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miwas saxelmwifoebrivi
regulireba sWirdeba!
miwis kadastris formirebis konceptualuri da
meTodologiuri aspeqtebi
miwa yovelTvis iyo agraruli urTierTobebis materialuri safuZveli. meurneobriobis sistemaSi miwa ganixileba, rogorc mTavari obieqti, rac warmoSobs
misi resursebis gamijvnis, gadanawilebis, regulirebis da dacvis problemebs.
amitom, kacobriobis ganviTarebis istoriul etapebze miwis resursebis gamoyenebis sakiTxebi sazogadoebis mudmivi yuradRebis centrSi iyo.

droTa ganmavlobaSi miwis resursebis regulirebis mizniT Seiqmna miwis kadastri.1 igi sxva saxis kadastrebisgan gansxvavdeba,
upirveles yovlisa imiT, rom miwa materialuri keTildReobis
wyarosTan erTad warmoebis specifikur saSualebas warmoadgens,
gadamamuSavebel mrewvelobasa da mSeneblobaSi miwa asrulebs sivrcobrivi bazisis funqcias, xolo mompovebel mrewvelobaSi Sromis
sagnis funqciasac. amasTan miCneulia, rom miwa soflis meurneobaSi
ara mxolod adgilia, sadac Sromis procesi mimdinareobs, aramed,
amasTan igi asrulebs Sromis sagnisa da Sromis iaraRis funqciasac.
miwa aseve sivrcobrivad SezRudulia, amitom misi rogorc warmoebis saSualebis Secvla (Canacvleba) ar xdeba. miwisTvis damaxasiaTebelia gamoyenebaSi cikluroba (sezonuroba) da sxv. miwas aqvs
specifikuri Tvisebac _ nayofiereba, romelzec aris damokidebuli
mcenareTa zrda-ganviTareba. miwa gamoyenebis TvalsazrisiT mravalmxrivobiT gamoirCeva. yovelive zemoT aRniSnuli, rogorc
Tavisebureba, moiTxovs miwis, rogorc obieqtis Sesaxeb saTanado
monacemebis arsebobas, e.i. miwis kadastris Sedgenas.
literaturaSi miwis kadastris Sesaxeb erTmaneTisgan gansxvavebuli cnebebi dafiqsirda. ufro metad gavrcelebulia Semdegi
ganmarteba `miwis kadastri aris miwis Sefaseba rogorc nayofierebis, aseve mdebareobis mixedviT diferencirebuli dabegvrisa
da misi fasebis dadgenisTvis.~2 es ZiriTadad damaxasiaTebelia
dasavleT evropis qveynebisTvis.
saqarTveloSi sabazro ekonomikur urTierTobebze gadasvlis
praqtika gviCvenebs, rom miwis kadastri Tavisi SinaarsiTa da da1 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 farTobebis, adgilmdebareobis, konfiguraciis, xarisxis, Rirebulebis Sefasebis, 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 gamoikveTa miwis dacvisa da racionaluri gamoyenebisTvis upiratesobis
mikuTvnebis tendencia.

nodar WiTanava
ekonomikur mecnierebaTa
doqtori, profesori,
soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
akademikosi

giorgi museriZe,
analitikosi
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niSnulebiT ar unda daviyvanoT mxolod dabegvris obieqtis mniSvnelobamde. rogorc aRiniSna,
miwa mravalmxrivi Tvisebebis gamo ekskluziur
funqcebs asrulebs, romelTagan mniSvnelovania
dovlaTis warmoebis umTavresi pirobis funqcia.
amitom, marTebulad migvaCnia mosazreba, rom
miwis kadastris daniSnulebaa miwis resursebis
efeqtiani gamoyeneba, am mizniT misi zusti aRricxva, optimaluri miwaTmowyoba, miwaze sameurneo saqmianobis obieqturi Sefaseba, kompleqsuri
dagegmva. es niSnavs imas, rom kadastri mravalmiznobrivia (e.i. miznad isaxavs miwis resursebis
kompleqsuri marTvis samarTlebriv, ekonomikur
da ekologiur aspeqtebs).
miwis kadastris aseTi gagebidan gamomdinarebs misi monacemTa bazis iseTi maxasiaTeblebis
gansazRvra, rogoricaa: miwis bunebrivi mdgomareobis aRricxva (igulisxmeba bioklimaturi potenciali, niadagis safari, reliefi, mcenareuli
safari, miwis saxeebi); miwis sameurneo daniSnuleba (adgilmdebareoba, konfiguracia, nakveTebis zoma, saxeebisa da gamoyenebis samarTlebrivi
forma, miznobrivi daniSnuleba da a.S.), miwis
ekologiuri mdgomareoba; miwis ekonomikuri
Sefaseba. ZiriTadad am monacemebis erTobliobiT
ganisazRvreba miwis kadastri, romlis saboloo
daniSnuleba unda iyos (rogorc aRiniSna) miwis
resursebis racionaluri gamoyeneba da dacva,
mesakuTreTa da miwis mosargebleTa uflebebis
dacva. kadastris sakanonmdeblo safuZvelia miwis kodeqsi, romlis Sesabamisad ganisazRvreba
misi struqtura.
xSirad kamaTs iwvevs sakiTxi imis Sesaxeb,
moicavs Tu ara miwis kadastri qveynis teritoriaze arsebul miwebs, Tu mxolod mis im
nawils, romelic saxelmwifos sakuTrebaSia.
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miwis, rogorc bunebrivi resursis saerTo sazogadoebrivi mniSvnelobis gamo eWvs ar iwvevs is,
rom saxelmwifo miwis kadastri unda moicavdes
qveynis mTel teritorias, xolo miwaze uflebebis
ganxorcieleba savaldebulo saxelmwifo registracias. miwis kadastrTan dakavSirebuli operaciebis xarjebs, rogorc wesi, saxelmwifo eweva.
Tanamedrove sabazro urTierTobebSi, miTumetes gardamaval periodSi, mniSvnelovnad gaizarda miwis kadastris roli. igi arsebiTad emsaxureba Semdegi amocanebis gadawyvetas: axali tipis
saadgilmamulo urTierTobebis Camoyalibebas,
sagadasaxado da sainvesticio politikis formirebas, miwis resursebis dacvas, saxelmwifo kontrolis gaZlierebas, racionalur miwaTmowyobas,
sameurneo saqmianobis Sefasebas, miwis bazris
ganviTarebis ekonomikuri da organizaciuli
safuZvlebis Seqmnas, ipoTekuri sistemis Camoyalibebas da a.S. imis gaTvaliswinebiT, rom integraciuli procesebis gaRrmaveba miwis kadastris
mimarT axal moTxovnebs ayalibebs, kadastris
formirebis (gamoyenebis) ZiriTad principebad
aRiarebuli unda iyos: kadastris sistemis erTianoba, monacemebis obieqturoba, informaciis
sisrule. kadastri, rogorc aRiniSna, moicavs
saxelmwifo miwis fondis yvela miwas, kadastris
yvela Semadgeneli efuZneba Sesabamis saxelmwifoebriv aqtebs. amasTan mniSvnelovania miwis
kadastris Sedgenisas gamoyenebul iqnas kvlevis
Tanamedrove meTodebi da teqnika, aerofoto da
aerokosmosuri gadaRebebi da a.S. miwis kadastris
gamoyeneba centralizebulad (rac uzrunvelyofs rogorc meTodologiur, aseve organizaciul-mmarTvelobiTi bazis erTianobas).
gasaTvaliswinebelia isic, rom sasoflo-sameurneo miwis kadastris Sedgenis procesi rTu-

lia da moiTxovs rigi organizaciul-teqnikuri
mmarTvelobiT RonisZiebaTa ganxorcielebas.
upirveles yovlisa, unda ganisazRvros qveynis
Taviseburebebisa da kadastris Sedgenis msoflio
gamocdilebis gaTvaliswinebiT rogor models
(konceptualurad da meTodologiurad) vaniWebT
upiratesobas, rogori meTodikiT vfiqrobT kadastris Sedgenas. mxedvelobaSia misaRebi, rom
kadastris Sedgenisas Sesasrulebelia Semdegi
saxis samuSaoebi: kvleviTi samuSaoebi, azomva
miwebisa, romlebic sxvadasxva kulturebis qveS
gamoiyeneba (miT ufro saqarTveloSi) da sakuTrebis sxvadasxva formas miekuTvneba, niadagis
da klimatis, maT Soris ekologiuri pirobebis
Sefaseba, miwis xarisxobrivi Sefaseba, miwis ekonomikuri daxasiaTeba, sakadastro dokumentaciis
Sedgena da gaformeba, kadastris damtkiceba da
ganxorcieleba. gasaTvaliswinebelia, rom sabazro ekonomikis pirobebSi miwis roli da fasi
mudmivad gaizrdeba. amitom, saxelmwifo unda
cdilobdes miwasTan dakavSirebuli samarTlebrivi moTxovnebi srulad iyos gaTvaliswinebuli.
am TvalsazrisiT udidesi mniSvneloba aqvs miwis
sworad aRricxvas, registracias da masze uflebebis obieqturad Camoyalibebas.
niSandoblivia, rom miwis resursebis racionalurad gamoyenebis aucileblobis Sesaxeb xazgasmiT aris naTqvami iseT dokumentebSi, rogoricaa:
rio-de-Janeiros samitze miRebuli `XXI saukunis
dRis wesrigi da `moqmedebis globaluri gegma~,
romlebic gaerom miiRo 1992 da 1996 wlebSi. swored am dokumentebSi dafiqsirda miwis kadastris
mniSvneloba mdgradi ganviTarebisTvis, rac Tanamedrove pirobebSi miCneulia ekonomikuri zrdisa
da mis safuZvelze mosaxleobis keTildReobis
amaRlebis umTavres pirobad.
imisaTvis, rom miwis kadastris Sedgena-ganxorcielebis rTul saqmeSi Secdomebi ar davuSvaT, mizanSewonilia gavecnoT sakadastro
sistemebis formireba-gamoyenebis msoflioSi
arsebul gamocdilebas, romelic sazogadoebis
ganviTarebis etapebis mixedviT yalibdeboda da
bunebrivia, met-naklebad asaxavs konkretuli
qveynis politikuri da ekonomikuri ganviTarebis
Taviseburebebs.
miwis kadastris Sedgenisa da
gamoyenebis msoflio gamocdileba
miwis kadastri Tavisi SinaarsiTa da ganxorcielebis organizaciiT gansxvavebulia qveynebis
mixedviT. es gamowveulia maTi ganviTarebis TaviseburebebiT. sazogadoebis ganviTarebis adrindel etapebze miwis mxolod aRricxva xdeboda,

