ჩევ ნო უფ ლე-
ბა აქ ვს მო ქა ლა ქეს, რო მელ საც შე უს რულ და 18 წე ლი და 
გარ კვე ული პე რი ოდ ის მან ძილ ზე მუდ მი ვად ცხოვ რობს 
შე სა ბა მი სი საკ რე ბუ ლოს ტე რი ტო რი აზე, ხო ლო ად გი-
ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ ჩე ული შე იძ ლე ბა იყ ოს 
მო ქა ლა ქე, რო მელ საც შე უს რულ და 21 წე ლი. 

არ ჩე ვი თო ორ გა ნო ებ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა და მერ-
ყე ობს 1-დან 6 წლამ დე. არ სე ბობს სა ხელ მწი ფო ები, სა დაც 
ად გი ლობ რი ვი და უმ აღ ლე სი წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნო ები ირ ჩე ვა ერ თდრო ულ ად. თით ქმის ყველ გან 
ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის სა კა-
ნონ მდებ ლო მუ შა ობ ის ძი რი თად ფორ მას წარ მო ად გენს 
სე სია, რო მე ლიც სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში გან სხვა ვე ბუ ლი 
პე რი ოდ ულ ობ ით ტარ დე ბა. აშშ-ში ად გი ლობ რი ვი წარ მო-
მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის სე სია ტარ დე ბა კვი რა ში, ორ 
კვი რა ში, ან თვე ში ერ თხელ, საფ რან გე თის დე პარ ტა მენ ტში 
წე ლი წად ში ორ ჯერ, გერ მა ნი აში თვე ში ერ თხელ, ინ გლის-
ში კვარ ტალ ში ერ თხელ, რუ სეთ ში თვე ში ერ თხელ და ა.შ. 

შვე ცი აში სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბა და ყო ფი ლია 
სამ ნა წი ლად, ეს ენია; სა ხელ მწი ფო, რე გი ონ ული და ად-
გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბა. შვე ცია შედ გე ბა 24 რე გი ონ-
ის გან, 23 ლან დსტინ გი სა გან (რე გი ონ ის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო) და 288 კო მუ ნის გან, მსგავ-
სად სხვა ქვეყ ნე ბი სა, შვე ცი აშ იც ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლი ორ გა ნო ებ ის ფუნ ქცი ები და კომ პე ტენ ცი ები 
გან საზღვრუ ლია ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
შე სა ხებ’’ კა ნო ნით. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
ორ გა ნო ებს გა აჩ ნი ათ სა კუ თა რი ქო ნე ბა და ფი ნან სე ბი, ასე 
ად გი ლობ რი ვი სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა ში საკ მა ოდ ფარ თო 
უფ ლე ბე ბი. შვე ცი აში სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის უმ თავ-
რეს რგოლს წარ მო ად გენს კო მუ ნა. იგი არ ის ძი რი თა დი 
ად მი ნის ტრა ცი ულ-ტე რი ტო რი ული ერ თე ული, რომ ლის 
გამ გებ ლო ბა ში შე დის შემ დე გი სა კითხე ბი; ბუ ნე ბის დაც ვა, 

1 www.nala.ge - საქარველოს ადგილობრივ თვითმმართ-
ვე ლო ბათა ეროვნული ასოციაციიის ოფიციალური ვებ-
გვერდი.

sazRvar ga re Tis  qvey neb Si mu ni ci pa li te te bis ga moc di le bis ga zi ar eb is as 

auc il eb elia gaT va lis wi ne bul iq nas Cve ni qvey nis so ci al ur-ek on om ik uri Ta-

vi se bu re ba ni da tra di ci ebi.  ad gi lob riv mu ni ci pa li te tebs ucxo eT Si xSi rad  

mu ni ci pa lur TviT mmar Tve lo bas uw od eb en.  sazRvar ga re Tis gan vi Ta re bul qvey-

neb Si yvel gan ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo ba mmar Tve lo bis de cen tra li ze bu li 

for maa, ro me lic Zi ri Ta dad ad gi lob ri vi mniS vne lo bis sa kiTxe bis ga dawyve ta zea 

ori en ti re bu li. ad gi lob riv mu ni ci pa li te tebs  sa ku Ta ri fi nan se bi, qo ne ba da 

mkac rad gan sazRvru li sa mar Tleb ri vi ba za ga aC ni aT.

mu ni ci pa li te te bis gan vi Ta re bis 
ten den ci ebi sazRvar ga re Tis qvey neb Si
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სა მაშ ვე ლო სამ სა ხუ რის ორ გა ნი ზე ბა, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტი, ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა (წყალ მო მა რა გე-
ბა,კა ნა ლი ზა ცია, ენ ერ გო მო მა რა გე ბა). კო მუ ნე ბი ახ დე ნენ 
ას ევე სკო ლამ დე ლი და სას კო ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ-
მი ან ობ ის ორ გა ნი ზე ბას, ის ინი აფ ინ ან სე ბენ ბი უჯ ეტ იდ ან 
მათ ხარ ჯებს, (ხარ ჯე ბის ნა წი ლი ფი ნან სდე ბა მშობ ლე ბის 
შე ნა ტა ნე ბი თაც). კო მუ ნე ბის ბი უჯ ეტ ით ფი ნან სდე ბა ას ევე 
სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლე ბის შე ნახ ვაც.

აშშ შედ გე ბა 50 შტა ტის გან, მათ შო რის ალი ას კას და 
ჰა ვა ის კუნ ძუ ლე ბი. თი თოეულ შტატს გა აჩ ნია მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ხა რის ხის და მო უკ იდ ებ ლო ბა. შტა ტე ბი იყ ოფი ან 
მხა რე ებ ად. თი თოეული შტა ტი თვი თონ გან საზღვრავს 
თა ვი სი ად მი ნის ტრა ცი ული ერ თე ულ ებ ის რა ოდ ენ ობ ას. 
აშშ-ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შექ მნის თვის სა ჭი რო მო სახ-
ლე ობ ის მი ნი მა ლუ რი ოდ ენ ობა წეს დე ბა შტა ტე ბის მი ერ. 
მა გა ლი თად ალ აბ ამ ის შტატ ში ის შე ად გენს მი ნი მუმ 75 
კაცს, იუტ ის შტატ ში 100 კაცს, კან ზა სის შტატ ში 300 კაცს. 
ცენ ტრსა და რე გი ონს შო რის ზოგ ჯერ არ სე ბობს გარ კვე-
ული უთ ან ხმო ებ ანი. ხშირ შემ თხვე ვა ში და პი რის პი რე ბის 
მი ზე ზია ცენ ტრის მი ერ წარ მარ თუ ლი ფის კა ლუ რი პო-
ლი ტი კა. წარ მო ებ ული პო ლი ტი კით ცენ ტრი ცდი ლობს 
მაქ სი მა ლუ რად და იც ვას სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი, ად გი-
ლობ რი ვი რე გი ონ ებ ის უფ ლე ბე ბის შემ ცი რე ბის ხარ ჯზე. 
აშშ-ში ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უფ ლე ბე ბი 
ყო ველ წლი ურ ად იზ რდე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ-
ლია იმ ით, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
ორ გა ნო ები სულ უფ რო მზარდ როლს იძ ენ ენ ად გი ლობ-
რი ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მარ თვის 
სფე რო ში. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი მაქ სი მა-
ლუ რად ახ დე ნენ ად გი ლებ ზე სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე ბის 
გა დაწყვე ტას, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად უმ სუ ბუ ქებს ცენ ტრა-
ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას მუ შა ობ ას. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ აშშ-
ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უჯ ეტ ებ იდ-
ან ფი ნან სდე ბა ის ეთი სამ სა ხუ რე ბი, რო გო რი ცაა პო ლი ცია 
(სა შუ ალ ოდ 75 %), სა ხან ძრო (100 %), სა ნი ტა რუ ლი სამ სა-
ხუ რი (100 %), ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ფი ნან სე ბა მი დის 
ად გი ლობ რი ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ზე, რაც 
მთლი ან ობ აში ხელს უწყობს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის სა ინ ვენ სტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბას. სხვა ქვეყ-
ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით აშშ-ში ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ები 
ახ დე ნენ საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის ფარ თო მას შტა ბი ან 
მშე ნებ ლო ბას გან სა კუთ რე ბით იმ მო ქა ლა ქე ებ ის თვის, 
რომ ლებ საც აქ ვთ და ბა ლი შე მო სავ ლე ბი და თა ვი სი შე-
მო სავ ლე ბით ვერ ყი დუ ლო ბენ ბი ნებს. ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვან თან ხებს ხარ ჯა ვენ 
ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლე ბის მომ ზა დე ბა სა და გა-
დამ ზა დე ბა ში, რად გა ნაც ეკ ონ ომ იკ ის ახ ალი დარ გე ბის 
გან ვი თა რე ბა მო ითხოვს სა მუ შაო ძა ლე ბის შე სა ბა მის ად-
აპ ტა ცი ას. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, 
რომ აშშ-ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი მნიშ-
ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ ქვეყ ნის მთლი ანი ეკ ონ ომ-
იკ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ული რეს პუბ ლი კა შედ გე ბა 16 
მი წის გან, (ასე ქვია მხა რე ებს გერ მა ნი აში), რო მელ თა შე-
მად გენ ლო ბა ში 3 ქა ლა ქია (ბერ ლი ნი, ჰამ ბურ გი და ბრე-
მე ნი). მი წე ბი თა ნა მედ რო ვე სა ხით ჩა მო ყა ლიბ და 1945 
წლი დან, გერ მა ნი ის კონ სტი ტუ ცი ით გან საზღვრუ ლია, 

რომ მი წე ბი არ წარ მო ად გენს ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე-
ულ ებს, თა ვად გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ული რეს პუბ ლი კა 
წარ მო ად გენს მი წე ბის გა ერ თი ან ებ ას. თა ვად მი წე ბი შედ-
გე ბა რაიონებისგან, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც 
ქა ლა ქის ტი პის, ას ევე სოფ ლის ტი პის. რაიონების დო ნე ზე 
ფორ მი რე ბუ ლია ად გი ლობ რი ოვი თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბის ორ გა ნო ები. რაიონები შედ გე ბა სა თე მო ებ ის გან, 
რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ თა ვი სი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი, სა-
თე მო ები ექ ვემ დე ბა რე ბი ან რაიონებს. ტერ მი ნი ,,რე გი ონი“ 
გერ მა ნი ის კა ნონ მდებ ლო ბით არ არ ის გან საზღვრუ ლი. 
ხში რად რე გი ონ ური მმარ თვე ლო ბის ქვეშ ევ რო კავ ში-
რის პო ლი ტი კო სე ბი გუ ლის ხმო ბენ ფე დე რა ლურ მი წებს. 
გერ მა ნი ის მარ თვის რე გი ონ ული დო ნე გა მო იხ ატ ება ორ 
ფორ მა ში: პირ ვე ლი - ად მი ნის ტრა ცი ული სტრუქ ტუ რა, 
რო მე ლიც შექ მნი ლია მი წე ბის მმარ თვე ლო ბის გან, მე ორე 
კი მუ ნი ცი პა ლუ რი წარ მო ნაქ მნე ბის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ას-
ოცი აცი ები. გერ მა ნი ის რე გი ონ ული ად მი ნის ტრა ცი ებ ის 
ძი რი თა დი საქ მი ან ობ ის სფე როს წარ მო ად გენს სივ რცი თი 
გან ვი თა რე ბა, რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკა, ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რის, პირ ველ რიგ ში ტრან სპორ ტის გან ვი თა რე ბა. 

გერ მა ნი აში მოქ მე დებს რე გი ონ ული თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბი სა და მხარ და ჭე რის სხვა დას ხვა 
პროგ რა მე ბი. ევ რო კავ ში რი გერ მა ნი ის გან ვი თა რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით წარ მოდ გე ნი ლია 5 ფონ დის სა ხით. რე-
გი ონ ული გან ვი თა რე ბის კუთხით არ სე ბობს 2 ფონ დი--
რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბის ევ რო პუ ლი ფონ დი, რო მე ლიც 
შე იქ მნა 1975 წელს, და ევ რო პის სა ინ ვენ სტი ციო ფონ დი, 
რო მე ლიც შე იქ მნა 1994 წელს. გან სა კუთ რე ბუ ლი დახ-
მა რე ბით სარ გებ ლო ბენ ის ეთი რე გი ონ ები, რომ ლე ბიც 
გა მო ირ ჩე ვი ან შე და რე ბით ჩა მორ ჩე ნი ლო ბით. ამ ის გან-
მსაზღვრე ლი კრი ტე რი უმ ებია: 

• უმ უშ ევ რო ბის დო ნე, რო მე ლიც აღ ემ ატ ება ევ რო-
კავ ში რის უმ უშ ევ რო ბის ზღვრულ დო ნეს;

• სამ რეწ ვე ლო სექ ტორ ში და საქ მე ბის დო ნე;
• სა შუ ალო შე მო სავ ლე ბი ერთ სულ მო სახ ლე ზე;
• დახ მა რე ბა გა მო იხ ატ ება შემ დე გი ფორ მით:
• მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის დახ მა რე ბა;
• ინ ოვ აცი ური და ტექ ნო ლო გი ური მხარ და ჭე რა;
• ად გი ლობ რი ვი ტექ ნო ლო გი ური ცენ ტრე ბის, 

მათ შო რის ბიზ ნეს-ინ კუ ბა ტო რე ბის და ფუძ ნე ბა და გაღ-
რმა ვე ბა;

• და საქ მე ბის და მუ შაკ თა გა დამ ზა დე ბის საქ მე ში 
დახ მა რე ბა;

• ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე ინ ოვ აცი ური მიდ გო მე-
ბის და ნერ გვა ,,ცოდ ნა ზე დამ ყა რე ბუ ლი“ ეკ ონ ომ იკ ური 
პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბით.

 აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ევ რო კავ ში რის ფონ დე ბის რო-
ლი გერ მა ნი ის რე გი ონ ული და ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია 
და ხელს უწყობს გერ მა ნი ის გან ვი თა რე ბას.

 გერ მა ნი ის რე გი ონ ული და ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე-
ლო ბის ძი რი თად მი ზანს წარ მო ად გენს რე გი ონ ული ეკ ონ-
ომ იკ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან ვი თა რე ბა. აღ ნიშ ნულ მი ზანს 
ის ინი აღ წე ვენ ის ეთი კა ნო ნე ბის მი ღე ბით, რო მე ლიც მორ-
გე ბუ ლია რე გი ონ ის გან ვი თა რე ბა ზე და მაქ სი მა ლუ რად 
უწყობს ხელს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბას.
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საფ რან გე თის სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის სის ტე მამ 
გა ნი ცა და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი მე-20 სა უკ უნ ის 
მე ორე ნა ხევ რი დან, რო მე ლიც ძი რი თა დად გა მო იხ ატ-
ებ ოდა ცენ ტრა ლუ რი მმარ თვე ლო ბი დან დე ცენ ტრა-
ლი ზე ბულ მარ თვე ლო ბა ზე გა დას ვლა ში. ამ პრო ცე სის 
დაწყე ბას სა ფუძ ვე ლი ჩა უყ არა 1976 წელს შექ მნილ მა 
სა ხელ მწი ფო კო მი სი ამ. კო მი სი ის დას კვნა ში მკა ფი ოდ 
იყო ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ოდ ის თვის 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში თავ მოყ რი ლი იყო 
უფ ლე ბე ბი სა და რე სურ სე ბის გა ნუ საზღვრე ლი რა ოდ ენ-
ობა, მა შინ რო ცა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი 
ამ კუთხით მზარდ დე ფი ციტს გა ნიც დიდ ნენ. სწო რედ 
იმ პე რი ოდ ში ხე ლი სუფ ლე ბა ში მყოფ მა სო ცი ალ ის ტურ მა 
პარ ტი ამ აიღო კურ სი მმარ თვე ლო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა-
ცი ის კენ, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ად გი ლებ ზე გა და ტა ნას და ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის პო ლი ტი კუ რი და 
ეკ ონ ომ ომ იკ ური და მო უკ იდ ებ ლო ბის ზრდას. ას ეთი 
პრინ ცი პი მმარ თვე ლო ბის გა ნა წი ლე ბი სა საფ რან გეთ-
ში მოქ მე დებს ამ პე რი ოდ ის თვი საც. საფ რან გეთ ში რე-
გი ონი არ ის მსხვი ლი ად მი ნის ტარ ცი ული ერ თე ული. 
სულ ქვე ყა ნა ში არ ის 22 რე გი ონი. თი თოეულ რე გი ონს 
ჰყავს და ნიშ ნუ ლი პრე ფექ ტი და რე გი ონ ული საბ ჭოს 
მი ერ არ ჩე ული პრე ზი დენ ტი. თა ვის მხრივ, დე პარ ტა-
მენ ტე ბი წარ მო ად გენს შუ ალ ედ ურ ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ერ თე ულ ებს კო მუ ნებ სა და რე გი ონ ებს შო რის. რე გი ონი 
შედ გე ბა დე პარ ტა მენ ტე ბის გან, ხო ლო დე პარ ტა მენ ტე ბი 
კო მუ ნე ბის გან. სულ ქვე ყა ნა ში 96 დე პარ ტა მენ ტია, დე-
პარ ტა მენ ტის სა თა ვე ში დგა ნან პრე ფექ ტე ბი და საბ ჭოს 
მი ერ არ ჩე ული პრე ზი დენ ტი. კო მუ ნა ეს არ ის რთუ ლი 
ის ტო რი ული წარ მო ნაქ მნი მო სახ ლე ობ ის გა ერ თი ან ებ-
ებ ისა. იგი არ ის მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობ ით და ტე რი-
ტო რი ით არ ას ტან დარ ტუ ლი გა ერ თი ან ება. კო მუ ნა ში 
არ ის ცენ ტრა ლუ რი ქა ლა ქი თა ვი სი მე რით და სა ქა ლა ქო 
საბ ჭო თი. თა ვის მხრივ, მე რი წარ მო ად გენს მნიშ ვნე ლო-
ვან პო ლი ტი კურ ფი გუ რას. 

1990 წლი დან ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
მოხ და რე გი ონ ული მმარ თვე ლო ბის სა მი ვე რგოლ ზე 
(რე გი ონი, დე პარ ტა მენ ტი, კო მუ ნა) მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა და ცე მა; და გეგ მვა და გან ვი თა-
რე ბა სა ქა ლა ქო და სა სოფ ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, სატ-
რან სპორ ტო-საგ ზაო ქსე ლის მშე ნებ ლო ბა, გა ნათ ლე ბა, 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა, კულ ტუ რის სფე რო, მუ ნი ცი პა-
ლუ რი პო ლი ცია, რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა-
რე ბა, მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბა და სხვა. ცენ ტრა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ძი რი თა დი ვალ დე ბუ ლე ბაა კა ნო ნით 
დად გე ნილ საზღვრებ ში რე გი ონ ული ხე ლი სუფ ლე ბე-
ბის ლე გი ტი მუ რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა და კონ ტრო ლი. 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი თა ვი სუ ფალ ნი 
არი ან თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ებ ის ფარ გლებ ში. ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებს შე უძ ლი ათ თა ვი სი ტე რი ტო რი ის 
ფარ გლებ ში და მო უკ იდ ებ ლად და აწ ეს ონ გა და სა ხა დე-
ბი. 1986 წლი დან ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს 
აქ ვთ სრუ ლი უფ ლე ბა კა პი ტა ლის ბა ზარ ზე გა მო ვიდ ნენ 
რო გორც წევ რე ბი და აიღ ონ კი დეც სეს ხი. საფ რან გეთ ში 
ას ევე ფუნ ქცი ონ ირ ებს ას ოცი აცი ები, სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო ები, ექ სპერ ტუ ლი წრე ები, სხვა დას ხვა კავ ში რე ბი, 

აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წევ რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ოს 
რი გი თი მო ქა ლა ქე ებ იც. 