Semdgom periodebSi miwis Sefasebac. imisaTvis,
rom miwis mflobelebs da saxelmwifos ganexorcielebinaT dabegvra, unda scodnodaT ara mxolod ramdeni mona hyavdaT, aramed ra raodenobisa
da xarisxis miwac hqondaT.
uZvelesi periodidan cnobilia miwis kadastri,
romelic Seicavda monacemebs miwisa da niadagis
xarisxis Sesaxeb. magaliTad, Cvens welTaRricxvamde mesame aTaswleulSi CineTSi niadagi xarisxis mixedviT klasebad iyofoda. Zvel egvipteSi
miwebi iyofoda or jgufad imisda mixedviT, miwa
normalur Semosavals iZleoda Tu ara. amasTan,
xdeboda maTi kategoriebad dayofa: xarisxis,
morwyvis, kulturebis, flobis wesis mixedviT.
sainteresoa Zveli romisa da saberZneTis monacemebi. cnobilia, rom Zvel saberZneTSi erTmaneTisagan ansxvavebdnen miwas da niadags. 594 wels
(Cvens welTaRricxvamde) saberZneTSi hqondaT
funqcionaluri kadastri. cnobili filosofosi
qsenofonte Tavis naSromSi `ekonomia~ miuTiTebda romeli kulturebi sad daeTesaT. teofrasti
(372-287) niadags ganasxvavebda wyalSemcvelobis,
qimiuri Semadgenlobis, siTbosadmi damokidebulebis, feris, struqturis mixedviT.
Zvel romSi miwis kadastri moicavda nakveTis
perimetrs da iTvaliswinebda gadasaxads niadagis
tipis, xarisxisa da produqtiulobis mixedviT.
Sua saukuneebSi niadagis xarisxis, miwis aRricxvaSefasebis Sesaxeb informacias iZleva bizantiis
sasoflo-sameurneo enciklopedia (`geopiniki~)
(X saukune), aseve evropis qveynebis miwis kadastrebi. aRniSnuli enciklopediis mixedviT niadagi
iyofoda kategoriebad da mocemuli iyo rekomendaciebi niadagis damuSavebis Sesaxeb.
literaturaSi mecnierul safuZvelze Sedgenil pirvel kadastrad miCneulia 1718 wels
miRebuli milanis kadastri, romelSic miwis nakveTebis sazRvrebi zustad iyo gamijnuli.
istoriuli wyaroebidan irkveva, rom miwis
kadastris gamoyenebis mcdeloba ruseTSi dafiqsirebulia IX saukunidan. pirvelad aRricxula
eklesiis miwebi, Semdeg ki miwebi dabegvrisTvis.
pirvel xanebSi dabegvrisas mxedvelobaSi iRebdnen Sromas, romelic miwis damuSavebisTvis daixarja an daTesili xorblis an gaTibuli Tivis raodenobas. ruseTSi dabegvris ZiriTad erTeulad
miRebuli iyo kavi (`соха~). XIX saukuneSi ruseTSi
dabegvris safuZvlad gamoiyeneboda 12 wlis manZilze marcvlovani kulturebis mosavlianobis
mixedviT miRebuli saerTo Semosavali. imis gamo,
rom ruseTSi (bunebrivia mis imperiaSi mTlianad)
agraruli urTierTobebi SeferxebebiT viTardeboda, miwis kadastris srulyofa ar xdeboda. 1861
wlis reformac warmatebuli ar iyo. arc stoli-
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pinis reforma, bolomde ar ganxorcielebula.
aRsaniSnavia, rom sabWoTa periodSi sakadastro saqmianoba uSualod iyo dakavSirebuli agrarul gardaqmnebTan, romlis ZiriTadi
safuZvlebi Camoyalibebuli iyo miwis Sesaxeb
dekretiT. miwa gamocxadda saxelmwifo sakuTrebad da bunebrivia, masze kerZo sakuTreba
gauqmda. miwis Sesaxeb dekretiT miwasTan dakavSirebuli saqmeebis gadawyveta davalebuli
hqondaT adgilobriv sabWoebs (maTTan Seqmnili
iyo miwis ganyofilebebi). yovel calke miwis
farTobze Sedgenili iyo miwaTsargeblobis
saqme. miwis registracia evaleboda miwaTmoqmedebis saministros. aRsaniSnavia, rom 1939
wlidan sabWoTa kavSirSi dawesda miwis erTiani
saaRricxvo dokumenti _ kolmeurneobebisTvis miwis zonargayrili wigni, xolo raionuli
sabWoebis aRmaskomebisTvis _ registraciis
saxelmwifo miwis wigni. yovelwliurad dgeboda miwis balansi, romelic srulad asaxavda erTi
wlis manZilze miwaTsargeblobaSi arsebul cvlilebebs. sasoflo-sameurneo sawarmoebSi dgeboda
niadagobrivi rukebi. aRsaniSnavia, rom sabWoTa
kavSirisa da mokavSire respublikebis miwis kanonmdeblobis safuZvlebSi, romelic daamtkica
sabWoTa kavSiris umaRlesma sabWom 1968 wlis
dekemberSi, erT-erTi Tavi miuZRvna `saxelmwifo
miwis kadastrs~. kadastri moicavda miwaTsargeblobas, aRricxvas, niadagis bonitirebas da miwis
ekonomikur Sefasebas.
aRniSnuli kanonis Sesabamisad, yvela mokavSire respublikaSi ZalaSi Sevida miwis axali
kodeqsi!1
TiToeul qveyanas aqvs uZravi qonebis (maT
Soris miwis) marTvis sakuTari sistema. amJamad
msoflioSi pirobiTad gamoiyofa qveynebis 4 jgufi, romlebic gamoirCevian miwis sakadastro sistemebiT. esenia: napoleonis administraciuli
sistemis qveynebi (safrangeTi, espaneTi, italia,
saberZneTi), germanuli sistemis qveynebi (germania, avstria, Sveicaria), skandinaviis qveynebi
(Svecia da sxvebi), inglisurenovani qveynebi
(inglisi, aSS, kanada). cnobilia aseve rigi TaviseburebebiT gamorCeuli sxva sakadastro sistemebi
(yofili socialisturi da islamuri qveynebi).
mokled ganvixiloT aRniSnuli jgufebis
qvenebSi sakadastro sistemebis formirebisa da
gamoyenebis konceptualur-meTodologiuri
midgomebi. I jgufis qveynebSi sakadastro sistema Sedis ekonomikisa da finansTa saministroebSi. sakadastro informacia safuZvlad udevs
dabegvras. miwis resursebisa da sxva monacemebi
Tavs iyris informaciul sistemaSi, romelic Ca1 didi sabWoTa enciklopedia, m. 1972, gv. 1374.
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moyalibebulia soflis meurneobis saministrosTan. erovnuli reestri, romelsac saxelmwifo
marTavs, centralizebulia. kadastris mTavar
funqciad gansazRvrulia sakuTrebis dabegvra
(fiskaluri kadastri). analogiur principebzea
damyarebuli sakadastro sistema belgiaSi. aq
miwis ekonomikur Sefasebas axdens niadagebis gamokvlevebis centri. italiaSi sakadastro saqmianobas axorcielebs finansTa saministro. mTavar
dokumentad miCneulia ruka. aseve sakadastro
rukebi dgeba espaneTSi. miwis Sefasebisas iyeneben
miwaze miRebul saSualo Semosavals. funqcionirebs sakadastro centri.
II jgufis qveynebSi sakadastro sistema gansxvavebul principebzea Camoyalibebuli. magaliTad,
germaniaSi detaluradaa gansazRvruli miwaTmflobelobis sazRvrebi. qveyanaSi erTiani (centralizebuli) sakadastro sistema ar arsebobs.
Sesabamisi samuSaoebi tardeba teritoriebis (miwebis) mixedviT. sakadastro sistemaSi gamoiyofa
3 ZiriTadi elementi: miwis wignis marTva (sakuTrebis reestri, romelic Sedgeba sakadastro rukebisgan, sakuTrebis Sesaxeb dokumentebisagan),
topografiuli gadaRebebis marTva da notariusi. es sami damoukidebeli elementi urTierTdakavSirebulia da erToblivad gamoiyeneba.
aRsaniSnavia, rom sakadro sistemaSi garkveulwilad upiratesobas aniWeben sakuTrebis uflebas.
miwebis registracia miekuTvneba saxelmwifos
prerogativas. aRniSnaven germanuli kadastris
mraval funqcionurobas (dabegvra, registracia,
miwis Sefaseba). qveynis teritoriaze (miwebis mixedviT) Seqmnilia sakadastro sammarTveloebi.
miwebis Sefaseba xdeba detaluri gamokvlevebis
Sedegad. Sefasebis monacemebs iyeneben dabegvris,
sesxebis, subsidiebis, warmoebis dagegmvis, samelioracio da sxva samuSaoebis gansazRvrisTvis.
avstriaSi sakadastro sistemis ZiriTad dokumentebad aRiarebulia mTavari wigni, dokumentebis
wigni, sakadastro gegmis axali miwebis nakveTebis reestri, monacemebi mesakuTreebis Sesaxeb
da sxv. holandiaSi gamoyenebulia mTavari wigni,
nakveTebis registraciis wigni, monacemebi mesakuTreTa Sesaxeb.
III jgufis qveynebisTvis damaxasiaTebelia sakuTrebis reestris centralizacia. am qveynebSi
dgeba uZravi qonebis zusti msxvilmasStabiani
rukebi, Seqmnilia uZravi qonebis erTiani banki
da sxv. Seqmnilia miwaTsargeblobis dagegmvisa
da erTiani politikis ganxorcielebis sistema.
magaliTad, SvedeTSi kadastri ganixileba, rogorc miwis yvela resursis racionalurad da
efeqtianad gamoyenebis sistema. miwis kadastri
Sedgeba miwisa da uZravi qonebis reestrebisgan.