იტ ალი აში სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის სის ტე მა 
საკ მა ოდ რთუ ლია. იგი წარ მო ად გენს ქვე ყა ნას სა დაც 
მარ თვის ძი რი თა დი ბერ კე ტე ბი გა და ცე მუ ლია რე გი ონ-
ებ ზე, პრო ვინ ცი ებ ზე და კო მუ ნებ ზე. სულ ქვე ყა ნა ში 20 
რე გი ონია. რე გი ონ ებს გა აჩ ნი ათ თა ვი სი არ ჩე ული პარ ლა-
მენ ტი, რო მე ლიც ცნო ბი ლია რე გი ონ ული საბ ჭოს სა ხით, 
რე გი ონ ის ძი რი თა დი ფუნ ქცია არ ის სა კა ნონ მდებ ლო 
და და გეგ მა რე ბი თი. პრო ვინ ცი ებ ში პირ და პი რი კენ ჭის-
ყრით ირ ჩე ვენ საბ ჭო ებს, რომ ლე ბიც ნიშ ნა ვენ სა კუ თარ 
აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას--პრე ზი დენ ტს. თი-
თოეულ პრო ვინ ცი აში ას ევე არ ის პრე ფექ ტი, რო მე ლიც 
ად გი ლებ ზე წარ მო ად გენს ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას. 
პრო ვინ ცი ებ ის ძი რი თა დი ფუნ ქციაა ტე რი ტო რი ის ზო ნი-
რე ბა, ად გი ლობ რი ვი პო ლი ცი ის და სა ხან ძრო სამ სა ხუ რის 
მარ თვა, ად გი ლობ რი ვი სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რის რე გუ ლი რე ბა.

ად გი ლობ რივ პრო ვინ ცი ებს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბი დან გა აჩ ნი ათ ეკ ონ ომ იკ ური და ფი ნან სუ რი 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი. კო მუ ნა წარ მო ად-
გენს ძი რი თად ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულს, კო მუ ნის 
მო სახ ლე ობა პირ და პი რი კენ ჭის ყრით ირ ჩევს მუ ნი ცი პა-
ლურ საბ ჭოს, რო მე ლიც შემ დეგ ნიშ ნავს აღ მას რუ ლე ბელ 
ხე ლი სუფ ლე ბას--მერს. მარ თვის ას ეთი ფორ მა იტ ალი აში 
მოქ მე დებ და 1990 წლამ დე. 1990 წლის 8 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი 
იქ ნა ახ ალი კა ნო ნი, რომ ლის შემ დე გაც კო მუ ნის მაცხოვ-
რებ ლე ბი პირ და პი რი წე სით ირ ჩე ვენ მერს. იტ ალი აში 
მოქ მე დი კონ სტი ტუ ცი ით კო მუ ნე ბი და პრო ვინ ცი ები და-
მო უკ იდ ებ ელი ად მი ნის ტრა ცი ული ერ თე ულ ები არი ან, 
რომ ლე ბიც არ ემ ორ ჩი ლე ბი ან ერ თმა ნეთს. კო მუ ნი სა და 
პრო ვინ ცი ის შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს მი ერ 
მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი ვრცელ დე ბა მათ სა მოქ მე დო ტე რი-
ტო რი აზე და სა ვალ დე ბუ ლოა შე სას რუ ლებ ლად კერ ძო 
და სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ის მი ერ. 

სომ ხეთ ში ად მი ნის ტრა ცი ულ-ტე რი ტო რი ული და ყო-
ფით 11 ოლ ქია, ათი მარ ზი და დე და ქა ლა ქი, რო მელ საც 
აქ ვს ას ევე მარ ზის სტა ტუ სი. მარ ზე ბი თა ვის მხრივ იყ-
ოფა სოფ ლი სა და ქა ლა ქის თვით მმარ თველ სა ზო გა დო-
ებ ებ ად. ამ ჟა მად სომ ხე თის იურ ის დიქ ცი აში 930 თვით-
მმარ თვე ლი თე მია, რო მელ თა გან 871 არ ის სოფ ლის, 
ხო ლო 59 ქა ლა ქის. რე გი ონ ულ ხე ლი სუფ ლე ბას არა აქ ვს 
თვით მმარ თვე ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის უფ ლე ბა, იგი 
ემ ორ ჩი ლე ბა ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას. რე გი ონ ული 
საბ ჭო ები შედ გე ბა მე რე ბის და თე მე ბის ლი დე რე ბის გან, 
რომ ლე ბიც ემ ორ ჩი ლე ბი ან ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ-
ლე ბის მი ერ და ნიშ ნულ გუ ბერ ნა ტო რებს რე გი ონ ებ ში. 
გუ ბერ ნა ტო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი გან საზღვრუ ლია 
ის ეთ სფე რო ებ ში რო გო რი ცაა; ფი ნან სე ბი, სა ბი ნაო-კო-
მუ ნა ლუ რი, სატ რან სპორ ტო და გზე ბის მშე ნებ ლო ბა, 
სოფ ლის მე ურ ნე ობა და მი წის გა მო ყე ნე ბა, გა ნათ ლე ბა, 
ჯან დაც ვა, სო ცი ალ ური უზ რუნ ველ ყო ფა, კულ ტუ რა, 
სპორ ტი, ბუ ნე ბა და გა რე მოს დაც ვა, ამ სფე რო ებ ში გუ-
ბერ ნა ტო რე ბი თა ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს ან ხორ ცი ელ-
ებ ენ ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დახ მა რე ბით. 
სომ ხე თის თვით მმარ თვე ლო ბებს ამ ჟა მად არ გა აჩ ნი ათ 
ფარ თო და მო უკ იდ ებ ლო ბა და ძი რი თა დი ფუნ ქცი ები 
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მა ინც ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში რჩე ბა. მი-
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას არ 
გა აჩ ნია მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სტრა ტე გია დე ცენ-
ტრა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ, ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე მა ინც 
შე ინ იშ ნე ბა ფი ნან სუ რი და სა მარ თლებ რი ვი და მო უკ იდ-
ებ ლო ბი სა კენ სწრაფ ვა. 

ყა ზა ხეთ ში მმარ თვე ლო ბა წარ მოდ გე ნი ლია რაიონის, 
ქა ლა ქის, მხა რის დო ნე ზე, აღ ნიშ ნულ დო ნე ებს შო რის 
კა ნო ნით მკაც რა დაა გა მიჯ ნუ ლი კომ პე ტენ ცი ები. ად გი-
ლობ რი ვი აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ები შე დი ან რეს პუბ-
ლი კის მთლი ან აღ მას რუ ლე ბელ სტრუქ ტუ რა ში. სამ ხა-
რეო და სა ქა ლა ქო დო ნე ებ ზე ხელ მძღვა ნელ პი რე ბად 

ინ იშ ნე ბი ან აკ იმ ები. აკ იმ ებს თა ნამ დე ბო ბებ ზე ნიშ ნავს 
პრე ზი დენ ტი პრე მი ერ-მი ნიტ რის წარ დგი ნე ბით. პრე-
ზი დენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლია აკ იმ ები გა ათ ავ ის უფ ლოს 
და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან. ყა ზა ხეთ ში ფაქ ტობ რი-
ვად ჯერ კი დევ არ არ ის ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის ჰარ მო ნი ული ურ თი ერ თო ბა ჩა-
მო ყა ლი ბე ბუ ლი. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი 
მა თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში მაქ სი მა ლუ რად არი ან 
ჩარ თულ ნი ად გი ლობ რივ მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის 
გა დაწყვე ტა ში. 

ცენ ტრა ლი ზა ცი ასა და დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ას შო-
რის ოპ ტი მა ლუ რი თა ნა შეწყო ბის რო ლის ზრდა 
მკაც რა დაა გან საზღვრუ ლი ყა ზა ხე თის მთავ რო ბის 
მი ერ შე მუ შა ვე ბულ სტრა ტე გი ულ გეგ მა ში, რო მე ლიც 
,,ყა ზა ხე თი-2030“-ის სა ხე ლით არ ის ცნო ბი ლი. აღ ნიშ-
ნულ სტრა ტე გი აში ძი რი თად მიზ ნად და სა ხუ ლია 
კომ პაქ ტუ რი და პრო ფე სი ონ ალ ური ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. სტრა ტე გი აში მკაც-
რა დაა გა მიჯ ნუ ლი ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბე ბის კომ პე ტენ ცი ები, ას ევე ყუ რადღე ბა 
გა მახ ვი ლე ბუ ლია ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი-
ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მარ თვის მე თო დი კის შემ დგომ 
სრულ ყო ფა ზე. ამ სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი მი ზა ნია 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბებს გა და ეც ეთ მარ თვის 
ძი რი თა დი ფუნ ქცი ები. 

ყა ზა ხე თის ად მი ნის ტრა ცი ულ-ტე რი ტო რი ულ შე-
მად გენ ლო ბა ში შე დის შემ დე გი ერ თე ულ ები; აული 
(სო ფე ლი), და სახ ლე ბა, რაიონი ქა ლაქ ში, მხა რე. ყა-
ზა ხე თი მთლი ან ობ აში შედ გე ბა რე გი ონ ებ ის გან და 
და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბის გან. ზე მო დაღ ნიშ ნულ ერ-
თე ულ ებ ში ხორ ცი ელ დე ბა ად გი ლობ რვი სა ხელ მწი ფო 
მმარ თვე ლო ბა ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად გენ ლე ბი სა და 
აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის მეშ ვე ობ ით. აღ ნიშ ნუ ლი 
ორ გა ნო ები ვალ დე ბულ ნი არი ან მათ სა მოქ მე დო ტე-
რი ტო რი აზე გა ატ არ ონ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ებ ები. ხო ლო თა ვად ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბი საქ მი ან ობ ენ მა თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ-
გლებ ში.   ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი 
ან გა რიშ ვალ დე ბულ ნი არი ან ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე-
ობ ის წი ნა შე. თა ვად რე გი ონი შედ გე ბა რა მო დე ნი მე 
და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტის გან. 

რე გი ონ ებს წარ მო ად გენს ას ევე მხა რე ები და სოფ-
ლის და სახ ლე ბე ბი, რო გორც რეს პუბ ლი კუ რი მნიშ ვნე-
ლო ბის ად მი ნის ტრა ცი ულ-ტე რი ტო რი ული მოწყო ბის 
ძი რი თა დი რგო ლი. 

და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბი თა ვის მხრივ წარ მო ად-
გენს ქვეყ ნის და სახ ლე ბუ ლი უბ ნე ბის ნა წილს, რო მე-
ლიც შედ გე ბა აღ ნიშ ნულ და სახ ლე ბებ ში კა ნო ნი ერ ად 

მცხოვ რე ბი არ ან აკ ლე ბი 50 კა ცის გან.  
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ კა ნო ნი ,,ყა ზა ხე თის რეს-

პუბ ლი კის ად მი ნის ტრა ცი ულ-ტე რი ტო რი ული მოწყო ბის 
შე სა ხებ“ მკაც რად მიჯ ნავს ცენ ტრი სა და ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბე ბის კომ პე ტენ ცი ებს, სრულ ყო ფი ლი მმარ-
თვა მა ინც არ ხორ ცი ელ დე ბა, რაც ყა ზა ხი მო სახ ლე ობ ის 
სა მარ თლი ან გუ ლის წყრო მას იწ ვევს.  

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ცენ ტრა ლუ რი და ად გი-
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის მი ერ ტარ დე ბა ის ეთი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს 
ად გი ლებ ზე მო ქა ლა ქე ებ ის და საქ მე ბას მა თი ცოდ-
ნი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ გლებ ში, ყა ზა ხე თის 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ჯერ კი დევ არ 
მოქ მე დებს პრო ფე სი ული გა დამ ზა დე ბის ცენ ტრე ბი, 
რომ ლებ მაც მაქ სი მა ლუ რად უნ და უზ რუნ ველ ყოს მო-
ქა ლა ქე თა პრო ფე სი ული დო ნის ამ აღ ლე ბა. ყა ზა ხე თის 
მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ სტრა ტე გი აში--,,ყა-
ზა ხე თი-2030“, აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ყა ზა ხეთს გა აჩ ნია 
მძლავ რი ად ამი ან ური რე სურ სი, ქვე ყა ნა ში ცხოვ რობს 
მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი მო სახ ლე ობა მა ღა ლი სა მეც-
ნი ერო და შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ალ ით. რო გორც 
ცნო ბი ლი ყა ზა ხი პრო ფე სო რი ვ.ნ. უვ არ ოვი აღ ნიშ ნავს, 
სწო რედ ეს მძლავ რი სა მეც ნი ერო და შე მოქ მე დე ბი თი 
პო ტენ ცი ალი წარ მო ად გენს ყა ზა ხე თის გან ვი თა რე ბის 
ძი რი თად ქვა კუთხედს. 

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, კარ გი იქ ნე ბა 
თუ სა ქარ თვე ლო აირ ჩევს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის ის ეთ სტრა ტე გი ას, რო მე ლიც 
მორ გე ბუ ლი იქ ნე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნის ტრა დი ცი ებ ზე და მაქ-
სი მა ლუ რად შე უწყობს ხელს რე გი ონ ული მთავ რო ბე ბის 
სა ფი ნან სო-ეკ ონ ომ იკ ურ და მო უკ იდ ებ ლო ბას. სწო რედ 
ფი ნან სუ რად და მო უკ იდ ებ ელი ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბი წარ მო ად გე ნენ ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური 
და პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტს.

bo ris Wi Wi na Ze,

qu Ta is is ak aki we reT lis 
sa xel mwi fo un iv er si te tis doq to ran ti

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ

Чичинадзе  Б. Д.
Докторант  Кутаисского  им. А.Церетели Госу-

дарственного Университета.

Грузия должна выбрать  такую стратегию  развития 
местного сомоуправления, которая бы  максимально 
заботилась о финансовой независимости  самоуправ-
ления.
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ne bis mi e ri sko lis mar T vis T-

vis Zi ri Ta di ele men tia efeq ti a ni 

sa kad ro po li ti kis ga ta re ba. 

es uka nas k ne li ki gu lis x mobs, 

we se bi sa da nor me bis er Tob li o-

bas, ro me lic ada mi a nur re sur-

sebs swor mi mar Tu le bas aZ levs, 

da sa xu li miz ne bis miR we vi sas. 

aR niS nu li we se bi sa da nor me bis 

er Tob li o ba un da Ca mo ya lib des 

for ma lu rad. yve la Ro nis Zi e ba, 

rac da kav Si re bu lia sa kad ro po-

li ti kas Tan _ kad re bis Ser Ce va, 

da saq me ba da pro fe si u li gan vi-

Ta re ba wi nas war igeg me ba sko lis 

sa er To miz ne bi dan ga mom di na re.

Kpedagogiuri kad re bis pro fe-

si u li cod nis do ne, anu, mok led, 

pro fe si o na liz mi, gan sazR v ravs 

ara mxo lod mas wav leb le bis ra-

o de nob riv maC ve neb lebs, ara med, 

Tvi sob riv sac, ro go ri caa: ada-

mi a nu ri re sur se bis for mi re ba, 

axa li teq ni ki sa da teq no lo gi is 

da ner g vi sa da aT vi se bis tem pi 

da sxv. 

ada mi a nu ri re sur se bis efeq-

ti a ni mar T va sko lis gan vi Ta re bi-

sa da win s v lis auci le be li pi ro-

baa, rad gan mim di na re re for mis 

war ma te biT gan xor ci e le ba da mo-

ki de bu lia am pro ces Si Car Tu li 

pi re bis cod na sa da unar ze, ma Ti 

Se saZ leb lo be bis mi zan mi mar Tu-

lad ga mo ye ne ba ze. sko lis gan-

vi Ta re bis geg mis Ses ru le ba ki 

mxo lod Se Tan x me bu li, mi zan ze 

ori en ti re bu li da pro fe si u lad 

mo az rov ne ada mi a ne bis gun di Taa 

Se saZ le be li. ami tom, ada mi a nu ri 

re sur se bis efeq ti a ni mar T vis 

mi za nia sas wav lo-aR m z r de lo biT 

pro ces Si Car Tu li war mo mad gen-

le bis erT gun dad Sek v ra, maT T vis 

xel Sewyo ba, Ti To e u lis Zli e ri 

da sus ti mxa re e bis ga mov le na, da-

de bi Tis wa xa li se ba da uar yo fi-

Tis ga mos wo re bis T vis zrun va. es 

ki mi iR we va naT lad Ca mo ya li be bu-

li or ga ni za ci u li struq tu riT, 

da saq me bi sa da Se fa se bis obi eq tu-

ri stan dar te biT. ada mi a nu ri re-

sur se bis mar T vis am fun q ci e bis 

Ses ru le biT Se saZ le be li gax de ba 

sko lis T vis sa Wi ro pe da go gi u ri 

kad re bis mo zid va-da qi ra ve ba, 

Ti To e u li saS ta to er Te u lis 

fun q ci e bi sa da pa su xis m geb lo-

bis gan sazR v ra, ma Ti mo ti va ci is 

amaR le ba. 

am de nad, sko la Si ada mi a nu ri 

re sur se bis efeq ti a ni mar T vis-

T vis sa Wi roa: a) kar gad mo fiq-

re bu li da gac no bi e re bu li, 

sko lis stra te gi u li gan vi-

Ta re bis geg mi dan ga mom di na re 

or ga ni za ci u li struq tu ra; 

b) ga az re bu li, efeq ti a ni da 

sa mar T li a ni da saq me bis po li-

ti ka, rac gu lis x mobs Ser Ce vis, 

da saq me bi sa da ga Ta vi suf le bis 

gam W vir va le pro ce du rebs; g) 

da saq me bu le bis Se fa se bis ga-

mar Tu li sis te ma (mo ni to rin gi, 

Se fa se ba da a.S.); d) wa xa li se bis 

me qa niz me bis per ma nen tu li 

srul yo fa; e) Ta nam S rom le bis 

pro fe si u li gan vi Ta re bi sa da 

zrdis prog ra mis Se mu Sa ve ba; v) 

sa mu Sao ga re mo sa da pi ro be bis 

ga um jo be se bis T vis mud mi vi 

zrun va.

sko lis ada mi a nu ri re sur se bis 

mar T vas da mas Tan da kav Si re bu li 

stra te gi e bis gan xor ci e le bas 

ka no ni ̀ zo ga di ga naT le bis Se sa-

xeb~ ava lebs sa me ur veo sab Wo sa 

da me ne jers, gan sazR v ravs maT 

fun q ci ebs, uf le ba/mo va le o bebs.

sa me ur veo sab Wos, ada mi a nu-

ri re sur se bis mar T vis sfe ro Si, 

stra te gi u li ro li, saq mi a no bis 

mi mar Tu le bis gan sazR v ris fun-

q cia akis ria. ada mi a nu ri re sur-

se bis mar T va Sic igi am fun q ci as 

as ru lebs da amiT uz run vel yofs 

asmaT Samugia, 

soxumis saxelmwifo 

universitetis doqtoranti

zo gad sa gan man T leb lo sis te ma, ro gorc 
in di vi dis eko no mi ku ri in te re se bis 
re a li za ci is me qa niz mi (in s ti tu ti)

sa qar T ve lo Si mim di na re re for mis Zi ri Ta di 

mi za nia ga naT le bis xa ris xis amaR le ba da mi si 

sa yo vel Tao mi saw v do mo bis uz run vel yo fa.