miwis samsaxuri funqcionirebs garemos dacvis
saministroSi da aqvs samdoniani struqtura
(centraluri, regionuli da teritoriuli sammarTveloebi).
IV jgufis qveynebSi sakadastro sistema rigi
TaviseburebebiT gamoirCeva. magaliTad, inglisSi
sistemis bazaaa qveynis geodeziuri samsaxuri da
miwis samefo reestri, romelic Sedis iusticiis
saministroSi, niSandoblivia, rom reestris regionuli struqturebi ar eqvemdebarebian adgilobriv administraciebs. sagulisxmoa isic, rom
miwebis Seswavla xdeba or etapad: fizikur da
ekonomikur Sefasebad. aSS-Si miwis sakuTrebis
registracia decentralizebulia da ZiriTadad
xorcieldeba Statebis mier. mkafiodaa Camoyalibebuli miwis kadastris funqciebi: dabegvris
informaciuli bazis, miwismflobelTa uflebis
informaciuli bazisa da miwis sargeblobis monitoringis funqciebi.
aSS-Si miwis ekonomikuri Sefasebis erTiani
meTodika ar arsebobs. ufro gavrcelebulia miwis Sefasebisas sasoflo-sameurneo produqciis
realizaciiT miRebuli wminda Semosavlis maCveneblis gamoyeneba. aRsaniSnavia, rom Tanamedrove
pirobebSi aSS miwis Sefasebis 4 sistema gamoiyeneba. mizanSewonilia mokled ganvixiloT TiToeuli maTgani. I sistemis mixedviT miwebi iyofa or
kategoriad: `saukeTeso sasoflo-sameurneo
miwebi~ da `unikaluri sasoflo-sameurneo
miwebi~. amasTan, gamoyofen or damatebiT kategorias, `Statebis masStabiT mniSvnelovani
sasoflo-sameurneo miwebi~ da `adgilobrivi
mniSvnelobis sasoflo-sameurneo miwebi~.

II sistema moicavs miwebis 3 kategorias: klasebi, qveklasebi, erTeulebi. klasebSi (8 klasi)
erTiandeba erTnairi sawarmoo SesaZleblobebis miwebi (klasebi 1-4 saxnavi, 5-6 _ saZovari, 8 _
uvargisi miwebi).
qveklasebi gviCveneben SezRuduli faqtorebis bunebas (erozia, Warbtenianoba, datborva da
a.S.). erTeulebSi erTiandebian Tanabarfasovani
niadagebis jgufebi, romlebsac aqvT erTnairi
produqtiuloba. es monacemebi gamoiyeneba fermebSi Sidasameurneo miwaTmowyobisa da miwis
aRricxvisTvis. aSS soflis meurneobis saministrosTan muSaobs niadagis dacvis samsaxuri. mas
aqvs struqturebi Statebsa da raionebSi. miwis,
vTqvaT saxnavi Sefaseba xdeba 10 wlis manZilze
mosavlianobis mixedviT. ufro produqtiuli
miwebis gamovlinebisTvis maTi klasifikacia (sul
7 klasi), romelSic bunebriv pirobebTan erTad
iTvaliswineben ekonomikur maCveneblebs (meurneobis zoma, miwaTsargeblobis struqtura, intensifikaciis done, adgilmdebareoba, Semosavlebi
farTobis erTeulze, Sromis danaxarjebi da sxv.).
kanadaSi miwis kadastrs aregulirebs miwebis
inventarizaciis samsaxuri. igi qveynisTvis erTiani programis farglebSi ikvlevs miwas da Sesabamis
federalur da provinciebis organoebs, uzrunvelyofs zusti da sruli monacemebiT.
interesmoklebuli ar iqneba gavecnoT aRmosavleT evropis yofili socialisturi qveynebis
gamocdilebasac. aRniSnul qveynebSi ekonomikur
gardaqmnebTan dakavSirebiT dRis wesrigSi dadga
soflis meurneobaSi kadastris rolis gaZlierebis amocana.
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poloneTSi miwis registracias ewevian iuridiuli samsaxurebi. aRricxvis erTeulad miRebulia
dasaxlebuli punqti da misi raioni. TiToeul
erTeulze dgeba msxvilmasStabiani sakadastro
ruka, arsebobs miwis reestri, miwis mesakuTreTa
reestri da sxv. aRricxvas awarmoeben geodeziis
da kartografiis mTavari sammarTvelo da maTi
teritoriuli organoebi. gamoiyeneba niadagis
klasifikacia. qveynis teritoriaze gamoyofilia
13 saxis saxnavi niadagi da 3 saxis saZovari da saTibi. saxnavi miwebi dayofilia 8 klasad (saukeTeso niadagebi, Zalian kargi, kargi, saSualod kargi,
saSualo da a.S.). miwis xarisxobrivi SefasebisTvis
gamoiyeneba sinTezuri maCvenebeli. 4 ZiriTadi
marcvlovani kulturis mosavlis mixedviT ganisazRvreba bunebrivi faqtorebis gavlena (niadagi, klimati, tenianoba, reliefi). Sefasebis
maCveneblis mixedviT dgindeba Semosavlis sidide
da miwaze gadasaxadi. ucxoelebs SeuZliaT iyidon 1 ha-mde sasoflo-sameurneo miwa. CexeTSi
90-iani wlebidan Camoyalibda miwis sakadastro
sistema. Seqmnilia gadaRebis, kartografiisa da
kadastris CexeTis biuro, romelic koordinacias uwevs teritoriul sakadastro inspeqciebis,
sakadastro biuroebis muSaobas. funqcionirebs
sakadastro gadaRebis instituti da geodeziis,
topografiisa da kartografiis samecnierokvleviTi instituti.
ungreTSi miwis samsaxuri moicavs soflis
meurneobis saministrosTan arsebul miwisa da
kartografiis mTavar sammarTvelosa da adgilobriv organizaciebs, mTavari sammarTvelos
sistemaSia geodeziisa da kartografiis instituti. miwis samsaxuri awarmoebs uZravi qonebis

8

aRricxvasa da miwis Sefasebas, miwis gamoyenebisa
da dacvis marTvas, wyvets geodeziur da kartografiul amocanebs. aRsaniSnavia, rom ungreTSi
uZravi qonebis aRricxvis ZiriTad dokumentebad
aRiarebulia sakuTrebis uflebis registraciis
furceli; miwis wigni, sakadastro ruka (gegma),
Jurnal-arqivi.
bulgareTSi `kadastris Sesaxeb~ kanonis safuZvelze miwis kadastri moicavs sam Semadgenels: centralurs, teritoriuls da uwyebrivs.
centralur kadastrs ganagebs arqiteqturisa da
keTilmowyobis komiteti. teritoriuls ganageben samxareo raionuli sabWoebi, xolo uwyebrivi
kadastri aris Sesabamisi uwyebebis gamgeblobaSi
(agrosamrewvelo kavSiri, tyis saministro, garemos Seswavlis komiteti). yvela maTgani sakadastro RonisZiebebs axorcieleben arqiteqturisa
da keTilmowyobis komitetis meToduri xelmZRvanelobiT!
rogorc cnobilia, yofil sabWoTa respublikebSi winaaRmdegobrivad warimarTa ekonomikuri
gardaqmnebi, Sesabamisad Seicvala miwis resursebis marTvis sistemac. baltiispireTis qveynebSi
dasrulda miwis resursebis marTvis sabWoTa
kanonebis Secvlis procesi. estoneTsa da latviaSi uZravi qonebis registracia xdeba erovnuli
miwaTmowyobis samsaxurebis mier. litvaSi Seqmnilia saxelmwifo registrebis gaerTianebuli
sistema, romelic uzrunvelyofs yvela uZravi
sakuTrebis aRweras.
ruseTSi miwis problemebze muSaobs miwis resursebisa da miwaTmowyobis komiteti, romelsac
eqvemdebarebian federaciis subieqtebisa da raionuli (saqalaqo) organoebis miwis resursebis