bu neb ri via da is me ba kiTx va: ra aris sa Wi ro 

am miz nis mi saR we vad? pa su xi aS ka raa _ bev ri 

ram. aqe dan yve la ze mniS v ne lo va nia pro fe si o-

na li da Ta vi si saq mis er T gu li mas wav leb lis 

prob le ma.

dRe van de li epo qa, ro de sac qvey nis war ma-

te ba yve la ze me tad ima zea da mo ki de bu li, Tu 

ra o den ga naT le bu le bi ari an mi si mo qa la qe e-

bi da ram de nad Se e sa ba me ba ma Ti unar-Cve ve bi 

glo ba li ze bu li sam ya ros moTxov nebs, cxa dia, 

mas wav leb leb sac axal ga mow ve vebs sTa va zobs.
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sko lis mi si iT da sa xu li miz ne bis 

Ses ru le bas. igi  an ga riS val de-

bu lia er Ti mxriv, sko lis:  mas-

wav leb le bis, mSob le bis, mos wav-

le e bis, sa zo ga do e bis wi na Se. mis 

fun q ci eb Si Se dis: a) sa kad ro po-

li ti kis gan xor ci e le bis ze dam-

xed ve lo ba; b) Ta nam S rom le bis 

saq mi a no bis Se fa se bis sis te mis 

Se mu Sa ve bis uz run vel yo fa; 

g) sa qar T ve los ga naT le bi sa 

da mec ni e re bis sa mi nis t ros 

mi er war d ge ni li ada mi a ne bi-

dan di req to ris kan di da tu ris 

Ser Ce va da mis saq mi a no ba ze ze-

dam xed ve lo ba; d) sko lis me ne-

je ris saq mi a no bis Se fa se ba da 

sa Wi ro e bis Sem Tx ve va Si mas Tan 

Sro mi Ti xel Sek ru le bis Sewy ve-

tis moTxov na; e) dis cip li nu ri 

ko mi te tis ar Ce va; v) sa Civ re bis 

gan xil va da dro u li re a gi re ba; 

z) bi u je tis da geg m va sa da wa xa-

li se bis sis te mis Se mu Sa ve ba Si 

aq ti u ri mo na wi le o bis mi Re ba.

ada mi a nu ri re sur se bis mar-

T va Si aR mas ru le bel fun q ci as 

sko lis me ne je ri as ru lebs. mas 

eva le ba xel m ZR va ne lo ba da mar T va 

ise, rom sko la Si Seq m nas kar gi sa-

mu Sao ga re mo, Ta nas wo ro ba, ndo ba, 

ur Ti er T dax ma re bis at mos fe ro 

mas wav leb leb sa da mos wav le ebs So-

ris, ro gorc war ma te bis sa win da ri. 

mis fun q ci eb sa da mo va le o beb Si 

Se dis: a) ada mi a nu ri re sur se bis 

mar T vis po li ti kis Se mu Sa ve ba 

da gan xor ci e le ba; b) bi u je tis 

da geg m vis pro ces Si, sa me ur veo 

sab Wos Tan er Tad, Ta nam S rom-

le bis sa xel fa so ga nak ve Te bis, 

pre mi e bis da sa Wi ro Sem Tx ve va Si, 

axal saS ta to er Te u leb Tan da-

kav Si re bu li xar je bis gan sazR v-

ra; g) sa mur veo sab Wos moTxov nis 

Sem Tx ve va Si, Ta nam S rom le bis 

Se fa se bis po li ti kis Se mu Sa ve ba; 

d) Ta nam S rom le bis saq mi a no ba ze 

ze dam xed ve lo bi sa da mo ni to-

rin gis gan xor ci e le ba da ma Ti 

saq mi a no bis Se fa se bis war mo e ba; 

e) swav la/swav le bis pro ce sis 

stan dar te bis Se mu Sa ve ba-Se fa-

se ba; v) Ta nam S rom le bis pro fe-

si u li gan vi Ta re bis prog ra me bis 

Se mu Sa ve ba da gan xor ci e le ba; z) 

sa Civ re bis gan xil va da Se sa ba mi si 

zo me bis mi Re ba. 

am ri gad, me ne je ri an ga riS val-

de bu lia sa me ur veo sab Wos, sas-

ko lo sa zo ga do e bis (mas wav leb-

le bi, mos wav le e bi da mSob le bi) 

da sa qar T ve los ga naT le bi sa da 

mec ni e re bis sa mi nis t ros wi na Se.

imi saT vis, rom Ta na med ro ve 

xel m ZR va nel ma efeq ti a nad mar-

Tos or ga ni za cia, mi i Ros op ti ma-

lu ri ga dawy ve ti le be bi, imu Sa os 

ada mi a neb Tan, er T ma neTs un da 

Se u Tav sos sa ku Ta ri Se saZ leb-

lo be bi, ga moc di le ba, cod na da 

maq si ma lu rad ga mo i ye nos isi ni 

mmar T ve lo bi Ti saq mi a no bi sas.

xel m ZR va ne li, upir ve le sad, 

un da flob des ada mi a neb Tan ur-

Ti er To bis xe lov ne bas, rac arc 

Tu ise ad vi lia da ga na pi ro bebs 

mi si fsi qo lo gi u ri mom za de bis 

auci leb lo bas. Ta nam S rom leb-

Tan har mo ni u li ur Ti er To bis 

da sam ya reb lad mas un da Se eZ los 

ma Ti mdgo ma re o bi dan ga mom di na-

re (ra Tqma un da, kor po ra ti u li 

in te re se bis gaT va lis wi ne biT), 

sa ku Ta ri qme de be bis ko req ti re-

ba, ko le ge bis sus ti da Zli e ri 

mxa re e bis da nax va, ra Ta ukeT ga-

a na wi los ada mi a nu ri re sur se bi. 

xel m ZR va ne lis mo va le o baa Zli-

e ri, er T su lo va ni ko leq ti vis 

Seq m na (a ma ze iq ne ba da mo ki de bu li 

mi si mmar T ve lo bi Ti saq mi a no-

bis war ma te ba. amis T vis mas un da 

hqon des mdi da ri Se moq me de bi Ti 

az rov ne bis una ri, mag ram ar un da 

gas c des re a lo bas), sa dac mi ni mu-

mam dea day va ni li kon f liq tu ri 

si tu a ci e bis war mo So ba, kom pe ten-

ci e bi swo rad aris ga na wi le bu li, 

or ga ni za ci is yve la wevrs sa ku Ta-

ri ad gi li aqvs mi ni We bu li da es 

yve la fe ri ko leq ti vis efeq ti a ni 

mu Sa o bis wi na pi ro baa.

xel m ZR va ne lis fun q ci e bis 

gan xor ci e le ba Se uZ le be lia fsi-

qo lo gi is cod ni sa da mi si praq-

ti ku li ga mo ye ne bis ga re Se, ase 

rom, am mec ni e re bis ro li mar T vis 

pro ces Si uda vod di dia. me ne-

jers mo eTxo ve ba Ta nam S ro mel Ta 

fsi qo lo gi u ri Ta vi se bu re be bis 

cod na da maT mi marT in di vi du-

a lu ri mid go ma. mar T va ga je re-

bu lia fsi qo lo gi u ri Si na ar siT, 

rom lis mTa var moq med fi gu rad 

gvev li ne ba ada mi a ni – Ta vi si 

Se saZ leb lo be biT, in te leq tiT, 

mo ti va ci i Ta da pi rov nu li Ta-

vi se bu re be biT.

ro gorc rTu li sis te mu ri 
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war mo naq m ni, mar T va da kav Si re-

bu lia mra val mec ni e re bas Tan, maT 

So ris fsi qo lo gi as Ta nac, ami to-

mac war mo iS va cal ke mec ni e re ba 

– mar T vis fsi qo lo gia. mas, ro-

gorc mar T vis mec ni e re bis na wils, 

uSu a lo kav Si ri aqvs or ga ni za ci-

is si cocx li su na ri a no bis amaR-

le bas Tan. is swav lobs ada mi a nis 

fsi qi kas, aZ levs fsi qo lo gi ur 

da xa si a Te bas mis mmar T ve lo biT 

qme de bas da aana li zebs una rebs, 

ro me lic auci le be lia mar T vis 

war ma te biT gan xor ci e le bis T vis.

mar T vis fsi qo lo gia Se is-

wav lis ur Ti er To bebs xel m ZR va-

nel sa da Sem s ru leb lebs So ris. 

am Sem Tx ve va Si gan sa kuT re bul 

Ta vi se bu re bas war mo ad gens is, 

rom mi si obi eq ti ada mi a ne bis 

or ga ni ze bu li qce vaa. es uka nas-

k ne li ki – ara mxo lod sa er To 

in te re se bis, miz ne bis, sim pa Ti e bis 

an Ri re bu le be bis mqo ne ada mi a ne-

bis er Tob li vi moq me de baa, ara med 

im pi rov ne be bi sa, rom le bic erT 

or ga ni za ci a Si ari an ga er Ti a ne-

bu le bi. isi ni emor Ci le bi an mis 

we seb sa da nor mebs, as ru le ben 

maT ze da kis re bul fun q ci ebs, 

yo ve li Ta nam S rom lis moq me de ba 

em sa xu re ba er Ti a ni amo ca nis ga-

dawy ve tas.

ada mi a nu ri re sur se bis Ser-

Ce vi sas xel m ZR va nel ma un da gan-

sazR v ros, Tu ra Tvi se be bia auci-

le be li kan di da tis T vis ama Tu 

im Ta nam de bo bis da sa ka veb lad. 

is un da iyos zo mi e rad gu lax-

di li, mag ram ara fa mi la ru li, 

pa tivs scem des Ta nam S rom le bis 

Rir se bas, cdi lob des ga u gos da 

da ex ma ros maT. ama ve dros, mi si 

mxri dan da uS ve be lia, sic rue da 

pir fe ro ba. ase Ti mid go ma sa Su-

a le bas mis cems mas, ze gav le na 

mo ax di nos ko leq ti vis so ci a-

lur-fsi qo lo gi u ri at mos fe-

ros ga um jo be se ba ze.

mmar T ve lo bi Ti fun q ci is gan-

xor ci e le bi sas me ne jers ux de ba 

Ta nam S rom le bis T vis mi Ti Te be bis 

mi ce ma, rom le bis Ses ru le bi sas 

am uka nas k ne lebs Ta vi an Ti pro-

fe si u li Rir se be bis ga mov le nis 

Se saZ leb lo ba eZ le vaT. aR niS nul 

pro cess mmar T ve li un da war-

mar Tav des de li ka tu rad, ma Ti 

pi rov nu li Rir se bis Se u la xa vad. 

ase Ti ti pis saq mi a no ba uwy ve ti 

pro ce sia, rac sa Su a le bas aZ levs, 

er Ti mxriv, xel m ZR va nels, kar gad 

ga ec nos ko leq ti vis yve la wevrs, 

xo lo, me o re mxriv, Ta nam S rom-

lebs – aimaR lon pro fe si u li 

do ne. mmar T vel ma efeq ti a nad un-

da ga mo i ye nos pe da go gi u ri mid-

go mis in di vi du a lu ri prin ci pe bi, 

rac iT va lis wi nebs asaks, sqess, 

fsi qo lo gi ur-pi rov nul Ta vi-

se bu re bebs. xel m ZR va nel ma xe li 

un da Se uwyos Ta nam S rom le bis 

pro fe si ul zrdas sa mu Sao pro-

ces Si da ag reT ve ma Ti Se saZ leb-

lo be bis gan vi Ta re bas. es iw vevs 

gar k ve ul cvli le bebs pi rov ne bis 

fsi qi kis Se mec ne biT, ne be lo biT 

da emo ci ur sfe ro eb Si.

ada mi a ne bis go niv ru li mar T-

vis T vis auci le be lia, vi co deT 

ma Ti xa si a Tis Ta vi se bu re be bi, 

rad ga nac es uka nas k ne li in di vi-

dis fsi qi kis mniS v ne lo va ni na wi-

lia, igi vlin de ba da ya lib de ba 

gar k ve u li saq mi a no bi sas, sir-

Tu le e bi sa Tu wi na aR m de go be bis 

ga da lax vi sas.

xa si a Tis Ca mo ya li be bis erT-

er Ti wi na pi ro baa kar gad gac no-

bi e re bu li Ri re bu le be bi da ide-

a le bi. mis for mi re ba Si did rols 

as ru lebs Tvi TaR z r da. me ne je ris 

pir da pi ri mo va le o baa, mi u Ti-

Tos Sem s ru le bels pro fe si u-

li nak lo va ne be bis aR mofx v ris, 

Tvi TaR z r dis efeq ti an  gzeb sa da 

me To deb ze. xa si a Ti ar aris Tan-

da yo li li Tvi se ba. is ya lib de ba 

cxov re bis gan mav lo ba Si, sa dac 

ada mi a ni Ta vad mo na wi le obs da 

pa su xis m ge be lia xa si a Tis ne ga ti-

ur ga mov li ne beb ze. Ti To e u li pi-

rov ne bis xa si a Ti in di vi du a lu ri 

da uni ka lu ria.

pro fe si o na li pe da go gi u ri 

kad re bis mom za de ba ne bis mi e ri 

sa xel m wi fos zo gad sa gan ma naT-

leb lo sis te mis erT-er Ti ar-

se bi Ti amo ca naa. es imi Taa gan pi-

ro be bu li, rom qvey nis, ro gorc 

or ga ni ze bu li sa zo ga do e bis, 

erT-er Ti auci le be li kom po nen-

tia Zli e ri ga naT le bis sis te ma. 

ma sob riv cno bi e re ba Si am g va ri 

sa gan ma naT leb lo sis te ma Zli er 

sko la sa da pro fe si o nal pe da-

go gi ur kad reb Tan aso cir de ba. 

es WeS ma ri te ba ci vi li ze bu li 

sam ya ros T vis di di xa nia cno bi-

lia. ami tom kad re bis gan vi Ta re-

ba ze se ri o zu lad zru navs yve la 

sa xel m wi fo, ro me lic msof li os 

po li ti kur-eko no mi kur sis te ma-

Si Rir se u li ad gi lis dam k vid re-

bas cdi lobs.

Cve ni qvey nis stra te gi u li 

mi za ni – iyos msof lio Ta na me-

gob ro bis gan vi Ta re bu li wev ri, 

gva val de bu lebs sa qar T ve los 

mo qa la qe ebs miv ceT ise Ti ga-

naT le ba, ro me lic da ex ma re ba 

maT, iy v nen kon ku ren tu na ri a ne bi 

Sro mi sa da ga naT le bis sa er Ta So-

ri so baz reb sa da swav le bis do nis 

Se fa se beb Si. am miz nis gan xor ci e-

le bas yve la ze me tad em sa xu re ba 

zo gad sa gan ma naT leb lo sko la.

sko lis or ga ni ze ba sa da mis 

efeq ti an mar T va ze zrun va me ne-

je ris erT-er Ti Zi ri Ta di mo va-

le o baa. di req tor ma, pe da go ge bis 

me To dur sam sa xur Tan aq ti u ri 

Ta nam S rom lo bis gziT, xe li un-

da Se uwyos sko la Si sas wav lo 

pro ce sis ma Ra li xa ris xis miR-

we va-Se nar Cu ne bas, mos wav le e bis 

swav le bis Se de ge bis ga um jo be-

se bas, wa ma xa li se be li da sa i me-

do sas ko lo ga re mos Seq m na sa da 

mas wav leb le bis kva li fi ka ci is 

amaR le bis auci leb lo bas ise, rom 

mi ni ma lu ri da na xar je biT (fi-

nan su ri, ma te ri a lu ri, Sro mi Ti, 

or ga ni za ci u li, dro is da sxv.), 

mi aR wi os po zi ti ur Se de gebs. 

sko lis sa me ur veo da pe da go gi-

ur sab Wo eb Tan, ase ve – sag nob riv 

ka Ted reb Tan Se Tan x me biT, mo ax-

di nos ko leq ti vis aka de mi u ri di-

fe ren ci re ba, ga mok ve Tos sa er To 

prob le mu ri mxa re e bi, da ad gi nos 

sko la Si mo mu Sa ve mas wav leb le bis 

ka te go ri e bi ma Ti mud mi vi pro fe-

si u li gan vi Ta re bis xel Sewyo bi sa 

da wa xa li se bis sis te mis Seq m nis 

miz niT. gan ma naT leb le bis ka te-

go ri e bad da yo fis dros, me To-

dur ma sam sa xur ma gan sa kuT re bu-

li sif r Txi le un da ga mo i Ci nos 

– da ey r d nos maT pro fe si ul 

mo na ce mebs (dip lo mi, sta Ji, pro-
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fe si u li miR we ve bi, mos wav le e bis 

war ma te be bi da sxv.).

sko lis me ne je ri di di pa su xis-

m geb lo biT un da mo e ki dos dam wye-

bi (a xal be da) mas wav leb lis saq mi a-

no bas, ra Ta: * igi ar ̀ Se Sin des~ da 

ar aR moC n des imed gac ru e bu li; 

* ig r Z nos ar Ce u li pro fe si iT 

gan c di li pir ve li si xa ru li; 

* Se iy va ros is, per ma nen tu lad 

aimaR los kva li fi ka cia da ga-

nu vi Tar des pe da go gi u ri unar-

Cve ve bi.

dam wyeb mas wav leb leb Tan Ta-

nam S rom lo ba sa sur ve lia da-

viwyoT mud mi vi pro fe si u li gan-

vi Ta re bis re Jim Si mi si `Cas miT~, 

dax ma re bi Ta da ara ga u Ta ve be li 

Se mow me bi Ta da `Cxre kiT~. mi u xe-

da vad imi sa, Tu ra is wav la man uni-

ver si tet Si, stu den to bis wleb Si, 

sa Wi roa nas wav lis srul yo fa 

da ga moc di le bis praq ti ku li 

gam did re ba. PmuSaobis dawye bis-

Ta na ve, sa sur ve lia, Se vax se noT 

di daq ti kis sa fuZ v le bi.

dam wyeb pe da go gebs am da mra-

val sxva sa kiTx ze un da mi va wo doT 

sa Wi ro in for ma cia da mi vu Ti ToT 

Se sa ba mi si wya ro e bi. amis T vis, kon-

sul ta ci e bis ga we vis miz niT, me-

To dur ma sam sa xur ma un da Se i mu-

Sa os efeq ti a ni mu Sa o bis stra te-

gia, ra Ta ga ac nos mas wav leb lebs 

di daq ti kis Zi ri Ta di ka no ne bi, 

kom p leq su ri da di fe ren ci re bu-

li prog ra me bis moTxov ne bi, zo-

gad sa gan ma naT leb lo pro ce se bis 

efeq ti a ni mar T vis fsi qo lo gi ur-

pe da go gi u ri as peq te bi, ino va ci u-

ri swav la/swav le bis me To de bi da 

mid go me bi Tu sxv. 

sas wav lo-aR m z r de lo bi Ti 

pro ce sis war ma te bu lo ba sab-

Wo ur sko la Si ga ni sazR v re bo da 

imiT, Tu ro go ri dis cip li na 

hqon da pe da gogs klas Si, mag ram 

XXI sa u ku ne Si, ino va ci u ri swav le-

bis pi ro beb Si, mkveT rad Se ic va la 

gan ma naT leb lis mi marT wa ye ne-

bu li pro fe si u li moTxov ne bi. 

aq cen ti ga da ta ni lia ima ze, Tu 

ram de nad Ses wevs mas wav le bels 

una ri, sa gak ve Ti lo pro ces Si 

mos wav le e bis Car Tu lo ba sa da 

aq ti u ro bas mis ces sti mu li. ami-

to mac dad ga sas wav lo pro ces Si 

fsi qo lo gis Car T vis auci leb-

lo ba. Tum ca es ar gu lis x mobs 

imas, rom dam wyeb ma pe da gog ma 

yo ve li gak ve Ti li fsi qo lo gis 

an ga moc di li ko le gis das w re biT 

Ca a ta ros. saq me exe ba mTel klas-

Tan mu Sa o bis Cve ve bis da uf le bas, 

mos wav le e bis in di vi du a lu ri 

Ta vi se bu re be bi dan ga mom di na re, 

swav la sa da aR z r da Si di fe ren ci-

re bu li mid go me bis ga mo ye ne bas.

dam wyeb ma pe da gog ma, fsi qo-

lo gi sa da ga moc di li mas wav leb-

lis rCe ve bis gaT va lis wi ne biT, 

un da SeZ los yo ve li mos wav lis 

in di vi du a lu ri Ta vi se bu re be bis 

amoc no ba da da fiq si re ba, ase-

ve mi mi kiT, ga mo xed viT, sa ub ris 

to niT ise Ti fsi qo lo gi u rad 

kom for tu li kli ma tis Seq m na, 

ro me lic xels Se uwyobs bav S ve bis 

yu radRe bis kon cen t ri re bas, gax-

s ni lo bas, rac gan ma naT leb lis gan 

`sam sa xi o bo niW sac~ ki mo iTxovs.

aR sa niS na via, rom yve la sko-

las aqvs Ta vi si `fsi qo lo gi u ri 

kli ma ti~, ̀ ur Ti er To bis sti li~, 

`pe da go gi u ri xel we ra~, dam wye bi 

mas wav le be li auci leb lad un da 

ga ec nos sko lis Zi ri Tad ma xa si-

a Teb leb sa da ko le geb Tan ur Ti-

er To bis stils. Tu sko la Si kar gi 

`kli ma ti a~, yve la mas wav le be li 

ec de ba da ex ma ros axal gaz r da 

ko le gas; rac Se e xe ba mSob leb Tan 

ko mu ni ka ci as, aq me ti sif r Txi lea 

sa Wi ro, rad ga nac TviT isi nic 

nak leb Tav Se ka ve bu lo bas iCe nen 

dam wye bi pe da go gis mi marT, ami-

tom yo vel T vis un da gvax sov des 

er Ti fsi qo lo gi u ri aq si o ma – 

ur Ti er To bis ka ri ga a Re mxo-

lod Sen s ken! 