Sesabamisi komitetebi. Seqmnilia federaluri
sakadastro centri `miwa~ da regionuli serviscentrebi. erTian organizaciul sistemaSi funqcionireben sakadastro gadaRebis samsaxuri,
monitoringis instituti, samecniero-kvleviTi
instituti, aseve Sesabamisi xelsawyoebis warmoebis centri.
miwaze sakuTrebis uflebis registracias
awarmoebs iusticiis saministro. raionebsa da
qalaqebSi gamoyenebulia saxelmwifo miwis wigni.
yazaxeTSi 1995 wels miRebul iqna prezidentis
brZanebuleba `miwis Sesaxeb~, romlis mixedviT
miwas mieniWa uZravi qonebis da samarTlebrivi regulirebis sagnis statusi. 2001 wels miRebul iqna
axali kanoni `miwis Sesaxeb~. miwis registracias
awarmoeben iuridiuli organoebi. azerbaijanSi
miwasTan dakavSirebul sakiTxebs wyvets miwis saxelmwifo komiteti.
somxeTSi 1997 wels Seiqmna erTiani saxelmwifo sakadastro sistema. funqcionirebs informaciuli centri, romelic emsaxureba miwaTmosargebleebs. mTavrobasTan Seqmnilia uZravi
qonebis sakadastro ganyofileba, romelsac 50
struqturuli ganyofileba aqvs adgilebze. sakadastro kartografireba warmoebs masStabiT
1:500 dasaxlebuli raionebisa da 1:2000 im raionebisavis, sadac dasaxlebebi ar aris.
2011 wels ukrainaSi miRebul iqna `miwis kadastri~, romelic ganmartebulia Semdegnairad: `saxelmwifo miwis kadastri _ es aris miwis (romelic
qveynis teritoriazea ganlagebuli), misi miznobrivi daniSnulebis, gamoyenebaSi misi SezRudvebis, aseve miwis raodenobrivi da xarisxobrivi
daxasiaTebis da maTi Sefasebis, mesakuTreebsa da
mosargebleebs Soris ganawilebis Sesaxeb informaciebis erTiani saxelmwifo geoinformaciuli
sistema.1 saxelmwifo kadastrSi Setanilia miwis
Sesaxeb Semdegi cnobebi: administraciul-teritoriuli erTeulis dasaxeleba, misi sazRvrebis
aRwera, miwis farTobi, informacia im aqtebze,
romelTa safuZvelze dadgenilia, an Secvlilia
administraciul-teritoriuli erTeulis sazRvrebi. agreTve kadastrSi Setanilia teritoriuli
erTeulis sazRvrebSi miwis kategoriis Sesaxeb
cnobebi, sazRvrebis aRwera, farTobi, informacia
im dokumentebze, romelTa mixedviT dadgenilia
kategoria, cnobebi administraciuli erTeulis
savargulebis, farTobis Sesaxeb. informacia
dokumentebze, romlis mixedviT ganisazRvra
savargulebi, aseve informacia savargulebis
xarisxobriv maCveneblebze. garda amisa, kadastrSi Sedis cnobebi teritoriis sazRvrebSi miwis
ekonomikuri da normatiuli RirebulebiTi Sefa1 rus.newsru.ua/finance/07jul2011/kadastri/html

sebis, niadagis bonitirebis Sesaxeb.
gasuli saukunis 90-iani wlebidan, ise rogorc sabWoTa kavSiris yofil respublikebSi,
saqarTveloSi Tvisebrivad Seicvala miwaTsargeblobis wesebi. 1992 wlidan funqcionirebda miwis marTvis departamenti, romelic
axorcielebda miwis sakiTxebze saxelmwifo
mmarTvelobas, saxelmwifo zedamxedvelobasa
da saxelmwifoebriv zemoqmedebas. 2004 wels
igi gauqmda. misi funqciebi sxvadasxva saministroebsa da uwyebebze gadanawilda. Sedegi
isaa, rom 2005 wlidan saqarTveloSi miwis balansi ar dgeba. dRes qveyanaSi ar aris sruli
informacia miwis fondis Sesaxeb, rogor aris
ganawilebuli sasoflo-sameurneo savargulebi sakuTrebis formebis mixedviT, ramdeni ha
miwis farTobs floben ucxoeli moqalaqeebi
da sxv. miwebis aRricxvis organizacia faqtobrivad moSlilia. bunebrivia, aseT pirobebSi
miwis efeqtianad gamoyenebis RonisZiebebis
SemuSavebasa da ganxorcielebaze muSaoba arc
mimdinareobs.
miwis resursebi erovnuli simdidrea. gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs TiToeuli heqtris
racionalur gamoyenebas. unda vicodeT miwis
potenciuri SesaZlebloba. amisTvis ki aucilebelia miwis kadastri, romelic miwis raodenobriv
maxasiaTeblebTan erTad unda moicavdes xarisxobriv maCveneblebsac, miwis, rogorc bunebrivi
resursis ekonomikur Sefasebasac. es ukanaskneli
gansakuTrebul mniSvnelobas iZens miwis bazris
formirebaSi, romlis efeqtian funqcionirebaze bevradaa damokidebuli erovnuli ekonomikis
ganviTareba.
miwis ekonomikuri Sefasebis mizani aris misi
gamoyenebis efeqtianobis amaRleba. amJamad, roca
saqarTveloSi miwaze kerZo sakuTreba warmoebis
ganmsazRvrel faqtorad iqca, miwis fasis sworad
gansazRvra warmoadgens efeqtiani dabegvris,
saijaro urTierTobebis ganviTarebis, aseve miwaTsargeblobaSi obieqturi gadawyvetilebebis
miRebis safuZvels, rogorc kerZo, aseve saxelmwifo seqtorSi.
amrigad, miwis ekonomikuri Sefaseba (fasis
gansazRvra) miwis kadastris mniSvnelovani elementia da miwis bazris funqcionirebis umTavresi
piroba.
miwis kadastris Sedgenisas gasaTvaliswinebelia rogorc Zveli, aseve, axlad Camoyalibebuli
xelisSemSleli mizezebis arseboba. gansakuTrebiT es exeba privatizaciisas daSvebul Secdomebs,
kerZod, miwis nakveTebis daqucmacebas. 2004 wels
sasoflo-sameurneo miwis aRweris masalebis mixedviT, miwis mesakuTreTa 74,5% flobda mxolod
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1 heqtramde miwis farTobs. 23,5% mflobelobaSi iyo 1-5 heqtramde miwis farTobi. amasTan,
mesakuTreTa 48%-is farTobi 2-3 nakveTisgan
Sedgeboda. rogorc Cans miwis konsolidaciis
problema aqtualuria. mis gadasawyvetad unda
ganisazRvros RonisZiebaTa sistema. amJamad, did
imedebs amyareben kooperaciis ganviTarebaze.
Sesabamisi kanonic miRebulia. gasaTvaliswinebelia is, rom kooperaciis ganviTarebis
pirobebis momzadeba did drosa da Sesabamis
materialur safuZvels moiTxovs. angariSgasawevia fsiqologiuri faqtoric. kooperacia
aprobirebuli formaa, magram masTan erTad
unda veZeboT alternatiuli gzebic. Cveni
azriT, SeiZleba ufro efeqturi iyos msoflios calkeul qveynebSi gamoyenebuli forma _
saxelmwifos mier miwebis Sesyidva da Semdeg
saijaro urTierTobebis safuZvelze maTi gacema. qveyanaSi gadasawyvetia ucxoelebze miwis
miyidvis sakiTxi. Cveni azriT ufro swori iqneba (ukanasknel wlebSi saqarTveloSi miwebis
ucxoelebze miyidvis negatiuri gamocdilebis
gaTvaliswinebiT) ucxoel moqalaqeebs gadaeceT yvela kategoriis miwa mxolod ijariT.
SeiZleba ganvixiloT aseTi variantic. saxelmwifo nebayoflobiT safuZvelze SeiZens miwas,
Semdeg ki sakuTar moqalaqeebze gayidis, an ijariT, xolo ucxoelebze mxolod ijariT gascems
miwas. miwaTsargeblobaSi saijaro urTierTobebi efeqturi formaa. magaliTad, safrangeTSi
sasoflo-sameurneo miwebis 65%, belgiaSi 63%,
israelSi 90% da a.S. gamoiyeneba saijaro urTierTobebis safuZvelze. miwis konsolidaciis procesi saxelmwifoebriv regulirebas saWiroebs.
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SeiZleba Seiqmnas saxelmwifo struqtura,
vTqvaT miwis fondi, romelsac eqneba saTanado finansur-sakredito resursebi, awarmoos
miwebis Sesyidva da SemdgomSi ekonomikuri
mizanSewonilobis Sesabamisad misi gasxviseba
da ijariT gacema.
Tanamedroe pirobebSi miwis resursebis racionalurad gamoyenebis amocana sasursaTo usafrTxoebis dacvis aucileblobiTaa ganpirobebuli.
zemoT aRniSnuli garemoebebi adastureben,
rom qveyanaSi unda Seiqmnas specializebuli
saxelmwifo struqtura, romelic koordinacias gauwevs miwaTsargeblobasTan dakavSirebuli sakiTxebis gadawyvetas. aseT struqturad
SeiZleba miviCnioT miwis marTvis samsaxuri
(saagento departamenti, komisia da sxv.), romelic uSualod, daeqvemdebareba parlaments, an
ministrTa kabinets. mas regionebSi unda hqondes Sesabamisi samsaxurebi, e.i. qveyanaSi unda
Seiqmnas miwis resursebis gamoyenebis erTiani
organizaciul-mmarTvelobiTi sistema, romelic misTvis miniWebuli ufleba-movaleobebis
Sesabamisad adeqvaturad upasuxebs qveyanaSi
miwis reformebis ganxorcielebiT Camoyalibebul axal gamowvevebs.
qveynis agrarul seqtorSi Seqmnili krizisuli
mdgomareobidan gamosvlis daCqareba mraval faqtorzea damokidebuli. amitom saWiroebs programul marTvas. mizanSewonilad vTvliT Sedges 2020
wlamde periodisTvis erovnuli ekonomikis (maT
Soris agraruli seqtoris) ganviTarebis kompleqsuri programa, romlis ganxorcielebiT miiRweva
ekonomikis stabiluroba da momzaddeba mdgrad
ganviTarebaze gadasvlis myari safuZveli.

agraruli seqtori

kooperaciis procesi saxelmwifom unda
warmarTos da ara enjeoebma!