Cven vi zi a rebT ga naT le bis 

eq s per tis gi or gi la ca bi Zis mo-

saz re bas imas Tan da kav Si re biT, 

rom sko lis xel m ZR va ne li Za li an 

kar gad un da iyos gac no bi e re bu-

li stra te gi u li da geg m vis pro-

ce seb sa da cvli le be bis gan xor-

ci e le bis stra te gi a Si.

efeq ti a nad da geg mi li stra-

te gia or ga ni za ci is ga mar j ve-

bis sa win da ria. es aris mTa va ri 

me qa niz mi, ro mel zec ama Tu im 

da we se bu le bis war ma te baa da-

mo ki de bu li. mas Sem deg, rac XXI 

sa u ku ne Si, sa qar T ve lo Si, sa ja ro 

sko la TviT da fi nan se ba ze ga da-

vi da, di req to ri mo i az re ba ara 

mar to sko lis ad mi nis t ra to rad 

da xel m ZR va ne lad, ara med stra-

te gi is av to ra dac. vfiq robT, 

uk ve eW vi aRa ra vis epa re ba imis 

auci leb lo ba Si, rom sko lam un da 

Se i mu Sa os ar se bul vi Ta re bas Tan 

mor ge bu li efeq ti a ni stra te gia, 

rom lis mi xed vi Tac ixel m ZR va-

ne lebs.

zo gad sa gan ma naT leb lo sis-

te ma Si Ca xe du li spe ci a lis te bi 

mi iC ne ven, rom sas wav lo pro ces Si 

ma Ra li xa ris xis miR we va da Se nar-

Cu ne ba, mos wav le e bis aR z r dis ga-

mar Tu li sis te mis Ca mo ya li be bas-

Tan er Tad, war mo ad gens sko lis 

um Tav ress mi zan sa da amo ca nas. 

sa me ur veo sab Wom da me nej men t ma 

gan sa kuT re bu li yu radRe ba un da 

mi aq ci on am sa kiTxs.

auci le be lia ise Ti sas ko lo 

sis te mis Seq m na, ro me lic ara 

mxo lod war mo a Cens ga naT le bis 

ma Ra li xa ris xis uz run vel yo fis 

Te o ri ul sa fuZ v lebs, ara med, 

ga ran ti re bu lad SeZ lebs mis miR-

we vas Se sa ba mi si uwy ve ti aq ti vo-

be bi Ta da mkac ri mo ni to rin giT.

um niS v ne lo va ne sia ga viT va-

lis wi noT, rom es mra val kom po-

nen ti a ni sis te maa, rac go niv rul 

da geg m va sa da bev ri ada mi a nis 

Se Tan x me bul, ko or di ni re bul 

mu Sa o bas mo iTxovs. Se sa ba mi sad, 

sru li ad na Te lia, rom mxo lod 

kon k re tu li sko lis Za lis x me viT 

xa ris xis prob le ma ver ga dawy de-

ba, rad gan, sa xel m wi fo sa da sa mo-

qa la qo seq to ris aq ti u ri Ta nad-

go mis ga re Se war ma te bis miR we va 

praq ti ku lad Se uZ le be lia.

sko lis saq mi a no bi sa da mar-

T vis pro ce sis ana li zis ar si 

mdgo ma re obs, al baT, ara im de nad 

so ci a lu ri mar T vis pro ces Si spe-

ci a lu ri fun q ci e bis ga mo yo fa sa 

da Se fa se ba Si, ara med, ima Si, rom 

mar T vis Te o ri a sa da praq ti ka-

Si Se mo vi ta noT ana li zis ise Ti 

er Te u le bi, rom le bic mo i ca ven 

sko lis mar T vis uz run vel yo fis 

pe da go gi u ri da fsi qo lo gi u ri 

as peq te bis ana rekls.

sko lis mar T va mniS v ne lov nad 
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gan s x vav de ba sa war mos an or ga ni-

za ci is mar T vi sa gan. igi ar se biT 

sa xes mxo lod ma Sin iZens, ro de-

sac iv se ba kon k re tu li pe da go gi-

u ri Si na ar siT, ori en ti re bu lia 

sas wav lo-aR m z r de lo bi Ti pro-

ce sis srul yo fa sa da mis sa bo-

loo Se deg ze _ mos wav lis pi rov-

ne bis gan vi Ta re ba ze.

sas ko lo praq ti ka Si, mmar T ve-

lo bi Ti saq mi a no bis dros, mar T-

vis sxva das x va for mebs vxvde biT: 

so ci a lur, sa mar T leb riv, eko-

no mi kur, ad mi nis t ra ci ul da a.S. 

isi ni er T ma neT Tan mWid rod ari an 

da kav Si re bu le bi da ma Ti di fe-

ren ci re ba for me bis mi xed viT 

xSir Sem Tx ve va Si Se uZ le be li caa. 

Tum ca, mTa va ri, rac gan sazR v ravs 

maT da niS nu le bas sko la Si,  sa zo-

ga do eb ri vi fun q ci e bis Ses ru le-

ba. es in teg ri re bu li pro ce sia 

da erT-er Ti as peq tis da u sa bu-

Te bel ma pre va li re bam Se iZ le ba 

Zne lad ga mo us wo re be li zi a ni 

mi a ye nos sko lis mi er da sa xu li 

miz ne bis miR we vas.

spe ci a lis te bi Tvli an, rom ar 

Se iZ le ba ga naT le bis da aR z r dis 

day va na mxo lod di daq ti kam de, an 

aR z r dis Te o ri am de, rad gan maT 

ga aC ni aT spe ci fi ku ri obi eq te bi, 

amo ca ne bi da miR we vis sa Su a le-

be bi. amas Ta na ve, Tvi TaR z r da da 

ga naT le ba Zal ze da sus t de ba 

sko lis or ga ni za ci u li mmar T-

ve lo bi Ti as peq tis gam ya re bis 

ga re Se. ro gorc cno bi lia, zo ga-

dad mar T vis Car Co eb Si ar se bobs 

so ci a lu ri ga re mos mar T vis Te o-

ri e bi da kon k re tu li de bu le be bi. 

es uka nas k ne le bi ar war mo ad ge nen 

mxo lod amo na rids zo ga di Te-

o ri i dan, ara med isi ni da mo u ki-

de be li das k v ne bia, rom le bic 

keT de ba kon k re tu li so ci a lu ri 

mov le ne bi sa da pro ce se bis ana li-

zis sa fuZ vel ze, mar T vis obi eq-

tis spe ci fi kis gaT va lis wi ne biT. 

cno bi lia, rom ga naT le bis mar T-

vis Te o ria efuZ ne ba so ci a lu ri 

mar T vis zo gad ka non zo mi e re bebs 

cal ke u li sfe ro e bis spe ci fi kis 

auci le be li gaT va lis wi ne biT, 

maT So ris ga naT le bis, rac aisa xe-

ba mar T vis obi eq teb ze, amo ca neb sa 

da fun q ci eb ze, pe da go gi u ri saq-

gamoyenebuli li te ra tu ra:

1. ka pa na Ze T., `mar T vis fsi qo lo gi u ri ga re mo~, gv. 21-23; la ca bi-

Ze g., ̀ stra te gi is pir ve la di da geg m vis ori aT sa fe xu ri a ni mo de li~, 

gv. 41; mo ni a va n., `sas wav lo pro ce sis mar T vis ana to mi a~, gv. 48-49; 

mur Ru lia g., `ga naT le bis xa ris xi sa ja ro sko la Si~, gv. 45; wik la u-

ri n., ko pa li a ni b., `sko lis xel m ZR va ne lis pe da go geb Tan mu Sa o bis 

Zi ri Ta di ori en ti re bi~, gv. 59-64; sa mec ni e ro-me To du ri J. `sko lis 

mar T va~ #1, Tb., 2007w.; 

2. `sko lis mar T vis sa xel m ZR va ne lo~, gv. 109-110 Ta vi suf le bis 

in s ti tu ti, Tb., 2006w.;

3. ga naT le bis re for me bi Ta na med ro ve msof li o Si. m., 1995w. ru-

sul ena ze);

4. mit Ce li p., pe da go gi u ri sa Su a le be bis, ko mu ni ka ci e bi sa da teq-

no lo gi e bis en cik lo pe dia, lon do ni; 1978w. (in g li sur ena ze);

5. da vi do vi v. sas wav lo moq me di a no bis fsi qo lo gi u ri Te o ria; 

tom s ki, 1992w. (ru sul ena ze).

EDUCATIONAL  SYSTEM, AS IN DI VI DU AL`S ECO NO MI CAL 
IN TE RESTS RE A LI ZA TI ON MEC HA NISM (IN S TI TU TE)

SUMMARY

Asmat  Sha mu gia, Postdoctoral stu dent of Suk hu mi Sta te University

In this gi ven ar tic le the re is exa mi ning abo ut the pe da go gi cal col lec ti ve`s  
ma na ge pro cess im p ro ve ment di rec ti ons at the pub lic scho ol.

The scho ol ma na ge ment ra di cally dif fe ren ces from en ter p ri se`s or or ga-
ni za ti on´s ma na ge ment. It ac qu i res es sen ti al fa ce only then, when it fi lls with 
con c re te pe da go gi cal con tents, is ori en ted for to im p ro ve edu ca ti o nal pro cess 
and its fi  nal re sult is to de ve lop pu pil as an in di vi du al per son.

  The scho ol ma na ge ment or gan is ob li ged to im p ro ve know led ge of how to 
ra i se te ac hing qu a lity pro cess ma na ge ment, in which must be in c lu de all ma na ge 
cir c les be gin ning from di rec tor en ding with ob ject cha irs ma na gers.

  In the pe da go gi cal col lec ti ve`s  ma na ge im p ro ved pro cess re so lu te me a ning 
con fers col lec ti ve`s  each ot her col la bo ra ti on forms, con tents and pro ce du res. 
Which su bor di na te in outer sur ron dings run ning chan ges ac cor dingly.

 In up de sig na ti on di rec ti on has many in te res ting si des. We de no te that as 
many pro fes si o nals in c lu de such sort of prob lems le arn and va lue, as much ob-
jec ti ve and he alty will be ex po sed of scho ol ma na ger´s  ma na ge qu a lity.

mi a no bis kav Si re bis rTul sis te-

ma ze, sxva ti pis saq mi a no beb sa da 

pro ce seb ze.

sko lis mmar T ve li or ga no e bi 

val de bu le bi ari an, srul yo fi-

lad icod nen swav le bis xa ris-

xis amaR le bis pro ce sis mar T va, 

ro mel Sic Car Tu li un da iyos 

mar T vis yve la rgo li dawye bu-

li me ne je ri dan dam Tav re bu li 

sag nob ri vi ka Ted re bis xel m ZR-

va ne le biT.

pe da go gi u ri ko leq ti vis mar-

T vis srul yo fis pro ces Si ga-

dam wy ve ti mniS v ne lo ba eni We ba 

ko leq ti vis ur Ti er T Ta nam S-

rom lo bis for mebs, Si na ar s sa 

da pro ce du rebs, rom le bic eq-

vem de ba re bi an gan vi Ta re bas ga re 

ga re mo Si mim di na re cvli le be bis 

Se sa ba mi sad. 

ze moT aR niS nul mi mar Tu le-

bas bev ri sa in te re so mxa re aqvs. 

aR v niS navT ima sac, rom rac uf ro 

me ti pro fe si o na li Ca eb me ba ase Ti 

sa xis prob le me bis Ses wav la sa da 

Se fa se ba Si, miT uf ro obi eq tu rad 

da sa Rad ga mo ik ve Te ba sko lis 

me ne je ris mas wav leb leb Tan mu-

Sa o bis Zi ri Ta di ori en ti re bi.
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qar Tu li wes-tra di ci ebi da ek on om ika
(eT nog ra fi uli ma sa lis mi xed viT)

sa qar Tve los Te meb Si mo Zi eb uli ax ali eT nog ra fi uli ma sa le bi, 

qar Tve lur Cve ul eba-tra di ci eb ze dak vir ve ba ad as tu rebs, rom sa-

uk une eb is gan mav lo ba Si Se ic va la pi rov nu li ur Ti er To be bi, ad ami-

an Ta ma xa si aT eb le bi, ag reT ve so ci al uri uf le be bi da mdgo ma re oba. 

Tval sa Ci noa uk ve moTxov ni le bad qce uli swraf va, eg reT wo de bu li 

“Ta vi su fa li, praq ti ku li, zed me tad tra di ci uli, kom pleq sis gan 

Ta vi su fa li cxov re bi sa ken“. cvli le be bi ga mo iw via sxva das xva cxov-

re bi se ul ma si tu aci am, ucxo kul tu ra Ta gad mo Re bam, mim baZ ve lo bam. 

Sec vlis erT-erT um Tav res faq to rad mig vaC nia ek on omi uri mdgo-

ma re oba, ram de na dac bevr qar Tve lur wes-ri tu als mniS vne lo va ni 

ek on om ik uri da fi nan su ri sa fuZ ve li ga aC nia.

სა ქარ თვე ლო ში სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის წარ მარ თვის 
მსოფ ლმხედ ვე ლობ რი ვი და თე ორი ული სა ფუძ ვე ლი 
ფაქ ტობ რი ვად ყო ველ თვის იყო წმინ და წე რი ლი და მას-
ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის გაძ ღო ლა. 
ეს უკ ან ას კნე ლი უპ ირ ატ ეს ად მოიაზრებოდა, რო გორც 
მეც ნი ერ ება პა ტი ოს ანი შრო მის, ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ისა და 
სა ერ თოდ, ერ ოვ ნუ ლი მე ურ ნე ობ ის სა კუ თა რი ძა ლე ბით 
წარ მარ თვის, სიყ ვა რუ ლით შექ მნი სა და უპ ოვ არ თა მხარ-
და ჭე რის შე სა ხებ ქრის ტი ან ული მოძ ღვრე ბის სა ფუძ ველ-
ზე. თუმ ცა, მო ნო თე ის ტურ ქრის ტი ან ობ ას სა ქარ თვე-
ლო შიც წინ უს წრებ და რე ლი გი ამ დე ლი, ჯა დოქ რუ ლი 
გზით ბუ ნე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის რწმე ნის პე რი ოდი, რო ცა 
მა გი ურ რი ტუ ალ ებს ად ამი ანი სა სურ ვე ლი მიზ ნე ბის 
მი საღ წე ვად სა კულ ტო ცე რე მო ნი ებ ით და შე ლოც ვე ბით, 
ზე ბუ ნებ რი ვი ძა ლის მქო ნე, რე ალ ურ სა გან თა გან დი-
დე ბის თვის წე ლი წად ში ორ ჯერ მა ინც, გა ზაფხულ სა 
და შე მოდ გო მა ზე აღ ას რუ ლებ და. სა ქარ თვე ლოს გან-
სა კუთ რებთ მთი ან რე გი ონ ებ ში დღე საც დას ტურ დე ბა 
ნა თე სე ბის დაც ვის, მო სავ ლი ან ობ ის გაზ რდის, მა გი ის 
დაც ვი თი ფორ მი სა და ში ნა არ სის რი ტუ ალ ები. 

მსგავ სი რი ტუ ალ ებ ის რიგ ში შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ 
აღ დგო მის კვი რის ხუთ შა ბა თის (დი დი ხუთ შა ბა თი) სვა-
ნუ რი რი ტუ ალი _“თან ფა ცა აშ“, რო მე ლიც ოჯ ახ ის ავი 
თვა ლის გან დაც ვას, გან წმენ და-გა ნახ ლე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 
“ხუთ შა ბათ დი ლით ოჯ ახ ის უფ რო სი ქა ლი, ან მა მა კა ცი 
მდი ნა რი დან მო იტ ანს თეთრ ქვას და ვედ რო თი წყალს. 
ჩა ატ არ ებს გან წმენ დით და სი უხ ვე-დოვ ლა თის შე ნარ ჩუ-
ნე ბის გან მა პი რო ბე ბელ რი ტუ ალს. იგი ით ვა ლის წი ნებს 
მი ლოც ვას ოჯ ახ ის წევ რე ბის თვის, ბეღ ლის თვის, სა ქონ-
ლის თვის. რი ტუ ალ ის შემ სრუ ლე ბე ლი აად უღ ებს წყალს, 
ჩა დებს შიგ ნით მო ტა ნილ ქვას და რომ გაყ რის შინ შხლებს, 
და ილ ოც ება, რომ მის ოჯ ახს ჰქონ დეს იმ დე ნი სი კე თე და 
სი უხ ვე, რამ დე ნიც  ეს შინ შხლე ბია. ამ დღეს ჩა ირ ეცხე ბა 
ყო ვე ლი ვე ცუ დი, ავი თვა ლით შე მო ნა ხე დი და ცუ დი კარ-
გით გა ნახ ლდე ბა. ქვა მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში დევს 
სახ ლის წინ, ის ეთ ად გი ლას, რომ ჭიშ კარს უყ ურ ებ დეს და 
მას კი შე მო სუ ლის ავი თვა ლი მოხ ვდეს“.