aseTi midgoma mniSvnelovnad
afarToebs subsidiebisa Tu kreditebis potenciur mimRebTa wres.
uzrunvelyofs erTis mxriv – finansuri da organizaciuli resursebis miznobriv warmarTvas da
meores mxriv – aucilebeli kanonqvemdebare normatiuli aqtebis
miRebas. es sakiTxi gansakuTrebul
mniSvnelobas iZens dRes, roca saqarTvelos mTavrobam daiwyo qarTuli soflis daxmarebis uprecendentod masStaburi RonisZiebebis
ganxorcieleba. Tumca yovelTvis
arsebobs albaToba imisa, rom araswori konceptualuri midgomebis
SemTxvevaSi gaweuli finansuri da
organizaciuli daxmarebis Sedegebi SesaZloa iyos dabali ukugebis, an sulac ukuSedegis momtani
(rogorc xdeboda ganvlili ori
aTeuli wlis ganmavlobaSi).
swori konceptualuri poziciis Camoyalibeba upirveles yovlisa gulisxmobs, rom calsaxad da
kategoriulad iqnes gansazRvruli – romeli organizaciul-samarTlebrivi formaa ufro axlos
agrarul seqtorSi saxelmwifos
gasatarebel socialur-ekonomikur politikasTan da Sesabamisad,
romel maTgans SeiZleba mieniWos
prioriteti saxelmwifo xelSewyobis TvalsazrisiT.
bolo ori aTeuli wlis ganmavlobaSi agraruli seqtoris

funqcionirebis ekonomikuri analizi naTlad warmoaCens qarTuli soflisa da misi mosaxleobis
yvela zemniSvnelovan problemas,
romelsac ratomRac yvelaze naklebi yuradReba eTmoba rogorc
samTavrobo, ise samecniero wreebis mxridan. mxedvelobaSi gvaqvs
is faqti, rom gadammuSavebeli
sawarmoebi, romlebic ZiriTadad warmodgenili iyvnen mogeba
zeorientirebuli organizaciul-samarTlebrivi formis
– Sps-s saxiT, sargeblobdnen
ra monopoluri mdgomareobiT,
mogebis gazrdis mizniT axdendnen fermerebisgan produqciis
Sesyidvas rac SeiZleba dabali
fasiT (rac xSir SemTxvevaSi ver
anazRaurebda produqciis warmoebaze gaweul danaxarjebsac
ki). isini praqtikulad gadaiqcnen gadaulaxav, barierad
glexobasa da Tavisufal bazars
Soris. glexebi imis gamo, rom
maTi produqciis Cabareba mxolod Sesabamis gadammuSavebel
sawarmoSi iyo SesaZlebeli, iZulebuli iyvnen daTanxmebodnen
produqciis Sesyidvis diskriminaciul fasebs, rac avtomaturad
iwvevda maTi motivaciis dakargvasa da gaucxoebas marCenali miwis mimarT. interesTa aRniSnuli
konfliqti, romelic gamowveuli
iyo sasoflo-sameurneo sistemis

araswori, gauazrebeli organizaciuli mowyobiT, mniSvnelovanwilad gaxda safuZveli erTis
mxriv _ soflebidan mosaxleobis
gaZlirebuli migraciisa da meores mxriv _ agraruli warmoebis
paralizebisa. kerZod, ganaxevrda
venaxisa da xexilis farTobebi,
Cais plantaciebiT gaSenebuli
aTasobiT heqtari tyed aris qceuli, umZimes dReSia sakonservo
mrewveloba, katastrofulad
Semcirda cxvrisa da msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba
da sxv.
aRniSnulis ZiriTadi mizezi
Sps-ebisa da mogebaze orientirebuli sxva organizaciuli formebis savsebiT gasagebi imanenturi
interesebi iyo. aqedan gamomdinare, migvaCnia, rom sawarmoo urTierTobaTa aseTi formis ganviTareba da glexobidan produqciis
Semsyidveli, mxolod sakuTar
mogebaze orientirebuli organizaciebis xelSewyoba iqneba mxolod ukuSedegis momtani. kerZod,
soflis mosaxleobas (gansakuTrebiT miwis wvril mesakuTreebs,
romlebic soflis mosaxleobis
did umravlesobas Seadgenen) sabolood daukargavs sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis motivacias da rac mTavaria, soflad
cxovrebisa da socialur-ekonomikuri ganviTarebis perspeqtivas.
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daxmarebis daregulirebis qmediTunarianoba mniSvnelovnadaa damokidebuli rig konkretul sakiTxebze,
romelTa Soris yvelaze mniSvnelovania sasoflo-sameurneo sistemis swori organizaciuli modelis dadgena,
anu im organizaciul-samarTlebrivi
formis gansazRvra, romelic uzrunvelyofs am daxmarebis ukugebis
maRal xarisxs.
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agroproduqciis mwarmoebelTa
da gadammuSavebeli mrewvelobis
sawarmoTa ekonomikuri damokidebulebis Zveleburi formis SenarCuneba SesaZloa axlo momavalSi
agrowarmoebis ganviTarebis seriozuli muxruWi gaxdes. SemTxveviTi araa, rom liberaluri
ekonomikis mqone dasavleTis qveynebma saxelmwifo xelSewyobisa da
dafinansebis prioritetul mimarTulebad kooperaciul sawyisebze
funqcionirebadi organizaciebis
xelSewyoba miiCnies, radgan, mxolod kooperirebis saSualebiTaa
SesaZlebeli ori sawyisis gaerTianeba: sakuTrebis, romelic
aZlevs mis mflobels arCevanis
Tavisuflebas da masStaburi
warmoebis, romelic ganapirobebs erTis mxriv – teqnikur da
ekomomikur upiratesobas da
meores mxriv – avtoritetsa da
wonas sasaqonlo da safinanso
bazrebze.
zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT vTvliT, rom saxelmwifo
daxmarebis beneficiarad sasoflo-sameurneo subieqtis gansazRvrisas, sasoflo-sameurneo
kooperativebs prioritetuli
mniSvneloba unda mieniWos, radgan, swored maT SeuZliaT ganaxorcielon agraruli seqtoris
ganviTarebisTvis yvelaze mniSvnelovani ram _ aRZran samewarmeo
aqtivoba mosaxleobaSi da sasoflo-sameurneo warmoebis im
sferoebSi, romlebic uaRresad
mniSvnelovania saxelmwifosTvis da sadac amgvari aqtivobis
intensiuri ganviTareba bunebrivad ar aris mosalodneli. kooperativebis muSaobis stili moqnilia da dRevandeli moTxovnilebebis adeqvaturi. saxelmwifom
aucileblad unda gaiTvliswinos
es Zala, rogorc Zlieri da sando
partniori soflad rTuli ekonomikur-organizaciuli problemebis mogvarebisas. mTavrobam
unda gaacnobieros, rom arsebul
situaciaSi mxolod kooperaciuli, anu socialuri solidarobisa da samarTlianobis sistemis
xelSewyobiT, aris SesaZlebeli
qveyanaSi siRaribis daZlevisa da
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jansaRi saSualo fenis Camoyalibebis uaRresad rTuli procesis
ganxorcieleba.
Cveni azriT, saboloo angariSiT, soflis meurneobisa da
gadammuSavebeli mrewvelobis
dabalansirebuliganviTarebis
yvelaze efeqtur meqanizms maTi
integracia warmoadgens. integrirebis optimaluri formebisa
da maTze damyarebuli socialur-ekonomikuri ganviTarebis
efeqturi modelebis Zieba mravalfunqciuri sasoflo-sameurneo kooperativebis xelSewyobis
aucileblobamde migviyvans. maTi
saSualebiT sasoflo-sameurneo produqciis mwarmoeblebs
miecemaT pirveladi produqciis
warmoebis, gadamuSavebisa da realizaciis erTiani ciklis Seqmnis
SesaZlebloba, sadac produqciis
Rirebuleba yovel sameurneo safexurze izrdeba da isini dainteresebuli iqnebian saboloo produqciis realizaciidan mniSvnelovnad gazrdili SemosavlebiT.
es uaRresad mniSvnelovani
pozicia araerTxel iyo gaJRerebuli rogorc saqarTvelos
premier-ministris, aseve soflis
meurneobis ministris sajaro
gamosvlebSi, rogorc agrarul
seqtorSi axali ekonomikuri politikis mniSvnelovani komponenti. amaze metyvelebs Tundac is
RonisZiebebi, romlebic tardeba
sasoflo-sameurneo kooperaciis kanonmdeblobis SemuSavebis
kuTxiT. miuxedavad amisa, ukve SeiZleba daskvnis gamotana imis Sesaxeb, rom es RonisZiebebi aSkarad ar
aris sakmarisi sasoflo-sameurneo kooperaciisa da Sesabamisad,
agraruli seqtoris intensiuri
ganviTarebisaTvis Semdegi argumentebis gamo:
• ukve mimdinare SeRavaTiani
agrokreditis im nawilis mimarT, romelic iTvaliswinebs
100 aTasidan 1 mln laramde 3%iani kreditebis gacemas, romelic uSualod gadammuSavebeli
sawarmoebis ganviTarebas exeba,
gadaxdisunariani moTxovnis aqtivoba uaRresad dabalia. (a.w. 15
aprilis monacemebiT amkatego-

riis kreditiT dafinansebulia
mxolod sami proeqti);
• aseTi sesxebis gacema sasoflo-sameurneo kooperativebze
am etapze ver xerxdeba maTi maorganizebeli struqturis da
sasoflo-sameurneo kooperativebis Sesaxeb kanonis ararsebobis gamo, romelzec muSaoba
gasuli wlis dekemberSi daiwyo
da muxedavad misi aqtualobisa, dResac ar aris wardgenili
gansaxilvelad saqarTvelos
parlamentSi.
• sasoflo-sameurneo kooperativebis finansuri xelSewyobis kuTxiT ZiriTadi aqcenti keTdeba evro kavSiris
mier inicirebul programaze,
romlis ganxorcieleba iwyeba
mxolod a.w. oqtombridan, rac
niSnavs imas, rom mimdinare sameurneo weli praqtikulad sasoflo-sameurneo kooperaciis
gareSe Caivlis. drois dakargva
ki am uaRresad mniSvnelovani
mi mar Tu le bis gan vi Ta re bis
kuTxiT, mniSvnelovnad dascems
agrarul seqtorSi gatarebuli
sxva masStaburi RonisZiebebis
efeqtsac;
• calsaxad SeiZleba imis
Tqma, rom agrokrediti miuwvdomeli iqneba maRalmTiani raionebisa da omiT dazaralebuli
soflebis mosaxleobisTvis,
visac yvelaze metad Wirdeba
qmediTunariani finansuri da
organizaciuli mxardaWera;
• Sps-ebisa da mogebaze orientirebuli sxva organizaciul-samarTlebrivi formebis
ganviTarebas ra Tqma unda Tavisi
adgili da mniSvneloba gaaCnia
sabazro ekonomikis pirobebSi,
magram roca arsebobs agrowarmoebis ganviTarebis sxva, ufro
Zlieri motivebi da saSualebebi
mTavrobis mxridan maTi ignorireba, seriozul Secdomad SeiZleba CaiTvalos!
sasoflo-sameurneo kooperaciisa da vertikaluri integraciis meqanizmebis efeqturi amoqmedebiT gveZleva saSualeba tipiuri
sabanko komerciuli kreditis
soflis meurneobisTvis araefeq-

turi da mouqneli forma CavanacvloT kooperativebze e.w. `sarisko
kapitalis~ SeTavazebis gziT. `sarisko kapitalis~ forma, romelic
dRemde praqtikulad ar arsebobda saqarTveloSi, gavrcelebulia
warmatebuli ekonomikis bevr qveynaSi da umetesad dakavSirebulia
kooperaciul sistemasTan (aseTi
sesxis asaRebad saWiroa ufro naklebi uzrunvelyofa (girao) da/
an sesxi iyos ufrogrZelvadiani
komerciuli bankebis mier SemoTavazebul sesxebTan SedarebiT,
gadaxdebi ki uSualod SeiZleba
iyos dakavSirebuli dagegmili
fuladi saxsrebis moZraobasTan).
vinaidan damfinanseblis warmateba metwilad investiciis mimRebis
warmatebazea damokidebuli, ambiciuri da mWidro TanamSromloba
zeorientirebuli menejmentis
moZieba aqac sainvesticio proeqtis warmatebiT ganxorcielebis
winapirobas warmoadgens.
arsebuli socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT partniorobis mniSvnelovani
elementebi iqneba:
• Sesabamisi safinanso institutis (kooperaciuli banki, specializirebuli fondi) mxridan
investiciis mimRebis operatiuli da strategiuli xelSewyoba;
• ganviTarebuli ekonomikis
demokratiuli qveynebis praqtikis gaTvaliswinebiT sam safexuriani kooperaciuli sistemis
Seqmna, rac Tavis mxriv, aSkaras
xdis specialuri struqturis
Seqmnis aucileblobas, romelic
partniorobis safuZvelze, winaswar SemuSavebuli strategiis
mixedviT organizebas gauwevs
sasoflo-sameurneo kooperaciuli sistemis Camoyalibebisa da
ganviTarebis process.
uaRresad mniSvnelovania, rom
samewarmeo saqmianobis dagegmvis,
ganxorcielebisa da kontrolis
aseTi modeli warmoadgens sameurneo riskebis minimumamde dayvanis
yvelaze efeqtur saSualebas Semdegi motivebis gamo:
1. kreditis sagarantio uzrunvelyofis obieqts mniSvnelovanwilad TviT am kreditiT

SeZenili ZiriTadi saSualebebi
Seadgens;
2. sameurneo riskebis Semcirebisa da minimumamde dayvanis
safuZvels ori ZiriTadi meqanizmi warmoadgens:
• TviT kooperaciuli sistemis marTvisa da TviTkontrolis
forma principiT – „qvevidan
zeviT“;
• monitoringi da auditi
erTis mxriv – dafinansebis
gamcemis da/an Sesabamisi uflebamosilebiT aRWurvili organizaciebis mxridan.
sasoflo-sameurneo kooperaciis ganviTarebis finansuri
xelSewyobis kuTxiT am etpze SesaZlebelia ramdenime sqemis, an
maTi kombinirebuli modelebis
arseboba:
 qveynis Sida safinanso resursebis gamoyenebis SemTxvevaSi
unda moxdes Sesabamisi sainvesticio fondebidan vertikaluri
integraciis principze dagegmili proeqtebis kompleqsuri
dafinanseba sasoflo-sameurneo
kooperativebze “sarisko kapitalis” SeTavazebis gziT, sadac
ga dam mu Sa ve be li sa war mo e bis
ZiriTadi saSualebebis gadacema
moxdeba safinanso lizingis formis gamoyenebiT. aseTi proeqtebis
ganxorcieleba moiTxovs rigi specipikuri sakiTxebis regulirebas
(salizingo gadaxdebis asaxva sapaio Senatanebsa da sapaio fondis
formirebaze, salizingo gadaxdebis kumulaciuri forma da sxva).
imS emTxvevaSi, Tu dafinan-

seba ganxorcieldeba moziduli
saxsrebiT, dafinansebis mimRebTan
sapartnioro urTierTobebisa da
sasoflo-sameurneo kooperaciuli sistemis TviTkontroliT
sawarmoo riskebis minimizirebis
motivebidan gamomdinare, saxelmwifom Sesabamisi struqturebis
sa Su a le biT or ga ni ze ba un da
gaukeTos kreditis sagarantio
uzrunvelyofas. safinanso resursebis mozidva SesaZlebelia
rogorc saerTaSoriso safinanso
organizaciebidan, aseve, kerZo
fondebidan da struqturebidan.
maT Soris mniSvnelovania saeqsporto-sakredito saagentoebi,
romlebic ZiriTadad saxelmwifo
organizaciebis saxiT arian warmodgenili. Tumca, am profilis
kerZokompaniebic, rogoricaa:
uler-hermesi (germania), atradiusi (holandia) da sxvebi moqmedeben sakuTar mTavrobebTan mWidro TanamSromlobis safuZvelze.
mTavrobis daxmarebiT, qveyanaSi
warmoebuli produqciis realizaciis xelSewyobis mizniT, isini
miznobrivi safinanso resursis
mimRebi saxelmwifos garantiiT
axdenen kreditebis dazRvevas an
pirdapir dafinansebas SeRavaTian pirobebSi. am tipis saxelmwifo
organizaciebidan aRsaniSnavia:
kanadis saeqsporto saagento,
neqsi (iaponia), ECGD (didi britaneTi) da sxva. aseTi formis
dakreditebis karg magaliTs warmoadgens ukrainis salizingo
kompaniis “ukragrolizingis”
urTierToba kanadis saeqsporto
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saagentosTan, romlis farglebSi
“ukragrolizingma” saxelmwifo
garantiiT marto 2009 wels kanadis saeqsporto saagentodan moizida 600 mln aSS dolari.
saxelmwifo regulirebis sistemaSi axali elementebis danergva iZleva saSualebas institucionaluri safuZvlebis Seqmnisa,
rac Tavis mxriv qmnis ekonomikur
pirobebs im winaaRmdegobaTa gadalaxvisTvis, rac aferxebs agraruli seqtoris transformacias
mravalferovani safinanso urTierTierTobebis gafarToebul
sistemebze. arasakmarisi gacnobiereba imisa, rom agrarul seqtorSi kooperaciis ganviTareba
saxelmwifo reformebisa da gardaqmnebis yvelaze mniSvnelovani
mimarTulebaa da Tavis Sekaveba
am kuTxiT qmediTi RonisZiebebis
gatarebisa da warmatebuli ekonomikis qveynebis mdidari gamocdilebis gaziarebisgan, aucileblad
Seqmnis seriozul meTodologiur sirTuleebs, rac uaRresad
negatiurad aisaxeba mTavrobis
mier gatarebuli RonisZiebebis
efeqturobaze dazogadad, dagegmil sistemur-sinergiul efeqtze.
seriozul SeSfoTebas iwvevs is sqema, romliTac igegmeba
kooperaciis xelSemwyobi masStaburi RonisZiebebis ganxorcieleba, rac gamoixateba imaSi,
rom saxelmwifo ixsnis pasuxismgeblobas kooperaciis procesis Sedegebze da evrokavSiris
daxmarebiT gaTvaliswinebuli
saxsrebiT sasoflo-sameurneo
kooperaciis warmarTva dagegmilia saqarTveloSi moqmedi
arasamTavrobo organizaciebis
saSualebiT. didia imis albaToba, rom aseT SemTxvevaSi kooperativebis mniSvnelovani nawili
ver ganaxorcielebs warmatebiT
sameurneo proeqtebs, radgan:
1. arasamTavrobo organizaciebs ara aqvT kooperaciuli
samewarmeo proeqtebis marTvis
dadebiTi gamocdileba;
2. warumatebeli proeqtebis
SemTxvevaSi isini pasuxs ar ageben mosaxleobisa da saxelmwifos
winaSe. amitom maTi aRiarebuli
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imijidan gamomdinare, rac grantebis mimarT korufciuli damokidebulebiTaa ganpirobebuli da
cnobili, aqac ar aris gamoricxuli korufciuli sqemebis Seqmnis
mcdelobebi, rac negatiurad
aisaxeba sainvesticio proeqtebis
warmatebaze da mniSvnelovnad daazaralebs rogorc mosaxleobas,
aseve mTlianad sasoflo-sameurneo kooperaciis process. Tumca,
calkeuli organizaciuli xasiaTis RonisZiebebi SeiZleba ganxorcieldes arasamTavrobo seqtoris
saSualebiTac.
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare am etapze aucilebelad
migvaCnia:
1. saqarTvelos premier-ministrTan Seiqmnas agraruli
politikis erovnuli sabWo,
romelic umokles droSi SeimuSavebs sasoflo-sameurneo,
soflis ganviTarebis, samecniero-kvleviTi da inovaciuri
saqmianobis xelSemwyob politikas, ganixilavs sxva problemur sakiTxebs, miiRebs Sesabamis
rekomendaciebsa da gadawyvetilebebs. saqarTvelos parlaments misaRebad warudgens
kanonproeqtebs (aseve, cvlilebebs dRemde moqmed kanonebSi) da
sxvas, romlebmac unda Seqmnas
sakanonmdeblo baza qveyanaSi
agrowarmoebis aRorZinebisa da
Semdgomi ganviTarebisTvis;
2. soflis meurneobis saministrosTan Seiqmnas `koope-