მო სავ ლის მი ღე ბა ზე ზრუნ ვა გა ზაფხუ ლის დად გო-
მი დან ვე იწყე ბო და. სვა ნეთ ში, თე ბერ ვალ ში დათ ქმულ 
დღეს იხ დიდ ნენ  “ლამ პრო ბას“. ლამ პა რი იყო არ ყის ხის 
“თა ვის მხა რეს და ჩეჩ ქვი ლი კო ნა. პირ ვე ლი ლამ პა რი 
მზად დე ბა მო სავ ლი ან ობ ის მფარ ვე ლი ღვთა ებ ის წმინ-
და მა რი ამ ის სა ხელ ზე, მე ორე წმინ და გი ორ გის სა ხელ ზე 
კა ცუ რი ძა ლის და სა ცა ვად და მე სა მე ცის ძალ თა სა ამ ებ-
ლად, რომ წე ლი მშვი დო ბი ან ად და უხ ვად დას რუ ლე-
ბუ ლი ყო. ლამ პრო ბის დღე სას წა ულ ის თვის აცხობ დნენ 
სა ლო ცავ კვე რებს -“ლემ ზი რებს“.

მსგავ სი ში ნა არ სი სა იყო შუ აზე ხის ძელ დატ ნე ული 
და წვერ ში ჯვარ დას მუ ლი თოვ ლის კოშ კის აგ ებ ის ტრა-
დი ცია. “ლენ ტეხ ლე ბი ეჯ იბ რე ბოდ ნენ ლაშ ხე თის თე მის 
მკვიდ რებს. გუნ დე ბად და ყო ფი ლი დღე სას წა ულ ში 
მო ნა წი ლე ნი ცდი ლობ დნენ კოშ კის თა ვი სი მხა რე ზე 
წაქ ცე ვას. ვინც თა ვის მხა რეს წა აქ ცევ და, იმ ის მხა რეს იმ 
წელს მე ტი მო სა ვა ლი მო ვი დო და“.

სა მეგ რე ლო ში, იმ ის თვის, რომ ავ ად მყო ფო ბა და 
სატ კი ვა რი და მარ ცხე ბუ ლი ყო, ჯან საღ ად ამი ან ებს მუ-
შა ობა შეძ ლე ბო დათ და მო სა ვა ლიც უხ ვად მი ეღ ოთ, არ 
იმ უშ ავ ებ დნენ მი წა ზე შა ბათ დღეს; მთი ან სა მეგ რე ლო ში 
ად გი ლის ღმერ თის სა ხელ ზე ოქ ტომ ბერ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
ლოც ვა _ ”გი მა თუა” და ზე მო რა ჭუ ლი „კო ლოკ რო ბა” 
ერ თი ში ნა არ სი საა.”ოქ ტომ ბე რი მო სავ ლის მო წე ვის 
თვეა. რომ ხვა ვი ანი ოქ ტომ ბე რი გვქონ დეს აღ ვნიშ ნავთ 
გი მა თუ ას“1. სა მეგ რე ლო ში დღე საც არ სე ბობს რწმე ნა, 
რომ, “თუ გი ორ გო ბას სა ქო ნელს რქა ზე და ამ აგ რებ და 
და ან თებ სან თელს, გა რან ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა მი სი უხ ვად 
წვე ლა დო ბა”; ყვე ლი ერ ის წი ნა ხუთ შა ბათს სა მეგ რე ლო-
ში იხ დიდ ნენ  ”კა პუ ნო ბას”. მსხვერ პლად წი რავ დნენ ამ 

1  პ. ჭარაიას და ი. ყიფშიძის განმარტებით, გიმათუთა, 
გუმათუთა, გHმათუთა (გი/Hმათუთას) ოქტომბერია, 
მკათათვეა. გიმათუთა<_გიმუა თუთა<_გიმუაში თუთა 
_ მკის, ტეხის თვე. ამ თვეში ტეხდნენ მკიდნენ ღომს. 
„სადარაჯოს გეურეთ გიმათუთაში ნაშიბუს“ _ დარაჯად 
უდგეხართ ოქტომბრის მონაპოვარს (ო. ქაჯაია, I, 2001, გვ. 
340)
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დღის თვის სპე ცი ალ ურ ად გაზ რდილ კე რატს. დაკ ვლამ-
დე ღორს კე რი ას სამ ჯერ შე მო ატ არ ებ დნენ და თან კა პუ ნი-
ას ეხ ვე წე ბოდ ნენ: ”ღმერ თო კა პუ ნია მრა ვა ლი ას ეთი დღე 
გაგ ვი თე ნე და ჩვე ნი ოჯ ახი აავ სე სა ქონ ლით, დოვ ლა თით. 
შემ დეგ ღორს კე რი აზე და აკ ლავ დნენ. ცლი დობ დნენ, რაც 
შე ილ ება მე ტი ხორ ცი ეჭ ამ ათ: კარ გის ნი შა ნია და კა პუ ნია 
გა იხ არ ებ სო”.

ან ალ ოგი ური დღე სას წა ული იყო და არ ის მთი ან აჭ-
არ აში - “შუ ამ თო ბა“: “შუ ამ თო ბის დღე სას წა ული არ ის 
შუა პე რი ოდი, რო ცა იაილ ებ ზე ვიმ ყო ფე ბით. ამ დღეს 
ვმად ლობთ ღმერ თს, რომ ჩვე ნი იაილ ებ ზე ცხოვ რე ბა ნა-
ყო ფი ერია, ბუ ნე ბის გან ხელ შეწყო ბი ლი ვართ და ხორ ცი 
და სა ქონ ლის პრო დუქ ტიც უხ ვად გვაქ ვს. ვი ლო ცე ბით, 
რომ დარ ჩე ნი ლი პე რი ოდ იც იაილ ებ ზე ყოფ ნი სა ას ევე 
ხვავ რი ელი იყ ოს“. მსგავ სი რი ტუ ალ ებ ის შე სა ხებ ცნო-
ბი ლია მთელს სა ქარ თვე ლო ში. 

ზუს ტად იგ ივე შე იძ ლე ბა ვთქვათ ახ ალ, სავ სემ თვა-
რე ობ ას თან და კავ ში რე ბულ რწმე ნებ ზე. იმ ერ ეთ ის ერ თი 
პრო ვინ ცი ის, ოკ რი ბის მკვიდ რთა თქმით: “რა ტომ არ 
ვი ცი, ვერ ვხსნი მა რა დაკ ვირ ვე ბით ვი ცი, რომ ყვე ლა-
ფე რი: თეს ვა, მო სავ ლის აღ ება-მი ნახ ვა, ყურ ძნის კრე ფა, 
სა ზამ თროდ გა სა კე თე ბე ლი ძველ, სავ სე მთვა რე ზე უნ და 
და ამ ზა დო, რომ არ გა ფუჭ დეს და სავ სედ და მსუ ყედ იყო 
მთე ლი ზამ თა რი. სა მა სა ლე ხეც ძველ მთვა რე ზე უნ და 
მოჭ რა, რომ  გაძ ლოს და მა ლე შე საც ვლე ლი არ გა გიხ დეს.  
გათხო ვე ბა-თხო ვე ბის საქ მე საც სავ სე მთვა რე ზე იზ ამ-
დნენ, რომ სავ სე შთა მო მა ვა ლი გა ჩე ნი ლი ყო“.

ამ დე ნად, წი ნაპ რებ მა იც ოდ ნენ (თუმც ამ ას ვერ 
ხსნიდ ნენ), რომ არ სე ბობს გარ კვე ული „სა სურ ვე ლი“ და 
„არ ას ას ურ ვე ლი“ პე რი ოდ ები სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ აში, 
რო მელ თა დაც ვა აუც ილ ებ ელი იყო. ეს ერ თგვა რად ზე ცი-
ურ ძალ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე და მორ ჩი ლე ბა ზეც მი ან-
იშ ნებს, რომ ინ დი ვიდს არ ძა ლუძს სამ ყა რო ში ყვე ლაფ რის 
უგ ულ ვე ბელ ყო ფა და ყვე ლა ფე რი უფ ლის გან არს. ღვთის 
მო სა წო ნი მოძ რა ობა, მოქ მე დე ბა, გარ ჯა არ ის უფ ლი სა გან 
სა ნაც ვლოს მი ღე ბის ერ თგვა რი გა რან ტია: “ისი ამ ოვ ნე უფ-
ლის მი ერ და ის აგ ის რუ ლებს გუ ლის წა დილს” (ფს. 36:4).

ცნო ბი ლია, რომ სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა კუთხე ში, გარ და 
ხევ სუ რე თი სა, არ სე ბობ და გა უყ ოფ ელი დი დი ოჯ ახ ები. 
მსგავ სი ოჯ ახ ებ ის არ სე ბო ბის სა ფუძ ვე ლი იყო სა ქარ თვე-
ლოს მო ცე მუ ლი კუთხის ბუ ნებ რივ-გე ოგ რა ფი ული პი რო-
ბე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი მე ურ ნე ობ ის ფორ მა. “დიდ მე ურ-
ნე ობ ას სჭირ დე ბო და დი დი მუ შა ხე ლი. კარ გად მოვ ლი ლი 
მე ურ ნე ობა კი დი დი შე მო სავ ლის და კე თილ დღე ობ ით 
ცხოვ რე ბის სა ფუძ ვე ლი იყო“. გა უყ ოფ ელი ოჯ ახ ის ტი პი 
XIX სა უკ უნ ის ბო ლომ დე იქ ნა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი სა ქარ თვე-
ლოს იმ რე გი ონ ებ შიც, სა დაც ძა ლით გა ამ აჰ მა დი ან ეს და 
სა იდ ან აც იძ ულ ებ ით გა ას ახ ლეს ად გი ლობ რი ვი მო სახ-
ლე ობა საბ ჭო ეთ ის მაჰ მა დი ან ურ რეს პუბ ლი კებ ში. იან-
ეთ ელ რე პატ რი ან ტებს “ვიდ რე სა ხელ მი ფო ისე მო ეწყო, 
რომ ერთ, გა უკ ოპ ელ1 ოჯ ახს ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი-
სით უფ რო კარ გად შე ეძ ლო ცხოვ რე ბა“, შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი 
ჰქონ დათ ასე ცხოვ რე ბის ტრა დი ცია. “ვიდ რე გა კო პამ დე, 
მა მის დი დი ოჯ ახ ის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი იყო ქო ნე-
ბა ზე სა კუთ რე ბის სა ერ თო-სა ოჯ ახო ხა სი ათი. გა უყ ოფ ელ 
ოჯ ახ ებ ად, სა ბი ძაშ ვი ლო დი დი ოჯ ახ ად ცხოვ რე ბის ტრა-

1  დიალექტური ფორმები ძირითადად დაცულია.

დი ცია უზ ბე კეთ ში გა და სახ ლე ბის პე რი ოდ ში და იკ არ გა. 
ქა ლი მო იყ ვა ნე, მა გის ბავ შვე ბი არ ის, ერ თი ოჯ ახ ობაა, 
მე ორ ეც, ერ თი ოჯ ახი უჟე არ ის ხო?! ერ თი ოჯ ახ ში ხო არ 
ში იზ ლე ბა 20 სუ ლი. თან  ცხოვ რე ბა თან და თან უკ ეთ-
დდე ბო და”. გა ყო ფის შემ დეგ, რე პატ რი ანტ მეს ხთა წეს-
ტრა დი ცი ით აც სახ ლში დამ რჩომ უმ ცროს ბიჭს ბო ლოს, 
“დედ-მა მის მოვ ლის სა ნაც ვლოდ”, მა თი გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ დეგ რჩე ბო და მშობ ლე ბის ქო ნე ბა: “პა ტა რის მა მას თან 
დარ ჩე ნის მი ზე ზი ის იყო, რომ ის პა ტა რაა. გა კო ფი სას 
მა მას თა ვის წი ლი ერ გე ბო და, წა სას ვლელ ძმებს თავ-
თა ვი სი. მა მის სიკ ვდი ლის შემ დეგ მა მის წი ლი მას თან 
დარ ჩე ნილ უმ ცრო სი შვი ლის იკო.  სრუ ლი წი ლი ერ-
გე ბო და ნაშ ვი ლებ შვილ საც”. XIX სა უკ უნ ის ბო ლომ დე, 
არც აჭ არ ელ გა მაჰ მა დი ან ებ ულ ქარ თველ თა ოჯ ახ ებ ში 
შეც ვლი ლა გა უყ ოფ ლად ცხოვ რე ბის ტრა დი ცია. მი ზე ზი 
აქ აც მე ურ ნე ობ ის ფორ მა იყო, შე დე გი კი “ძლი ერი წელ-
გა მარ თუ ლი ცხოვ რე ბის შეძ ლე ბა“.  სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა 
თემ ში არ სე ბუ ლი წე სით, გა ყო ფი სას ძმებს მი წას შე იძ ლე ბა 
არ გა უყ ოფ დნენ, თუმ ცა მი სი წი ლის შე სა ბა მის მი წას, “არ-
სე ბო ბის მთა ვარ სახ სარს“ უყ იდ დნენ. ოჯ ახ ში დარ ჩე ნილ, 
გა უთხო ვარ ქალ საც თა ვის წი ლი მი წა ჰქონ და. გათხო ვე-
ბის შემ დეგ “თუ მა მის ოჯ ახ თან ახ ლოს გათხოვ დე ბო და, 
მი წას გა უყ ოფ დნენ, არა ძმის წილს, მაგ რამ მა ინც. თუ 
არა და, უყ იდ დნენ“. ღირს ვი ფიქ როთ, რომ „გა უყ ოფ ელი 
ოჯ ახი“ მი სა ღე ბი იყო ქარ თველ თათ ვის, რამ დე ნა დაც 
ყო ველ წლი ური კომ ლობ რი ვი გა და სა ხა დის გა დახ დი სას 
(მა გა ლი თად, ჯი ზი ათი არ აბ თათ ვის) და ყო ფა ზრდი და 
სა გა და სა ხა დო ტვირ თს ოჯ ახ ის თვის. 

სა ქორ წი ნო წე სე ბის კვლე ვა ად ას ტუ რებს კავ კა სი აში, 
შუა აზი ასა და ებ რა ელ ებ ში ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ და 
“სვა ნეთ ში იშ ვი ათ ად მომ ხდარ“, დაქ ვირ ვე ბუ ლი რძლის 
მაზ ლზე გათხო ვე ბის შემ თხვე ვას. სვა ნეთ ში აღ ნიშ ნუ-
ლი ფაქ ტი იშ ვი ათი იყო და არ ავ ით არ შემ თხვე ვა ში არ 
შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ იგი გვა როვ ნუ ლი წყო ბი ლე ბი დან 
შე მორ ჩე ნილ ტრა დი ცი ად. სხვა მრა ვალ მი ზეზ თან ერ-
თად, შე იძ ლე ბა სულ ბო ლო ფაქ ტო რად, მაგ რამ მა ინც 
და ვა სა ხე ლოთ შვილ მკვდა რი ოჯ ახ ის ფი ნან სუ რი და ინ-
ტე რე სე ბის ფაქ ტო რი. დაქ ვრი ვე ბულ, გათხო ვილ რძალს 
გათხო ვე ბის შემ თხვე ვა ში ქმრის ოჯ ახ იდ ან შე იძ ლე ბა წა-
ეღო თა ვი სი მო ტა ნი ლი მზით ვი  და მი სი შვი ლის წი ლიც. 
ეს კი ოჯ ახ ის თვის “ეკ ონ ომ იკ ურ ად დი დი და ნაკ ლი სი“ 
იყო. და სა ხე ლე ბუ ლი ერთ-ერ თი მი ზე ზი იყო იმ ისა, რომ 
რძა ლი მე ორ ედ არ გათხო ვი ლი ყო და ოჯ ახ იც ეკ ონ ომ იკ-
ურ ად არ და უძ ლუ რე ბუ ლი ყო.2 

სა ქარ თვე ლოს მთა ში არ სე ბუ ლი ხე ვის ბე რი სა და მახ-
ვშის ინ სტი ტუ ტე ბი დღეს აღ არ არ სე ბობს. თუმ ცა 2013 
წლის ექ სპე დი ცი ის დროს ლაშ ხე თის თემ ში ჩა წე რი ლი 
მა სა ლე ბი ად ას ტუ რებს, რომ არ სე ბობს თე მის სა კითხე ბის 
გამ რჩე ვი (სა მი-ოთხკა ცი ანი კო მი სია) და სუ ლი ერ ებ ის 

2  ეთნოგრაფიული მასალები ასახელებენ აგრეთვე: 
ბებია-ბაბუისთვის შვილიშვილის შესაძლო დაკარგვისგან 
დაცვის მიზეზს; მუშაობდა პრინციპი “ჩემი კარგი მე 
მყავდესო“; ქართულ ოჯახში ქალი, აღიქმებოდა, როგორც 
ინდივიდი,  იგი საკუთარი ქმარ-შვილის და ოჯახის 
ერთგული, ღირსება და დედა იყო და ამდენად მთავარი 
“რძლისგან პატიოსნების, შეურცხვენელი სახელის“ 
შენარჩუნება იყო. 
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სა კითხის “მომ წეს რი გე ბე ლი“ ”მლზნ”-ის ინ სტი ტუ ტი. 
“მლზნ“ შე იძ ლე ბა იყ ოს 3-4 კა ცი ანი კო მი სი ის წევ რი. კო-
მი სია წყვეტს სოფ ლის სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხებს. ”მთავ-
რო ბამ რომ გა მო ყო ფუ ლი, კო მი სია მი უთ ით ებს მას რა ში 
და ხარ ჯოს. თუ არ და ემ ორ ჩი ლა ოფ იცი ალ ური ხე ლი სუ-
ფა ლი, მა შინ მთე ლი თე მი გა ნუდ გე ბა. ერთ წე ლი წადს ამ 
ფუ ლით მე, რო გორც კო მი სი ის წევ რმა მიც ვა ლე ბუ ლის 
”ლედ ნი კი” და ჭი რის სუფ რის თვის ჭურ ჭე ლი ამ ოვ იტ ანე. 
ბევ რი რამ შე იც ვა ლა, მაგ რამ ეს წე სი შე ვი ნარ ჩუ ნეთ ამ 
ფორ მით.” ამ დე ნად, ეს ფაქ ტობ რი ვად არ ის  ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გარ კვე ული ფორ მა, რო მე ლიც 
ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ებ ებ ის მოგ ვა რე ბა ზეა პა სუ ხიმ გე-
ბე ლი; ეს ორ გა ნო ას რუ ლებს გამ გე ობ ის რწმუ ნე ბუ ლის 
(ე.წ. სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლი), ფუნ ქცი ას აც. ნი შან დობ ლი-
ვია ის იც, რომ ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ-
ლე ბამ სოფ ლის მხარ და ჭე რის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის 
გან ხორ ცი ელ ება და იწყო. პროგ რა მა თა ვი სი არ სით გუ-
ლის ხმობს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის სხვა დას ხვა 
სა ხის სა ჭი რო ებ ებ ის მოგ ვა რე ბას და ამ სა ჭი რო ებ ათა 
მოგ ვა რე ბა ში სა ზო გა დო ებ ის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფას. აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის საქ მი ან ობ ის კვლე ვამ 
და ად ას ტუ რა, რომ და ნარ ჩე ნი სა ქარ თვე ლოს მსგავ სად, 
ბევრ წეს სა და რი ტუ ალს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკ ონ ომ იკ ური 
და ფი ნან სუ რი სა ფუძ ვე ლი გა აჩ ნია. კონ კრე ტუ ლად, შე-
იძ ლე ბა ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დეს გა და სა ხა დის ფუ ლად 
და მი გე ბით ფორ მა ზე. კო მი სი ის და “მლზნ“-ის ერ თობ-
ლი ვი გა დაწყვე ტი ლე ბით ეხ მა რე ბი ან პი როვ ნე ბას ის ეთ 
სა ვალ დე ბუ ლო საქ მე ში, რა საც ჰქვია მიც ვა ლე ბუ ლის 
დაკ რძალ ვის ორ გა ნი ზე ბა. “ათხო ვე ბენ დღე სას წა ულ ის 
დროს მლზნ-ის და ლოც ვის სა ფუძ ველ ზე შე მო სულ თან-
ხას. შე სა ბა მი სად, მო ცე მუ ლი პი როვ ნე ბას, მთლი ან ად 
ოჯ ახს ექ მნე ბა ზუს ტად ან ალ ოგი ური ხა სი ათ ის ვალ დე-
ბუ ლე ბა და მხმა რე თა მი მართ, რომ გა ის ტუმ როს თან ხა. 
რა თქმა უნ და, ას ეთ ვალ დე ბუ ლე ბებს იურ იდი ული ძა ლა 
არ გა აჩ ნია, თუმ ცა, პი როვ ნე ბა ვალ დე ბუ ლად თვლის 
თავს, ახ ლობ ლებ ში შერ ცხვე ნის, თუ მო მა ვალ ში ას ეთი 
დახ მა რე ბის ვერ მი ღე ბის ში შით“ (მთხრო ბე ლი თე მურ 
ლობ ჟა ნი ძე). სა ქარ თვე ლოს მთა ში დღე საც არ სე ბობს 
ტე რი ტო რი ულ-სა მე ზობ ლო თე მი და მას არ აფ ერი აქ ვს 
სა ერ თო პირ ველ ყო ფილ სა ზო გა დო ებ ას თან. სო ფელ თა 
გა ერ თი ან ებ ას, ერთ გვარს, ან გვა რის გა ნა ყოფს (დღეს 
სვნეთ ში “ლამ ხუ ბი“, “მოგ ვარ“/გა ნა ყო ფი იგ ივე თე მია), 
თე მის წევ რე ბის მი ერ არ ჩე ული, ას აკ ით და შე სა ბა მი სად 
გო ნი ერ ებ ით, სა მარ თლი ან ობ ით, მი უკ ერ ძო ებ ლო ბით, 
წეს-ტრა დი ცი ებ ის დამ ცვე ლო ბით, ქარ თუ ლის სიყ ვა რუ-
ლით გა მორ ჩე ული მახ ვში (ხე ვის ბე რი, ხუ ცე სი, ხუ ცი) 
ჰყავ და. იგი იყო სა სუ ლი ერო ხე ლი სუ ფა ლიც. თემ თა 
გა ერ თი ან ებ ულ შეკ რე ბა ზე, ხე ვის ყრი ლო ბა ზე სვა ნეთ ში 
გა ერ თი ან ებ ული თე მე ბის ხე ვის ბერ თან ერ თად ირ ჩე ოდა 
თე მის სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე ბი: ცხოვ რე ბის სტრა ტე გია, 
საზღვრე ბის სა კითხე ბი, ეკ ლე სი ებ ის, ხატ მსა ხუ რე ბის 
(მაგ., ხა ტის მი წებ ზე მო წე ული მო სავ ლის დღე სას წა-
ულ ებ ის თვის გა მო ყე ნე ბის და ა.შ) მო მენ ტე ბი, გზა თა 
მშე ნებ ლო ბის სა კითხე ბი, იურ იდი ული, ჩვე ულ ებ ითი 
სა მარ თლის სა კითხე ბი, სას ჯე ლის ფორ მე ბი: “პა ტი ვის-
ცე მა და რი დი იყო. იც ოდი, რომ ყვე ლა გად წყვე ტი ლე ბა 
შენ თვის სა სი კე თო იყო. სვა ნეთ ში ყო ველ გვა რი უბ რა-

ლო, თუ სა სის ხლო საქ მე ად გი ლობ რივ სა სა მარ თლო ში 
მორ ვა ლის (მსა ჯულ-მე დი ატ ორ ის) მე თა ვე ობ ით გა ნი-
ხი ლე ბო და. აირ ჩევ დნენ ორ ივე მო და ვე მხრი დან, ვი საც 
შე ეძ ლო სა მარ თლი ან ად გა და ეწყვი ტა. “ის ინი გა ნა ჩე ნის 
გა მო ტა ნამ დე თხოვ დნენ ღმერ თს, რომ მი ეცა მათ თვის 
სწო რი გა ნა ჩე ნის და ყე ნე ბის უნ არი. დამ ნა შა ვე მხა რე 
გა და უხ დი და და ზა რა ლე ბულ მხა რეს იმ სა ფა სურს, რა-
საც და უდ გენ დნენ. მარ თა ლია ეს სრუ ლი კომ პენ სა ცია 
არ იყო, მაგ რამ ფი ნან სუ რი მხა რეც უუმ ჯო ბეს დე ბო და 
და ზა რა ლე ბულს და ემ ორ ჩი ლე ბო და გა ნა ჩენს“. მთა-
გო რი ან სა ქარ თვე ლო ში მო წე ული პრო დუქ ტე ბი მცი რე 
და მწი რი იყო. ამ იტ ომ, “ცხოვ რე ბის უკ ეთ ესი პი რო ბე-
ბის მოწყო ბის თვის, ოჯ ახ ის და სტუ მარ-მას პინ ძლის 
პა ტი ვის თვის“ სა ქარ თვე ლოს მთი სა და მთის წი ნე თის 
მკვიდ რნი (სვა ნე ბი და რაჭ ველ-ლეჩხუმ ლე ბი) თეს ვას 
და და თე სი ლის მოვ ლას მორ ჩე ბოდ ნენ და გა რე სა მუ-
შაოებზე (“ფი ზი კუ რად შემ ძლე სვა ნის ფა სიც უფ რო 
ძვი რი იყო ვიდ რე სხვე ბი სა“ - აღ ნიშ ნა ვენ მთხრო ბე ლე-
ბი) და დი ოდ ნენ. დამ ქი რა ვებ ლის ძი რი თა დი ინ ტე რე სი 
ფი ზი კუ რად ძლი ერი და მა ღა ლი შრო მის ნა ყო ფი ერ ებ ის 
მქო ნე მუ შა ხე ლი იყო, ხო ლო და ქი რა ვე ბუ ლის მო ტი-
ვა ცია - ფუ ლა დი შე მო სავ ლის მი ღე ბა. ამ ინ დის ხში რი 
ჭირ ვე ულ ობ ის და ცვა ლე ბა დო ბის გა მო სა ჭი რო იყო 
გა დარ ჩე ნი ლი მო სავ ლის დრო ულ ად აღ ება. ეს იყო მი-
ზე ზი გავ რცე ლე ბუ ლი შრო მის კო ოპ ერ აცი ის მე თო დი სა 
- ნა დის. შრო მის ბაზ რის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბის პი რო-
ბებ ში სა უკ ეთ ესო გა მო სა ვა ლი იყო „გაც ვლა“ - შრო მის 
ნა ყო ფი ერ ებ ისა და შრო მის ეფ ექ ტი ან ობ ის ამ აღ ლე ბის 
ერ თგვა რი სა შუ ალ ება, ავ ან სი, რო მე ლიც იმ ავე ფორ მით 
ეტ აპ ობ რივ გას ტუმ რე ბას სა ჭი რო ებ და: “ოჯ ახს ეხ მა რე-
ბოდ ნენ ან აზღა ურ ებ ის გა რე შე, სა მა გი ერო დახ მა რე ბის 
იმ ედ ით. სვა ნეთ ში, ლინ დი (მა მი თა დი) გა მო იყ ენ ებ ოდა 
ერ თი ოჯ ახ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ გლებს აღ მა ტე-
ბუ ლი ქვის სახ ლე ბი სა და კოშ კე ბის აშ ენ ებ ის დრო საც“.
სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში უნ და მი ექ ცეს ყუ რადღე-
ბა ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას, თუმ ცა ვფიქ რობთ, რომ 
ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტის თვის ის ტო რი ული იერ-სა ხის 
შეც ვლა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის მას ში შე რე ვა 
არც თუ სა სურ ველ შე დეგს გა მო იღ ებს. ვფიქ რობთ ყვე-
ლა გან ხი ლუ ლი და სხვა უამ რა ვი სა კითხის ჩვენს მი ერ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კუთხით შეს წავ ლა, სა შუ ალ ებ ას მოგ-
ცემს გა ვა ან ალ იზ ოთ ეთ ნო სის სა მე ურ ნეო და ეკ ონ ომ იკ-
ური მდგო მა რე ობა, საქ მი ან ობ ის პრობ ლე მე ბი რო გორც 
წარ სულ ში, ისე თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში, შე ვა ფა სოთ 
ტრა დი ცი ულ სა მე ურ ნეო ყო ფა სა და წეს-რი ტუ ალ ებ ზე 
ეკ ონ ომ იკ ის  ზე მოქ მე დე ბის ხა რის ხი.

da viT Sa vi an iZe  

is to ri is ak ad emi uri doq to ri,  

qu Ta is is un iv er si te tis 

da ak. we reT lis sa xel mwi fo un iv er si te tis 

as oc. pro fe so ri

ni ko  Cix la Ze  

ek on om ik is mec ni er eb aTa doq to ri, Te ol ogi is 

doq to ri,

qu Ta is is un iv er si te tis sru li pro fe so ri 
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THE FINANCIAL-ECONOMICAL BASIS OF THE GEORGIAN CUSTOMS

(Based on the ethnographic material)

Latest material gained from the Georgian communities and the ob-
servation on Georgian customs makes it clear that personal relationship, 
personal features and also social rights and condition have undergone 
some kind of changes.

The ideological and theoretical basis to conduct agricultural activi-
ties in Georgia was the Holy Scripture and how to lead the agricultural 
work was based on it. The latest was considered to be the science about 
the honest work, to lead the household and in general, the national thrift 
(economy) with the own strength, to work with love and support on 
the basis of Christian doctrine.  Though, monotheistic Christianity was 
preceded by the period of faith to infl uence on nature by the magic way, 
when people with the help of magic rituals twice a year in spring and 
autumn perform religious ceremonies and spells to achieve their goals.  In 
the mountainous regions of Georgia there are still some rituals to protect 
crops and increase productivity.

Among such kind of rituals we can name Thursday of Easter week 
(Holy Thursday) ritual in Svaneti – “tanpatsaash”, that protects the family 
from the evil eye, it serves to clean and renew the family. Preparations 
for harvesting started immediately from the early spring. In Svaneti, 
“lamproba” was celebrated in February on a fi xed day.  “Lampari” it was 
a bunch of a birch tree. The fi rst “Luminari” (lampari) was done in the 
name of St. Mary the guardian deity of crop capacity, the second one in 
the name of St. George to protect the man’s power and the third one to 
please the year to be peaceful and plentiful. For this holiday a special pie 
“lemzirebi” are baked.

In Samegrelo (Megrelia), in order to overcome the illness and ail-
ment and a healthy man to have the opportunity of work and have a lot 
of harvest, the did not use to work on the land on Saturdays; The prayer 
“Gimatua” performed in October for the name of the God of places in 
Samegrelo and “Kolokroba” performed in the upper part of Racha had 
the same sense.

The similar holiday was and is   still celebrated in the mountainous 
part of Achara “Shuamtoba”: This is the middle period of the holiday. 
On this day we thank God that our life in is fruitful, nature helps us and 
we have plenty of meat and products. We’ll continue to pray to have the 
abundant future. Rituals like this are known throughout Georgia. 

The same can be said about the faith of the full moon phase. As the 
residents of Okriba, the province in Imereti, say: “I don’t know exactly, 
but according to the observation everything- sowing, harvesting, vintage, 
keeping products for winter – should be done during the full moon phase 
not to be spoilt and to be kept throughout the winter. Timber should be 
cut during the old moon phase to endure and not to be replaced soon. 
The wedding ceremony also took place during this period to have the 
good descendants. 

Thus, our ancestors knew (though they could not explain), that there 
exists to be ‘desired’ and “undesirable” periods in agriculture and it was 
vital to follow them.  It also indicates that there is some kind of divine 
power of dependence and obedience, and an individual can’t neglect 
everything and everything is from God. The activities liked by God are 
in return for guarantee. 

It is known that in all parts of Georgia except Khevsureti existed 
big families. It was due to the natural-geographic conditions of the farm. 
“Big farm needs a lot of manpower. Well kept farm was the basis of a 
good life and income.” This type of families were till the late period of 
the XIXth century even in those regions where the residents by converted 

into Moslems force were and were exiled to the Moslem republics of the 
Soviet union. 

Unmarried woman in the family had her share of the land. If she got 
married not far from the family her share was given or the new land was 
bought for her. These kind of big families were acceptable for Georgians, 
as the taxes were very hard for them to pay.

There no longer exists foreman (khevisberi). Though, material gain in 
Lashkheti proves that there exists a group of 3-4 men and they deal with 
the problems of community. They solve the problems of the village. When 
the government funded the village, they give instructions how to spend it. 
If the offi cials do not obey them then the whole community opposes. Thus, 
this is actually a form of local self-government, which is responsible for 
local needs; this institution serves as the board’s representative (called the 
trustee) function. It is worth noting that in the last years the government 
carried out State Rural Support Program. The program in its essence im-
plies the various needs of the local population and society’s involvement 
to solve them. The research of the work of the given institution has proved 
that like the rest of Georgia, a lot of customs and rituals have economical 
and fi nancial basis. With the committee’s decision a person is helped in a 
range of cases for example to organize funeral. 

In the mountainous part of Georgia there still exists territorial – 
neighboring Community and it has nothing in common with the primitive 
society. The union of villages and families had a foreman elected by the 
members of community distinguished from others by his age and intel-
ligence, fairness and impartiality, was tradition protector and devoted to 
Georgian language. At the community meetings in Svaneti together with 
the foreman the issues of the community were discussed: the strategy 
of life, the issues of borders, churches, building the roads, legal points 
and the forms of punishment: “There was respect and esteem. One knew 
that every decision was for your benefi t.” Every point, either simple or 
diffi cult was discussed by the local judge-mediator. They were chosen 
from the both sides. “Before making any decision they begged God for 
help in making the right verdict. The side, pleaded guilty, had to pay 
the victim the stated charge. It did not mean the full compensation, 
but the victim’s fi nancial condition was improved and he obeyed the 
verdict.” The harvested crops in the mountainous part of Georgia was 
little and not enough. So “to create better living conditions, to respect 
family and guests” the residents of mountain (people from Svaneti and 
Racha-lechkhumi) while fi nishing the sowing and other agricultural 
works they used to go outside to work somewhere else (it is said that 
“A man from Svaneti in a good physical form was worth more than any 
other”). Main interest of the employer was to have physically strong 
and effi cient employees, but the motivation of the employee was the 
fi nancial income. Because of the changeable weather it was necessary 
to harvest crops in time. It was the reason of the spread working coop-
erative method – Nadi. As the working market was not developed the 
best way out was “exchange” – one of the ways to increase the working 
productivity and effi ciency, 

Payment on account, which needed to be paid time by time. The de-
velopment of tourism should be paid attention in every region of Georgia, 
though we think that changing the historical exterior and mixing modern 
technologies in it won’t be successful. We think that all the discussed issues 
from our point of view will help us to analyse agricultural and economic 
conditions of ethnos, problem in the past and nowadays, evaluate the effect 
of economy on economic conditions and customs and rituals
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recenzia

qar Tu li ek on om ik uri az ris si ma xin jis 
kla si ku ri ma ga li Ti

„ar ar se bobs da fa ru li, rom ar gacxad des, da arc ram da ma lu li,

 rom ar ga mom JRav ndes“, bib lia, mar ko zi 4.22.

გა მომ ცემ ლო ბა „უნ ივ ერ სალ მა“ 2013 წელს გა მოს ცა  
ლა ლი ხი ხა ძის წიგ ნი „ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი-
ის ძი რი თა დი შე თან ხმე ბე ბი და სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო 
პო ლი ტი კა“. წიგ ნის სა მეც ნი ერო რე დაქ ტო რად ავ ტორ მა  
ყო ველ გვა რი მო ლა პა რა კე ბის გა რე შე, თვით ნე ბუ რად მი-
აწ ერა სა ხე ლო ვა ნი მეც ნი ერ ისა და უპ ატი ოს ნე სი ად ამი-
ან ის გვა რი, რო მელ საც ფაქ ტობ რი ვად არ ანა ირი წვლი ლი 
არ მი უძ ღვის სა რე ცენ ზიო წიგ ნის რე დაქ ტი რე ბა ში. მი სი 
სა მეც ნი ერო ტი ტუ ლე ბი სა და მა ღა ლი ავ ტო რი ტე ტის 
ფა რუ ლად გა მო ყე ნე ბა წიგ ნის ავ ტო რის თვის ჩვე ული 
თაღ ლი თო ბის ერთ-ერთ რი გით მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს. ამ ას თან წიგ ნზე რე ცენ ზენ ტე ბად მი ნიშ ნე-
ბუ ლია ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, თსუ-ს 
სრუ ლი პრო ფე სო რი თე იმ ურ აზ შენ გე ლია და ამ ავე 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი, ეკ ონ ომ-
იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი გულ ნაზ ერ ქო მა იშ ვი ლი. 
ღრმად ვარ დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ რე ცენ ზენ ტებ საც, ის ევე 
რო გორც სა მეც ნი ერო რე დაქ ტორს, აღ ნიშ ნუ ლი წიგ ნის 
ხელ ნა წერ თან შე ხე ბა არ ჰქო ნი ათ და მას ზე არ ანა ირი 
დას კვნე ბი არ და უწ ერი ათ. თუ მარ თლაც მეც ნი ერ ული 
კე თილ სინ დი სი ერ ებ ით და იწ ერა რე ცენ ზი ები  უთ ოდ  
უარ ყო ფი თი იქ ნე ბო და. 