raciis ganviTarebis erovnuli
centri~;
3. maRalmTian raionebsa da
omiT dazaralebul soflebSi
saxelmwifos xelSewyobiT partniorul urTierTobis formiT
ganxorcieldes sasoflo-sameurneo kooperaciisa da vertikaluri integraciis ramdenime
sapilote proeqti;
4. Seiqmnas specializebuli
kooperaciuli agrosakredito
sistema romelic dafuZnebuli
iqnebaurTierTdaxmarebis,Tavdebobisa da garantiebis principze.
5. saxelmwifom calsaxad unda gansazRvros yvelaze mTavari:
sasoflo-sameurneo kooperaciis warmarTva warmoadgens masStabur RonisZiebaTa erTobliobas, romelic pirvelad Cvens
uaxles istoriaSi gamiznulia
uSualod soflad mcxovrebi
adamianebis da saboloo angariSiT, mTeli sazogadoebis sakeTildReod. swored saxelmwifom
unda aiRos pasuxismgebloba da
sxva ganviTarebuli qveynebis
msgavsad unda ikisros am umniSvnelovanesi procesis ZiriTadi
makoordinirebeli, maorganizebeli da xelSemwyobi funqcia.
paata koRuaSvili,
ekon. mecn. doqt.
stu sruli profesori.
daviT mamukelaSvili,
ekonomikis doqtori.

THE EFFECTIVE MECHANISM OF COOPERATION
AND VERTICAL INTEGRATION
PaataKoghuashvili, GTU full Professor,
Davit Mamukelashvili
The work concerns the development of voluntary cooperative relations and interbranch integration and also the technological settlement in rural areas. Under the aegis
of the community unions, the most important locally available resources of the intellectual, 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 final 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.

agraruli seqtori

sasoflo-sameurneo kooperativebis tipiuri
wesdebis dauyovnebliv miReba aucilebelia

am mimarTulebiT msoflios
sxvadasxva qveynebis gamocdileba
adasturebs, rom SromiTi resursebis samewarmeo gaaqtiureba
yvelaze kargad soflad kooperaciuli moZraobis ganviTarebiTaa SesaZlebeli. sayuradReboa, rom socialur-ekonomikuri
ganviTarebis safuZvlad kooperaciul sawyisebze damyarebuli
solidarobisa da urTierTdaxmarebis gza airCies Tavis droze
evrokavSiris qveynebma, aSS-ma,
israelma da ganviTarebuli ekonomikis mqone bevrma sxvam (maT
Soris baltiis qveynebmac).
es procesi yvelgan saxelmwifos aqtiuri maorganizebeli
roliTa da xelSewyobiT warimarTa. socialur solidarobaze
dafuZnebuli meurneobriobis
axali formebis damkvidrebas, avtomaturad mosdevs soflis mosaxleobis masobrivi dasaqmeba,
maTi Semosavlebis mkveTri zrda,
agraruli Sromis avtoritetis
amaRleba da soflis kompleqsuri da daCqarebuli ganviTareba.
zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT vTvli, rom saxelmwifo daxmarebis beneficiarad sasoflo-sameurneo subieqtis gansazRvrisas,
sasoflo–sameurneo kooperativebs prioritetuli mniSvneloba
unda mieniWos, radgan swored maT

SeuZliaT ganaxorcielon agraruli seqtoris ganviTarebisTvis
yvelaze mniSvnelovani ram _ aRZran samewarmeo aqtivoba mosaxleobaSi da soflis meurneobis im
sferoebSi, romlebic uaRresad
mniSvnelovania saxelmwifosTvis
da sadac amgvari aqtivobis intensiuri ganviTareba bunebrivad ar
aris mosalodneli.
ko o pe ra ti ve bis mu Sa o bis
stili moqnilia da dRevandeli
moTxovnebis adeqvaturi. saxelmwifom aucileblad unda gaiTvaliswinos es Zala, rogorc Zlieri
da sando partniori soflad rTuli ekonomikur-organizaciuli
problemebis mogvarebisas. mTavrobam unda gaacnobieros, rom
arsebul situaciaSi mxolod
kooperaciuli, anu socialuri
solidarobisa da samarTlianobis sistemis xelSewyobiTaa
SesaZlebeli qveyanaSi siRaribis
daZlevisa da jansaRi saSualo
fenis Camoyalibebis uaRresad
rTuli procesis ganxorcieleba.
ag ra ru li seq to ris funqcionirebis bolo ori aTeuli
wlis ekonomikuri analizi naTlad
warmoaCens soflis mosaxleobasa
da soflis meurneobis nedleulis
gadammuSavebel sawarmoebs Soris
arsebul konfliqts. arasworma

paata koRuaSvili,
ekon. mecn. doqt.
stu sruli profesori.

agroekonomikurma politikam
soflis meurneobis produqciis gadammuSavebel sawarmoebs,
romlebic ZiriTadad Sps-ebis
organizaciul-samarTlebrivi
formiT arian warmodgenilebi,
saxolmwifo regulirebisa da
qveynis ekonomikuri interesebis mimarT yovelgvari pasuxismgeblobis gareSe daekisraT wamyvanis roli agrosasursaTo seqtorSi. miuxedavad imisa, rom am
sawarmoebis funqcionirebasTan
dakavSirebulia qveynis mosaxleobis mniSvnelovani nawilis
ZiriTadi sameurneo saqmianoba
da Semosavlebi, gadammuSavebel
sawarmoTa mesakuTreni, rogorc
kerZo iuridiuli pirebi, am sawarmoTa muSaobis gaCerebisa da
Sesabamisad soflis meurneobis
ama Tu im dargis paralizebis
SemTxvevaSi, pasuxs, ageben ara
am dargebSi dasaqmebuli aTi aTasobiT adamianis winaSe, aramed
mxolod TavianTi biznesis winaSe. swored esaa soflis meurneobisa da gadammuSavebel sawarmoTa sferoebis gaTiSulobisa da
interesTa konfliqtis ZiriTadi
mizezi. gadammuSavebeli sawarmoebi mogebis gazrdis mizniT
axdenen glexobisgan produqciis
Sesyidvas rac SeiZleba dabali
fasiT (rac xSir SemTxvevaSi ver
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soflad mosaxleobis realuri dasaqmebisa
da SedarebiT mokle droSi socialur-ekonomikuri ganviTarebis saTanado donis miRweva,
mxolod sistemuri cvlilebebiTa da kompleqsuri RonisZiebebis ganxorcielebiTaa SesaZlebeli. maT Soris erT-erTi mniSvnelovania
adamianuri resursebis samewarmeo aqtivobis
amaRleba. unda gvesmodes, rom qveyanaSi mimdinare ekonomikuri procesebis uZiriTadesi
produqtia janmrTeli, maRalkvalificiuri,
socialurad da gonebrivad ganviTarebuli adamiani. igi qveynisTvis aranakleb didi
ganZia, vidre ekologiurad sufTa garemo da
msoflioSi realizebadi produqcia.
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anazRaurebs produqciis warmoebaze gaweul danaxarjebsac ki).
isini praqtikulad gadaiqcnen
gadaulaxav barierad glexobasa
da Tavisufal bazars Soris. glexebi (gansakuTrebiT miwis wvrili
mesakuTreebi, romlebic soflis
mosaxleobis did umravlesobas
Seadgenen), imis gamo, rom maTi
produqciis Cabareba mxolod Sesabamis gadammuSavebel sawarmoSi
aris SesaZlebeli, iZulebulni
arian daTanxmdnen produqciis
Sesyidvis diskriminaciul fasebs,
rac avtomaturad iwvevs soflis
meurneobis produqciis warmoebis motivaciis da rac mTavaria,
soflad cxovrebis survilisa da
socialur-ekonomikuri ganviTarebis perspeqtivis dakargvas.
interesTa aRniSnuli konfliqti,
romelic gamowveulia sasoflosameurneo sistemis araswori,
ga u az re be li or ga ni za ci u li
mowyobiT, mniSvnelovanwilad
gaxda safuZveli erTis mxriv _
soflebidan mosaxleobis gaZlirebuli migraciisa da meores
mxriv _ agraruli warmoebis paralizebisa. kerZod, ganaxevrda
venaxisa da xexilis farTobebi,
Cais plantaciebiT gaSenebuli
aTasobiT heqtari tyed aris qceuli, umZimes dReSia sakonservo
mrewveloba, katastrofulad Semcirda cxvris, Roris, frinvelisa
da msxvilfexa rqosani pirutyvis
suladoba da sxv.
aRniSnulis ZiriTadi mizezi Sps-ebisa da mogebaze orientirebuli sxva organizaciuli
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formebis savsebiT gasagebi imanenturi interesebia. aqedan gamomdinare migvaCnia, rom soflis
meurneobisa da gadammuSavebeli
mrewvelobis dabalansirebuli
ganviTarebis yvelaze efeqtur
meqanizms maTi integracia warmoadgens, romlis optimaluri
formebisa da maTze damyarebuli
socialur-ekonomikuri ganviTarebis efeqturi modelebis
Zieba mravalfunqciuri sasoflo-sameurneo kooperativebis
xelSewyobis aucileblobamde
migviyvans. aseTi struqturis
formirebiT da saxelmwifos xelSewyobiT sasoflo-sameurneo
produqciis mwarmoeblebs miecemaT pirveladi produqciis
warmoebis, gadamuSavebisa da
realizaciis erTiani ciklis
Seqmnis SesaZlebloba, sadac
produqciis Rirebuleba yovel
sameurneo safexurze izrdeba da
sadac glexebi dainteresebuli
iqnebian saboloo produqciis
realizaciidan mniSvnelovnad
gazrdili SemosavlebiT.
droSi SezRudulobam ar unda
dagvaSvebinos seriozuli Secdoma, romlis konturebi ukve Cans
saqarTvelos premier-ministris
mier inicirebuli 100 gadammuSavebeli sawarmos gadacemaSi Sps-ebsa
Tu sxva organizaciul-samarTlebriv formebze (kooperativebze am etapze ver xerxdeba maTi
gadacema, kooperativebisa da maTi
maorganizebeli struqturebis
ararsebobis gamo). glexobidan
produqciis Semsyidveli, mxolod