ვიდ რე წიგ ნის ში ნა არ სის შე ფა სე ბა ზე გა და ვი დო-
დეთ, მინ და მკითხველს მი ვა წო დო რამ დე ნი მე ფრი ად 
სა გუ ლის ხმო ინ ფორ მა ცია. ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა თა ურ ით 
გა მო ცე მუ ლი წიგ ნი ლ. ხი ხა ძემ 2013 წლის გა ზაფხულ ზე 
წა რად გი ნა ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის 
ფა კულ ტე ტის აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის შე სარ ჩევ კო მი-
სი აზე, სა დაც იგი აცხა დებ და პრე ტენ ზი ას ას ოც ირ ებ ული 
პრო ფე სო რის ვა კან ტურ თა ნამ დე ბო ბა ზე. ნაშ რო მი წარ-
მოდ გე ნი ლი იყო კონ კურ სან ტის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი  
სა მეც ნი ერო პუბ ლი კა ცი ის (მო ნოგ რა ფი ის) სტა ტუ სით. 
მე ორე სა გუ ლის ხმო მო მენ ტი ისაა, რომ წიგ ნი ავ ტორ მა 
გა მომ ცემ ლო ბა „უნ ივ ერ სალს“ და აბ ეჭ დვი ნა ორ ეგ ზემ-
პლა რად, სა იდ ან აც ერ თი და იტ ოვა თა ვის თვის და ერ თი 
ცა ლი წა რუდ გი ნა აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის შე სარ ჩევ 
სა კონ კურ სო კო მი სი ას. მას შემ დეგ, რაც კო მი სი ამ (და 
მათ შო რის, ამ სტრი ქო ნე ბის ავ ტორ მა) უარ ყო ფი თად 
შე აფ ასა კონ კურ სანტ ლ. ხი ხა ძის ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა-
მეც ნი ერო ნაშ რო მი და სა მარ თლი ან ად ვერ და იკ ავა ძი-
ებ ული აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბა, მან მის თვის ჩვე ული 
„მო ხერ ხე ბუ ლო ბით“ მი აღ წია მი სი პი რა დი სა კონ კურ სო 
სა ბუ თე ბი დან წიგ ნის ამ ოღ ებ ას.  წიგ ნის ორ ივე ეგ ზემ პლა-
რი მის ხელთ აღ მოჩ ნდა, თუმ ცა ლ. ხი ხა ძემ ის ვერ გა ით-
ვა ლის წი ნა (უფ რო კი არ იც ოდა), რომ გა მომ ცემ ლო ბებს 

აქ ვთ ვალ დე ბუ ლე ბა მათ მი ერ გა მო ცე მუ ლი ბეჭ დუ რი 
პრო დუქ ცი ის ერ თი  ეგ ზემ პლა რი მა ინც  სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის ბიბ ლო თე კას უნ და მი აწ ოდ ონ. ას ეც მოხ და, 
გა მომ ცემ ლო ბამ წიგ ნის ერ თი ეგ ზემ პლა რი გა უგ ზავ ნა 
ბიბ ლი ოთ ეკ ას და იგი რო გორც იშ ვი ათი ერ თე ული, სპე-
ცი ალ ურ ფონ დში ინ ახ ება. გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან, წიგ ნი 
არ გავ რცე ლე ბუ ლა არც ერთ სა ქა ლა ქო ბიბ ლი ოთ ეკ ასა და 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში. ამ რი გად, ლ. ხი ხა ძის მი ერ  წიგ ნის 2 ეგ-
ზემ ლა რად გა მო ცე მის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო სა კონ კურ სო 
კო მი სი ის თვის თვა ლის ახ ვე ვა და შეც დო მა ში შეყ ვა ნის 
მცდე ლო ბა, რა საც მან ვერ მი აღ წია. სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის 
მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყვე ტი ლე ბა ზე გა ნაწყე ნე ბუ ლი ლ. 
ხი ხა ძე იწყებს ჩი ვილს სა სა მარ თლო ში (მან ამ ბო ლო 2 
წე ლი წად ში 3-ჯერ მი იღო მო ნა წი ლე ობა კონ კურ სში და 
სა მი ვე წა რუ მა ტებ ლო ბა გა ას აჩ ივ რა სხვა დას ხვა ინ სტან-
ცი ებ ში) და უჩ ივ ის რო გორც კო მი სი ას, ას ევე კონ კურ სში 
გა მარ ჯვე ბულს, მომ ჩი ვა ნის სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცი ის 
მეც ნი ერ ხელ მძღვა ნელს ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ-
ტორს, პრო ფე სორ ლა რი სა ყორ ღა ნაშ ვილს, რო მელ მაც 
წარ მა ტე ბით გაიარა კონ კურ სის ყვე ლა ეტ აპი და ღირ სე-
ულ ად და იკ ავა ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რის თა ნამ დე ბო-
ბა. არ მინ და ამ მოვ ლე ნას შე ფა სე ბა მივ ცე, მაგ რამ აქ არ 
შე იძ ლე ბა  არ გაგ ვახ სენ დეს ჩვე ნი დი დე ბუ ლი მგოს ნის 
აკ აკი წე რეთ ლის გე ნი ალ ური ნა წარ მო ები „გამ ზრდე ლი“. 
მას შემ დეგ, რაც ლ. ხი ხა ძეს სა სა მარ თლომ არ და უკ მა-
ყო ფი ლა სარ ჩე ლი (თუმ ცა, რო გორც ჩანს, იგი მის თვის 
ჩვე ული ხრი კე ბით კი დევ აგ რძე ლებს და ვას), მან მი მარ თა 
ახ ალ თაღ ლი თურ მე თოდს და შე ეკ ედ ლა სპე ცი ალ ურ ად 
კონ კურ სის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე რე ვან შიზ მის მიზ ნით  
თა ნა მო აზ რე ებ თან (კონ კურ სში წა რუ მა ტე ბელ თა) ერ თად 
შექ მნილ ე. წ. „გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის მხარ დამ ჭერ თა 
ას ოცი აცი ას“. ამ ორ გა ნი ზა ცი ის მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე ბაა 
არა გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში რე ფორ მე ბის მხარ და ჭე რა, 
არ ამ ედ, მათ თვის მი უღ ებ ელ და მტრად გა მოცხა დე ბულ 
პირ თა ლან ძღვა და ტა ლა ხის შეს ხმა, რა საც ის ინი აკ ეთ ებ-
ენ კი დე ვაც. ამ ნა წილ ში აქ დავ სვამ წერ ტილს და ქვე მოთ 
შე ვეც დე ბი იმ ის და სა ბუ თე ბას, რა ტომ არ და ვუ ჭი რე მე, 
რო გორც აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის შე სარ ჩე ვი კო მი სი ის 
წევ რმა, მხა რი ლ. ხი ხა ძის კან დი და ტუ რას და შე იძ ლე ბა 
თუ არა მი სი და მი სი მსგავ სი „მეც ნი ერ ებ ის“ თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში პრო ფე სო რად არ ჩე ვა.

თა ვი დან ვე ვიტყვი, რომ ლ. ხი ხა ძის მო ნოგ რა ფი ული 
ნაშ რო მი „ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი 
შე თან ხმე ბე ბი და სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო პო ლი-
ტი კა“, რო მე ლიც, რო გორც უკ ვე ავ ღნიშ ნე, მხო ლოდ კო მი-
სი ის თვა ლის ას ახ ვე ვად და პრო ფე სო რის თა ნამ დე ბო ბის 
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და სა კა ვებ ლად გა მო იცა და ფარ თო სა ზო გა დო ებ ისა და 
მეც ნი ერ-ეკ ონ ომ ის ტე ბის თვის ხელ მი უწ ვდო მე ლი აღ-
მოჩ ნდა, არ ის ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის სი მა ხინ ჯე, 
რაც ნამ დვი ლად სამ წუ ხა როა, რად გან ეს ფაქ ტი ლა ხავს 
მთლი ან ად თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური სკო-
ლის ავ ტო რი ტეტს. თუმ ცა სი ტუ აცი ას არ ბი ლებს ის გა-
რე მო ება, რომ ამ ნაშ რო მის ავ ტო რი ლ. ხი ხა ძე რო გორც 
მეც ნი ერი თვით ეკ ონ ომ ის ტებ შიც კი არ წარ მო ად გენს 
ცნო ბად სა ხეს და იგი სა ზო გა დო ებ ის გარ კვე ულ წრე ში 
აღი არ ებ ულია, რო გორც სა კუ თარ თავ ზე ამ პარ ტავ ნუ ლი 
წარ მოდ გე ნი სა და თა ნამ დე ბო ბის მი სა ღე ბად არ აკ ეთ ილ-
სინ დი სი ერი ინ ოვ აცი ებ ის ავ ტო რი, რა ზეც მეტყვე ლებს 
მის მი ერ ყო ვე ლი კონ კურ სის შემ დგომ კო მი სი ის წევ რებ-
ზე უამ რა ვი ღია და ფა რუ ლი პას კვი ლე ბი სა და ბინ ძუ რი 
ჭო რე ბის ნო ვა ტო რუ ლი მე თო დე ბით გავ რცე ლე ბა. 

რო გორც წიგ ნის და სა თა ურ ებ იდ ან ჩანს, მას ში კვლე ვა 
უნ და წარ მარ თუ ლი ყო ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა-
ცი ის (ვმო) ძი რი თა დი შე თან ხმე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კა ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ 
სი ახ ლე ებ ზე და თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე. ნაშ რო მის ში ნა არ სის 
უბ რა ლო დათ ვა ლი ერ ებ აც კი საკ მა რი სია იმ ის და სად გე-
ნად, რომ წიგ ნის სა თა ური და ში ნა არ სი ისეა და შო რე ბუ-
ლი ერ თმა ნე თის გან,  რო გორც ცა და დე და მი წა.

წიგ ნი იწყე ბა შე სავ ლით, სა დაც უაზ რო სა უბ არია 
ყვე ლა ფერ ზე და სა ბო ლოო ჯამ ში არ აფ ერ ზე. არ ადა, 
მო ნოგ რა ფი ული გა მოკ ვლე ვის აუც ილ ებ ელი ეტ აპ ებია 
კვლე ვის მიზ ნის ფორ მუ ლი რე ბა, კვლე ვის ამ ოც ან ებ ის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა და საკ ვლე ვი პრობ ლე მის ირ გვლივ გა მო-
ცე მუ ლი სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რის მოკ ლე მი მო ხილ ვა, 
მიღ წე ული შე დე გე ბის ან ალ იზი და შე ფა სე ბა და არ სე ბულ 
პრობ ლე მა თა გა მოვ ლე ნა. ავ ტორ მა  მი იჩ ნია, რომ იგი სა-
გა რეო ვაჭ რო ბის პრობ ლე მებ ზე ერ თა დერ თი მკვლე ვა რია 
სა ქარ თვე ლო ში და არც კი მო იხ სე ნია არა თუ ამ დარ გის 
მსოფ ლი ოში და სა ქარ თვე ლო ში ცნო ბი ლი მკვლე ვა რე ბი, 
არ ამ ედ, ის ინ იც, ვის გა ნაც პირ წმინ დად გა და წე რა და არ-
აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი გზით შე აკ ოწ იწა თა ვი სი ნაშ რო მი. 

ნაშ რო მის სტრუქ ტუ რა (ში ნა არ სი) ღი მი ლის მომ გვრე-
ლია. იგი იწყე ბა ნა წი ლი 1-ით, რო მე ლაც ჰქვია „გლო ბა-
ლი ზა ცია სა მე ურ ნეო ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის თა ნა მედ-
რო ვე ფორ მა“.  ამ და სა თა ურ ებ აში კარ გად ჩანს ავ ტო რის 
კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნე. მი სი აზ რით გლო ბა ლი ზა ცია 
მხო ლოდ  სა მე ურ ნეო იტ ერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი აში ვლინ-
დე ბა, რაც ნამ დვი ლად ახ ალი „მიგ ნე ბაა“ თა ნა მედ რო ვე 
მეც ნი ერ ებ აში.  ამ ას თა ვი და ვა ნე ბოთ, აქ სხვა რამ არ ის 
უფ რო სა ყუ რადღე ბო. ნაშ რო მის სტრუქ ტუ რა ში ნა წი ლი 
2 სა ერ თოდ გა მო ტო ვე ბუ ლია, იგი არც ტექ სტში იძ ებ ნე ბა, 
თუმ ცა, ტექ სტში არც პირ ვე ლი ნა წი ლი არაა ცალ კე გა-
მო ყო ფი ლი. ას ეთი ზე რე ლე მიდ გო მა მკითხვე ლი სად მი 
უპ ატ ივ ცემ ლო ბა და ავ ტო რის „მა ღა ლი  გან სწავ ლუ ლო ბა“ 
ნაშ რო მის თი თოეულ გვერ დზე მკა ფი ოდაა გა მო ხა ტუ ლი.

ნაშ რო მი შედ გე ბა ორი თა ვი სა და 8 პა რაგ რა ფის გან, 
რომ ლე ბიც სი ახ ლო ვე საც არ ას ახ ავ ენ  მის და სა თა ურ ებ-
ას და ში ნა არ სს. გა უგ ებ არია თავ ში „ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი სია გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში“ რა 
პრინ ცი პით იქ ნა შე ტა ნი ლი პა რაგ რა ფი „სა ქარ თვე ლოს 

სა ტა რი ფო პო ლი ტი კის შე სა ხებ“, ხო ლო მე ორე  თავ ში 
„სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ერ ოვ ნუ ლი 
მო დე ლის სრულ ყო ფის შე სა ხებ“ რა ტომ აღ მოჩ ნდა  ვაჭ-
რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი აში კო მერ ცი ული და ვე ბის 
მოგ ვა რე ბის სა კითხე ბი. ამ რი გად, ნაშ რო მის სტრუქ ტუ-
რა, რო მე ლიც მი სი და სა ხე ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე უნ და 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ყო ორ ძი რი თად ას პექ ტზე -ვაჭ რო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის გე ნე რა ლურ შე თან ხმე ბებ ზე 
და სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა ზე, იგ-
ნო რი რე ბუ ლია და შე სა ბა მი სად ტექ სტი წარ მო ად გენს 
ერ თმა ნეთ თან ლო გი კუ რად და უკ ავ ში რე ბელ  პა რაგ რაფ-
თა  უაზ რო კონ გლო მე რატს, რომ ლებ საც არ ათუ მეც ნი-
ერ ული ღი რე ბუ ლე ბა, არ ამ ედ სას წავ ლო და ნიშ ნუ ლე ბაც 
არ გა აჩ ნი ათ.

ნაშ რო მის პირ ველ პა რაგ რაფს „ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის ფუნ ქცი ები, პრინ ცი პე ბი, მიზ ნე ბი და 
ამ ოც ან ები“,  არ აფ ერი სა ერ თო არა აქ ვს წიგ ნის სა თა ურ-
თან, არ ანა ირ მეც ნი ერ ულ მიგ ნე ბებს არ შე იც ავს და სამ-
წუ ხა როდ არც სას წავ ლო და ნიშ ნუ ლე ბით არ შე იძ ლე ბა 
მი სი გა მო ყე ნე ბა, რად გან, იგი უაზ როდ ერ თმა ნეთ თან 
და უკ ავ ში რე ბე ლი ფრაგ მენ ტე ბის ნა ზა ვია და სიღ რმი სე-
ულ ად არც ერთ სა კითხს არ ას ახ ავს. ამ ავე დროს იგი  (10 
,11, 13 , 14, 15, 16 გვერ დე ბი) პირ წმინ დად გა და წე რი ლია 
სხვა ნაშ რო მე ბი დან (წყა რო: ოხ ან აშ ვი ლი ნ. მსოფ ლიო 
სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცია და სა ქარ თვე ლო, სა ქარ თვე ლოს 
სტრა ტე გი ული კვლე ვე ბი სა და  გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი, 
ბი ულ ეტ ენი, №22, აპ რი ლი, 1999, გვ.3-4;   სა ქარ თვე ლოს 
სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს ვებ-გვერ დი:http://mfa.gov.
ge/?sec_id=547&lang_id=GEO). 

ამ ას თა ნა ვე, იმ დე ნად მოძ ვე ლე ბუ ლი მა სა ლაა გად-
მო წე რი ლი, რომ დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან არც ერთ 
სა კითხს არ გა აჩ ნია მეც ნი ერ ული დატ ვირ თვა. უფ რო 
მე ტიც, პა რაგ რა ფის სა თა ური და გად მო წე რი ლი ტექ სტი 
ერ თმა ნეთ თან შე უს აბ ამოა, სა თა ურ ში ხსე ნე ბუ ლი ვაჭ-
რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის პრინ ცი პებ ზე ტექ სტში 
ერ თი სიტყვაც არა არ ის ნახ სე ნე ბი.

ნაშ რო მის მე ორე პა რაგ რა ფის  „ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი შე თან ხმე ბე ბი“ გვერ დე ბი 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49 სიტყვა-სიტყვით 
გა და წე რი ლია შემ დე გი ნაშ რო მე ბი დან: ოხ ან აშ ვი ლი ნ. 
მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცია და სა ქარ თვე ლო, სა ქარ-
თვე ლოს სტრა ტე გი ული კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის 
ცენ ტრი, ბი ულ ეტ ენი, №22, აპ რი ლი, 1999, გვ. 23-24; სა ქარ-
თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 
ვებ-გვერ დი. ნაშ რო მის ამ ნა წილ ში ავ ტო რის მეც ნი ერ ულ 
მიღ წე ვად უნ და ჩა ით ვა ლოს სხვის ნაშ რომ ში სიტყვე ბის 
„მსო-ს “(მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცია) „ვმო-დ“ (ვაჭ-
რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია) გა და კე თე ბა. ნაშ რო მის ეს 
ნა წი ლი, რო მე ლიც გა ტა ნი ლია წიგ ნის და სა თა ურ ებ აში, 
აბ სო ლუ ტუ რად არ ას ახ ავს დღე ვან დელ რე ალ ობ ას. ლ. 
ხი ხა ძე ჩარ ჩა 1999 წლის სივ რცე ში და ზე და პი რუ ლად 
გად მო წე რა ის სა მი გე ნე რა ლუ რი შე თან ხმე ბა, რო მე ლიც 
იმ დრო ის თვის წარ მო ად გენ და მნიშ ვნე ლო ვანს, რად გან, 
სხვა არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე თან ხმე ბე ბი  (მა გა-
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ლი თად, „ვაჭ რო ბა ში ტექ ნი კუ რი ბა რი ერ ებ ის შე სა ხებ“, 
„სა ნი ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი ზო მე ბის გა მო ყე-
ნე ბის შე სა ხებ“ და სხვ.) გა ფორ მდა მსოფ ლიო სა ვაჭ რო 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შემ დგომ წლებ ში, რაც, ბუ ნებ რი ვია. 
1999 წელს გა მო ცე მულ გა მოკ ვლე ვა ში ვერ აის ახ ებ ოდა.

ას ევე გან სა კუთ რე ბით უნ და გა ეს ვას ხა ზი ლ. ხი ხა ძის 
მეც ნი ერ ულ „პა ტი ოს ნე ბას“. კერ ძოდ, მის „სა სა ხე ლოდ“ 
უნ და ით ქვას, რომ 1999 წელს გა მო ცე მუ ლი ნაშ რო მი დან, 
რო დე საც ჯერ კი დევ ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა-
ცია ახ ალი და არ სე ბუ ლი იყო და სა ქარ თვე ლო არ იყო 
მას თან სა ბო ლო ოდ მი ერ თე ბუ ლი,  მან არ „და ამ ახ ინ ჯა“ 
სხვი სი ნაშ რო მი და ყვე ლა ფე რი  უც ვლე ლად გად მო იტ-
ანა თა ვის 2013 წელს გა მო ცე მულ  წიგ ნში. მო ვიყ ვა ნოთ 
ერ თი მა გა ლი თი. ნ. ოხ ან აშ ვი ლი თა ვის ზე მოხ სე ნე ბულ 
ან ალ იტ იკ ურ გა მოკ ვლე ვა ში მო იხ სე ნი ებს სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონს „სა ბა ჟო ტა რი ფე ბი სა და გა და სა ხა დე ბის შე სა ხებ“, 
რო მე ლიც მი ღე ბულ იქ ნა 1998 წლის 20 მარ ტს. პლა გი-
ატი ლ. ხი ხა ძე არც და ფიქ რე ბუ ლა იმ აზ ედ, რომ, ჯერ 
ერ თი, კა ნონს ეწ ოდ ებ ოდა „სა ბა ჟო ტა რი ფის....და არა 
სა ბა ჟო ტა რი ფე ბის (რაც გა ეპ არა გა მოკ ვლე ვის ავ ტორს), 
ხო ლო მე ორე, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი ძა ლა და კარ გუ ლად გა-
მოცხად და 2007 წლის 1 იან ვრი დან მას შემ დეგ რაც 2006 
წელს მი ღე ბულ იქ ნა სა ბა ჟო კო დექ სი. ეს უკ ან ას კნე ლი კი 
გა უქ მდა მას შემ დეგ, რაც 2011 წელს ამ ოქ მედ და ახ ალი 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სი. 

 ლ. ხი ხა ძის პლა გი ატ ობ ას ემ ატ ება თავ ხე დო ბაც, რაც 
უნ იკ ალ ური მოვ ლე ნაა მეც ნი ერ ებ აში. ამ ის მკა ფიო მა გა-
ლი თია ნ. ოხ ან აშ ვი ლის ნაშ რო მი დან სიტყვა-სიტყვით 
გად მო წე რი ლი შემ დე გი  ნა წი ლი: „სხვა ქვეყ ნე ბის სა ბა ჟო 
ტა რი ფე ბის შეს წავ ლამ დაგ ვა ნა ხა, რომ მა თი უმ რავ ლე-
სო ბა იმ პორ ტის რე გუ ლი რე ბის მიზ ნით იყ ენ ებს ფარ თო 
დი აპ აზ ონ ში დი ფე რენ ცი რე ბულ გა ნაკ ვე თებს. ამ ას თან, 
რო გორც წე სი, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სფე რო ში სა შუ ალო 
შე წო ნი ლი ტა რი ფი საგ რძნობ ლად უფ რო მა ღა ლია, ვიდ-
რე მრეწ ვე ლო ბის სექ ტორ ში. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
რო გო რი ცაა მა გა ლი თად ჩე ხე თი, კა ნა და, აშშ-ფარ თოდ 
გა მო იყ ენ ება ე. წ. „სა ტა რი ფო ქვო ტე ბი“ იმ პორ ტზე, რო ცა 
დად გე ნი ლი ქვო ტის ზე ვით იმ პორ ტი ექ ვემ დე ბა რე ბა 
გაზ რდი ლი გა ნაკ ვე თით და ბეგ ვრას“. ზუს ტად ამ ის  იდ-
ენ ტუ რი ტექ სტია გა მე ორ ებ ული ლ. ხი ხა ძის სა რე ცენ ზიო 
წიგ ნშის 46-ე გვერ დზე. რო გორც ჩანს, ლ. ხი ხა ძე საც შე უს-
წავ ლია სხვა ქვეყ ნე ბის სა ბა ჟო ტა რი ფე ბი და 1999 წელს  
ნ. ოხ ან აშ ვლის მი ერ გა კე თე ბულ დას კვნე ბამ დე მი სუ ლა. 
აქ უკ ვე კო მენ ტა რის გა კე თე ბა ზედ მე ტია.

    ნაშ რო მის მე ორე თავ ში „სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა-
ვაჭ რო პო ლი ტი კის ერ ოვ ნუ ლი მო დე ლის სრულ ყო ფის 
შე სა ხებ“ არც ერ თი პა რაგ რა ფი არ ას ახ ავს მის ში ნა არ სს. რა 
მო დელ ზეა სა უბ არი და რა ში მდგო მა რე ობს მი სი სრულ-
ყო ფის გზე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი, ამ აზე ერ თი სიტყვაც 
არაა ნათ ქვა მი. ეს ნა წი ლი, რო გორც ჩანს, წარ მო ად გენს 
ავ ტო რის მი ერ ად რე   გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ებ ის მე-
ქა ნი კურ კრე ბულს, რომ ლებ ზეც უაზ როდ მორ გე ბუ ლია 
არ აფ რის მთქმე ლი სა თა ური.

დაკ ვირ ვე ბუ ლი მკითხვე ლი ლ. ხი ხა ძის მო ნოგ რა ფი-
აში აუც ილ ებ ლად შე ამ ჩნევს ავ ტო რის კრე ატი ულ-თავ-

ხე დუ რი შე მოქ მე დე ბის არა ერთ მა გა ლითს. მი სი არ სი 
მდგო მა რე ობს შემ დეგ ში: ავ ტო რი სხვი სი ნაშ რო მე ბი დან 
გად მო წე რილ ტექ სტში  მე ქა ნი კუ რად ცვლის ძველ თა რი-
ღებს ახ ალი თა რი ღე ბით, ხო ლო და ნარ ჩენ მოძ ვე ლე ბულ 
სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებს უც ვლე ლად ტო ვებს. ამ ის 
სა ილ უს ტრა ცი ოდ მო ვიყ ვა ნოთ რამ დე ნი მე მა გა ლი თი:

1. მო ნოგ რა ფი ის 56 გვერ დზე წე რია, რომ 2011 წელს 
სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო ბრუნ ვამ შე ად გი ნა 6456,9 მლნ 
აშშ დო ლა რი, აქ ედ ან ექ სპორ ტი 1240,0, ხო ლო იმ პორ-
ტი-5616,7 მლნ აშშ დო ლა რი. ეს ციფ რე ბი ოფ იცი ალ ური 
სტა ტის ტი კის მაჩ ვე ნებ ლებ თან ახ ლო საც კი არაა და მი-
ლი არ დო ბით ცდო მი ლე ბას შე იც ავს. ფაქ ტობ რი ვი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი სა ვაჭ რო ბრუნ ვის, ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის 
შე სა ბა მი სად შე ად გენ და 9247,0, 2189,0 და 7058,0 მლრდ 
აშშ დო ლარს. ავ ტორ მა ინ ტერ ნეტ-რე სურ სი დან აიღო 2011 
წლის იან ვარ-სექ ტემ ბრის მო ნა ცე მე ბი და იგი „გა ას აღა“ 
რო გორც მთე ლი წლის შე დე გე ბი. 

2. წიგ ნის 57 გვერ დზე ავ ტო რი წერს, რომ „სა ქარ-
თვე ლოს უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი 2011 წელს 3976,5 
მლნ აშშ დო ლარს შე ად გენს“ და შემ დეგ ჩა მო წე რი ლია 
მთე ლი სტა ტის ტი კა, რო მელ თა გან არც ერ თი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი არაა სი ახ ლო ვეს ოფ იცი ალ ურ სტა ტის ტი კას თან. 
მა გა ლი თად, 2011 წელს სა ვაჭ რო ბა ლან სის უარ ყო ფი თი 
სალ დო ფაქ ტობ რი ვად შე ად გენ და 4869, 9 მლნ აშშ დო-
ლარს და არა ავ ტო რის მი ერ გა მო გო ნილ ზე მოხ სე ნე ბულ 
ციფ რს.

3. ნაშ რო მის 62 გვერ დზე რ. ფუტ კა რა ძის სტა ტი-
იდ ან გად მო წე რილ ცი ტა ტას უაზ როდ მიბ მუ ლი აქ ვს 
შემ დე გი „უმ სხვრი ლეს სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ებს შო რის 
არ ის დსთ 4 ქვე ყა ნა და მათ ზე მო დის მთე ლის (? ი.მ.) 
სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვის 30,9%, 2012 წლის ამ ავე პე რი-
ოდ ში (რო მელ პე რი ოდ ში უც ნო ბია-ი.მ.) კი და ფიქ სირ და 
შე სა ბა მი სად 4 ქვე ყა ნა და 34,5%“. კო მენ ტა რი ზედ მე ტია, 
რად გან სრულ უაზ რო ბას თან გა ვაქ ვს საქ მე.

4. წიგ ნის 62 გვერ დზე ავ ტორს მო ტა ნი ლი აქ ვს 
უკ რა ინ ას თან სა გა რეო ვაჭ რო ბის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი, სა დაც არაა მი თი თე ბუ ლი რო მელ წელს გა ნე-
კუთ ვნე ბი ან ის ინი. თუ გა მო ვალთ წი ნა აბ ზა ცი დან, სა ვა-
რა უდ ოდ სა უბ არი უნ და იყ ოს 2012 წელ ზე, მაგ რამ აქ აც 
სიც რუ ეს თან გვაქ ვს საქ მე. ავ ტო რი წერს „უკ რა ინ ამ სა ქარ-
თვე ლოს უმ სხვი ლეს სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ თა ათე ულ ში მე-
სა მე ად გი ლი დან მე ორ ეზე გა და ინ აც ვლა“. ფაქ ტობ რი ვად 
უკ რა ინა ის ევ მე სა მე ად გილ ზე დარ ჩა. აშ კა რად ტყუ ის ლ. 
ხი ხა ძე, რო დე საც წერს, რომ უკ რა ინ ას თან ექ სპორ ტი გაზ-
რდი ლია 67,7%-ით, ხო ლო იმ პორ ტი- 79,6%-ით, რად გან 
ფაქ ტობ რივ მა შე სა ბა მის მა მაჩ ვე ნებ ლებ მა შე ად გი ნა 18,4% 
და 15%-ი. ას ევე უხ ეშ ადაა და მა ხინ ჯე ბუ ლი რუ სეთ თან 
სა ვაჭ რო ბრუნ ვის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი.

5. წიგ ნის ავ ტო რი 64 გვერ დზე წერს „2012 წელს 
ნავ თო ბი და ნავ თობ პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტი 556,3 მლნ 
აშშ დო ლარს შე ად გენს, რაც 113,2 მლნ აშშ დო ლა რით 
მე ტია წი ნა წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე“. ეს ნა წი ლი ავ ტო რის 
მი ერ გა და წე რი ლია რ. ფუტ კა რა ძის ნაშ რო მი დან, სა დაც 
წე რია „2007 წელს სა ქარ თვე ლოს სა იმ პორ ტო სა სა ქონ ლო 
გჯუ ფი ნავ თო ბი და ნავ თობ პრო დუქ ტე ბი იყო, მა თი იმ-
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პორ ტი 556,3 მლნ აშშ დო ლარს შე ად გენ და, რაც 113, 2 მლნ 
აშშ დო ლა რით მე ტი იყო წი ნა წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე“, სად 
2012 წე ლი და სად 2007 წე ლი, შე ფა სე ბა მკითხვე ლის თვის 
მიგ ვინ დია.

6. ნაშ რო მის 77-ე გვერ დზე წე რია, რომ 2011-2012 
წლებ ში სა ქარ თვე ლო დან მსოფ ლი ოს 60 ქვე ყა ნა ში ექ-
სპორ ტი არ გან ხორ ცი ელ ებ ულა და ჩა მოთ ვლი ლია რამ-
დე ნი მე ქვე ყა ნა, მა გა ლი თად, ეგ ვიპ ტე, ეკ ვა დო რი, ტა ივ ანი 
ჰონ-კონ გი და სხვა. ოფ იცი ალ ური სტა ტის ტი კით კი 2011 
და 2012 წლებ ში ეგ ვიპ ტე ში სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ ტის 
მო ცუ ლო ბამ შე ად გი ნა შე სა ბა მი სად 21793,5 და 4609,4 
მლნ აშშ დო ლა რი, ეკ ვა დორ ში-2759,5 და 1981,9  მლნ აშშ 
დო ლა რი, ტა ივ ან ში-1634,4 და 1990,7 მლნ აშშ დო ლა რი,  
ჰონ-კონ გში-2460,1 და 1536,4 მლნ აშშ დო ლა რი და ა.შ. 

და ბე ჯი თე ბით შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ლ. ხი ხა ძის 
სა რე ცენ ზიო წიგ ნის 2.1 ნა წილ ში „სა ქარ თვე ლოს სა გა-
რეო ვაჭ რო ბის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ობა“ მოყ ვა ნი ლი 
არც ერ თი სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ შე ეს აბ ამ ება 
სი ნამ დვი ლეს. ეს არ შე იძ ლე ბა უნ ებ ლიე შეც დო მად ჩა-
ით ვა ლოს. ეს აშ კა რად ეკ ონ ომ იკ ური მეც ნი ერ ებ ის ად მი 
თავ ზე ლა ფის გა დას ხმაა.

რე ცენ ზი ის ფორ მა ტი არ მაძ ლევს  წიგ ნის სხვა ნა წი-
ლე ბის დე ტა ლუ რი გან ხილ ვის სა შუ ალ ებ ას. თა ნაც არ 
მინ და მკითხვე ლი გა დავ ღა ლო, მით უმ ეტ ეს, რომ წი ნა შე-
ფა სე ბე ბის გა მე ორ ება მო მი წევს. მოკ ლედ კი ვიტყვი, რომ 
წიგ ნის არც ერთ ნა წილ ში არ ანა ირი მეც ნი ერ ული აზ რი 
არაა ჩა დე ბუ ლი, უბ რა ლოდ იგი სხვის გან თავ ხე დუ რად 
მო პა რუ ლი ფრაგ მენ ტე ბი სა და ავ ტო რის უაზ რო სიტყვე-
ბის ქა ოს ური გრო ვაა, და რა თქმა უნ და, მას არ ანა ირი 
მეც ნი ერ ული ღი რე ბუ ლე ბა არ გა აჩ ნია. შე იძ ლე ბა თა მა მად 
ით ქვას, რომ სა რე ცენ ზიო წიგ ნი თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური სკო ლის სირ ცხვი ლია. ას ეთი მა ხინ ჯი ან-
ალ ოგი ალ ბათ ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ლი ტე რა ტუ რის 
ის ტო რი აში არ მო იპ ოვ ება. ჩე მი დას კვნე ბის კი დევ უფ რო 
მე ტი და მა ჯე რებ ლო ბის მიზ ნით, გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
მო პა რუ ლი 36 გვერ დი სა, მინ და და მა ტე ბით მოვ ნიშ ნო 
ლ. ხი ხა ძის მი ერ სხვი სი ნაშ რო მე ბი დან სიტყვა-სიტყვით 
გა და წე რი ლი შემ დე გი გვერ დე ბი:

 გვ. 25, 26, 27, 28, 83 გა და წე რი ლია სა ლექ ციო კურ-
სი დან, ეკა ლე კაშ ვი ლი, სა ერ თა შო რი სო და რე გი ონ ული 
ორ გა ნი ზა ცი ები, თსუ, ინ ტერ ნე ტი.

 გვ. 42-43 გა და წე რი ლია ნაშ რო მი დან, ბე ქაჩ ხე იძე, 
მი ხე ილ პა ტა შუ რი, „სა ქარ თვე ლო და ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცია, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა, და და დე-
ბი თი შე დე გე ბი, „ახ ალი აზ რი“, 2003 №1(7), ინ ტერ ნე ტი

 გვ. 50 სიტყვა-სიტყვით ამ ოღ ებ ულია ინ ტერ ნე-
ტი დან.

 გვ. 54 და გვ. 55 გა და წე რი ლია რ. ფუტ კა რა ძის 
სტა ტი იდ ან „სა ქარ თვე ლო-გერ მა ნი ის ეკ ონ ომ იკ ური თა-
ნამ შრომ ლო ბის აქ ტუ ალ ური სა კითხე ბი, ახ ალი აზ რი, 
2004, #4 (18).

 გვ. 60, 61, 66 გა და წე რი ლია რ. ფუტ კა რა ძის სტა-
ტი იდ ან  „სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო ვაჭ რო ბა: პრობ ლე მე ბი 
და პერ სპექ ტი ვე ბი, ბიზ ნეს-მაც ნე, 2008, #3(6).

 გვ. 7-71 გა და წე რი ლია ინ ტერ ნე ტი დან (ექ სპორტ-

იმ პორ ტის გზამ კვლე ვი).
 გვ. 71 გა და წე რი ლია ინ ტერ ნე ტი დან, GSP-სქე მა, 

მე წარ მის სა მა გი დო წიგ ნი.
ამ რი გად, წიგ ნის ნა ხე ვარ ზე მე ტი სხვი სი ნაშ რო მე ბი-

დან სიტყვა-სიტყვი თაა გა და წე რი ლი. არ აფ ერს ვამ ბობთ 
უაზ რო კომ პი ლა ცი ებ ზე, რომ ლე ბიც ას ევე უხ ვა დაა ნაშ-
რომ ში. ამ ას თან არც ერ თი ავ ტო რის ნაშ რო მი გა მო ყე ნე ბუ-
ლი ლი ტე რა ტუ რის ჩა მო ნათ ვალ შიც არაა მოხ სე ნი ებ ული. 
მხო ლოდ ნ. ოხ ან აშ ვი ლის 1999 წელს გა მო ცე მუ ლი ან ალ-
იტ იკ ური გა მოკ ვლე ვი დან პირ წმინ დად გა და წე რი ლია 
წიგ ნის 28 გვერ დი. არაა გა მო რიცხუ ლი სხვა ნა წი ლე ბიც 
გა და წე რი ლი იყ ოს, თუმ ცა ამ ას ნამ დვი ლად არა აქ ვს 
მნიშ ვნე ლო ბა, ის ედ აც პლა გი ატ ის აშ კა რა ფაქ ტი სა ხე ზეა. 
უფ რო მე ტიც,  საქ მე გვაქ ვს არა მხო ლოდ პლა გი ატ თან, 
არ ამ ედ, დი დი ოდ ენ ობ ის სხვი სი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური 
სა კუთ რე ბის მით ვი სე ბას თან. 

და ბო ლოს, რამ დე ნად მო რა ლუ რი და კა ნო ნი ერია 
პლა გი ატ ლ. ხი ხა ძის, რო გორც არ ას ამ ეწ არ მეო ორ გა ნი ზა-
ცი ის „გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის მხარ დამ ჭერ თა ორ გა ნი ზა-
ცი ის“ აქ ტი ვის ტის საქ მი ან ობა, რო მე ლიც შე მო იფ არ გლე ბა 
მხო ლოდ მის პი რად მტრე ბად გა მოცხა დე ბულ პი რებ ზე  
ყალ ბი პას კვი ლე ბის წე რით და პლა გი ატ ის უს აფ უძ ვლო 
მი კე რე ბით,  სა ზო გა დო ებ ის თვის მიგ ვინ დია. ამ ით, ლ. ხი-
ხა ძე და რე ვან შიზ მით და ავ ად ებ ული მი სი თა ნამ ზრახ ვე-
ლე ბი სა ხელს უტ ეხ ენ არა მხო ლოდ ეკ ონ ომ იკ ურ სკო ლას, 
არ ამ ედ აგ რეთ ვე მთელ  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ას. რა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბა უნ და ჰქონ დეს იმ ორ გა ნი ზა ცი-
ას, რო მე ლიც ცდი ლობს გა ნათ ლე ბა სა და მეც ნი ერ ებ აში 
„წეს რი გის დამ ყა რე ბას“ პრო ფე სი ონ ალი პლა გი ატ ისა და 
თაღ ლი თის  მეშ ვე ობ ით.

აქ ვე მინ და და ვა მა ტო, რომ ჩემ თვის ჩვე ული თმე ნის 
დი დი უნ არ იდ ან გა მომ დი ნა რე ნამ დვი ლად არ მი ვიჩ-
ნევ დი ლ.ხი ხა ძეს  პა სუ ხის ღირ სად, მაგ რამ ცნო ბი ლი 
ინ გლი სე ლი ფი ლო სო ფო სი სა და პო ლი ტი კო სის ედ მუნდ 
ბო ირ კი სა არ იყ ოს, „არ სე ბობს ზღვა რი, რომ ლის იქ ით 
თმე ნა კარ გავს კე თილ შო ბი ლე ბას“,  რა ზე დაც ბო დიშს 
ვუხ დი ჟურ ნა ლის მკითხვე ლებს. 

იაშა (იაკ ობ) მეს ხია
ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, 

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სის ტე ტის სა ერ თა შო რი სო ბიზ-

ნე სის კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლი, 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა 

აკ ად ემი ის ვი ცე-პრე ზი დენ ტი, სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო პრე მი ის ლა ურე ატი

 მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნი კის დარ გში, 
ორ გზის ღირ სე ბის ორ დე ნის კა ვა ლე რი    

რე დაქ ცი ის გან: 
რე ცენ ზი ას თან ახ ლავს ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი პლა გი ატ ის 

და მა დას ტუ რე ბე ლი 47 გვერ დი ანი დო კუ მენ ტი.