sakuTar mogebaze orientirebuli
organizaciebis xelSewyoba iqneba
mxolod ukuSedegis momtani. Cveni
azriT, agroproduqciis mwarmoebelTa da gadammuSavebeli mrewvelobis sawarmoTa ekonomikuri
damokidebulebis Zveleburi formis SenarCuneba axlo momavalSi
agrowarmoebis ganviTarebis seriozuli muxruWi gaxdeba.
zogadad udavoa, rom Sps-ebisa
sxva organizaciul-samarTlebrivi formebis ganviTarebas Tavisi
adgili da mniSvneloba gaaCnia
sabazro pirobebSi, magram Tu arsebobs socialur-ekonomikuri
ganviTarebis sxva, ufro Zlieri
motivebi da Sesabamisi programebi,
romlebic moqmedeben sazogadoebis mravalricxovani wevrebis,
rogorc samewarmeo subieqtebis
ganviTarebaze da miT umetes, Tu
es xdeba Cveni qveynis tradiciuli
agraruli dargebis reabilitaciis safuZvelze, maSin saxelmwifos
mxridan am mimarTulebaTa ignorireba, an maTi ganxilva tipiuri
kerZo biznes-proeqtebis paritetulad, unda CaiTvalos rogorc
se ri o zu li me To do lo gi u ri
Secdoma.
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, am etapze, SesaZleblad
migvaCnia Sps-ebis Camoyalibeba
100%-iani saxelmwifo wiliT, romlebic sakuTar balansze aiyvanen
zemoaRniSnuli saxelmwifo sawarmoebs, da romelTa gamosyidvis
ufleba miecemaT am sawarmoebTan
funqcionalurad dakavSirebul
sasoflo-sameurneo kooperativebs, gamosyidvis winaswar Camoyalibebuli kumulaciuri formiT.
am formiT praqtikulad ganxorcieldeba am sawarmoTa gamosyidva
sasoflo-sameurneo kooperativebis mier sawesdebo kapitalSi
kooperativis wevrTa xvedriTi
wilis permanentuli zrdis safuZvelze. maTi xvedriTi wilebis
formireba ki moxdeba gadammuSavebuli, anu saboloo produqciis
realizaciidan miRebuli kooperaciuli gadaxdebis nawiliT da
damatebiTi pais odenobiT, winaswar SeTanxmebuli sqemiT.
ver ti ka lu ri in teg ra ci is

aseTi modeli erTis mxriv warmoadgens samewarmeo riskebis
Semcirebis efeqtur meqanizms,
xolo, meores mxriv, uaRresad gaamartivebs sasoflo-sameurneo
kooperativebis Camoyalibebis
sakiTxs, radgan, kooperativebis
wevrebi “post-faqtum”, Semosavlebis intensiuri zrdis pirobebSi gaacnobiereben da gaiTaviseben
kooperaciuli sawarmoo urTierTobebis upiratesobebs.
sasoflo-sameurneo kooperaciis warmodgenili modeli didad
amartivebs sameurneo rgolebs
Soris rTul sawarmoo urTierTobebs. aq sawarmoo urTierTobaTa
yvela sirTule transformirdeba organizaciuli xasiaTis
problemaSi, rac ukavSirdeba
saxelmwifos maregulirebel
da xelSemwyob funqcias. am sakiTxis gadawyveta, aSkarad gviandeba soflis meurneobis saministros inertulobis gamo.
specializebuli struqturis
Seqmna organizacias gaukeTebs da
daaCqarebs sasoflo-sameurneo
kooperativebis Camoyalibebas
partniorobis safuZvelze (winaswar SemuSavebuli strategiis
safuZvelze) da Sesabamisi drois
ganmavlobaSi koordinacias gauwevs maTi funqcionerobis process.
SemTxveviTi araa, rom liberaluri ekonomikis mqone dasavleTis qveynebma saxelmwifo
xelSewyobisa da dafinansebis
prioritetul mimarTulebad
kooperaciul sawyisebze funqcionirebadi organizaciebis xelSewyoba miiCnies, radgan mxolod
kooperirebis saSualebiT aris
SesaZlebeli ori sawyisis gaerTianeba: sakuTrebis, romelic aZlevs
mis mflobels arCevanis Tavisuflebas da warmoebis masStabis gazrdisTvis, romelic ganapirobebs
erTs mxriv – teqnikur da ekomomikur upiratesobas da meores
mxriv – avtoritetsa da wonas
sasaqonlo da safinanso bazrebze.
aqve mogvyavs evropis erT-erTi maRal ganviTarebuli qveynis
_ daniis saxameblis mwarmoebeli
kooperativis (daniaSi kartofi-

lis saxameblis warmoebis 85%
gadis eqsportze da iyideba 40-ze
met qveyanaSi. 170 000 t/weliwadSi kartofilis saxamebels
awarmoebs 5 sawarmo, romelic
ekuTvnis kooperativs da aerTianebs 3000-ze met fermers) funqcionirebis ZiriTadi principebi:
 fermeri aris aqciebis
mflobeli.
 TiToeuli aqcia aZlevs
uflebasa da imavdroulad valdebulebas 100kg kartofilis
Cabarebaze (10 aqciis mflobels
aqvs ufleba da valdebuleba Caabaros 10*100=1000kg kartofili).
 kartofilis Cabarebis
rigs gansazRvravs sawarmo da
adgilzeve anazRaurebs produqciis minimalur Rirebulebas.
 saxameblis gayidvis Semdeg miRebuli mogeba nawildeba
aqciebis raodenobis mixedviT.
aqciebis gayidva, an gasxviseba nebadarTulia. aqciis fass
gansazRvravs kartofilis fasi
gayidvis momentisTvis.
  kooperativis marTvas
axorcielebs kreba, romelic
irCevs sawarmos mmarTvel direqtorats kooperativis wevrebidan.
 kooperativis wevrs aqvs
mxolod erTi xma da es damokidebuli ar aris aqciebis flobis
raodenobaze.
msgavsi modeli unda dainergos saqarTveloSi, radgan, amiT
ar izRudeba fermerTa Tavisufleba da e.w. `koleqtivizaciis~
SiSic qreba. pirvel etapze SeiZleba gavauqmoT produqciis
Cabarebaze mkacri valdebuleba
da davuSvaT kooperativis arawevrebisgan produqciis SeZena Tu
amis aucileblobas direqtorati
dainaxavs.
mxolod aseTi sistemis pirobebSi Seiqmneba rogorc ZiriTadi
sameurneo rgolebis, ise mTliani
sistemis efeqturi funqcionirebis obieqturi safuZvlebi, sadac
praqtikulad gamoiricxeba sawarmos mesakuTreTa (subieqturobis)
faqtori, razedac mimdinare etapze araswori socialur-ekonomikuri politikis Sedegad, mTli-

anadaa damokidebuli rogorc
gadammuSavebeli Sps-ebis, aseve
Sesabamis sasoflo-sameurneo
dargebSi dasaqmebuli aTasobiT
komlis ZiriTadi sameurneo saqmianoba.
kooperaciul samewarmeo sistemaSi misi wevrebis wilis (pais)
formirebaze permanentul gavlenas moaxdens damatebiTi pai, romelic warmoadgens kooperaciuli
da sapaio gadaxdebis wesdebiT
gansazRvrul nawils. amitom garkveuli periodis ganmavlobaSi
igi iqneba cvalebadi (miT ufro
sawyis etapze da miT umetes garedan mosalodneli xelSewyobis
pirobebSi) da misi zrda damokidebuli iqneba mxolod kooperativis wevrTa keTilsindisier da
efeqtur Sromaze, rac Tavis mxriv
warmoadgens umniSvnelovanesi
faqtoris _ SromiTi resursebis
kapitalizaciis yvelaze Zlier
safuZvels.
es uaRresad mniSvnelovani pozicia araerTxel iyo gaJRerebuli saqarTvelos premier-ministris sajaro gamosvlebSi, rogorc
agrarul seqtorSi axali ekonomikuri politikis mniSvnelovani
komponenti. amaze metyvelebs
Tundac is RonisZieba, romelic
gatarda sasoflo-sameurneo kooperaciis kanonmdeblobis SemuSavebis kuTxiT. miuxedavad amisa,
ukve SeiZleba daskvnis gamotana
imis Sesaxeb, rom es RonisZieba
aSkarad ar aris sakmarisi sasoflo–sameurneo kooperaciisa da
Sesabamisad, agraruli seqtoris
intensiuri ganviTarebisTvis.
saqarTvelos parlamentis
mier sasoflo-sameurneo kooperativebis Sesaxeb kanonis miReba
udavod unda CaiTvalos win gadadgmul nabijad, romelmac dasabami
unda misces qveynis ekonomikis
mniSvnelovani (agraruli) seqtoris axlebur, racionalur organizaciul mowyobas, rac pirdapir
aisaxeba mosaxleobis ekonomikur
da socialur mdgomareobaze.
miuxedavad amisa, ar SeiZleba yuradRebis gareSe davtovoT kanonis is xarvezebi, romlebic droTa
ganmavlobaSi SeiZleba negatiu-
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agraruli seqtori
rad aisaxos am umniSvnelovanes
procesze.
kerZod, kanoniT sasoflosameurneo kooperativebis Sesaxeb ar xdeba kooperativis
Sida sawarmoo urTierTobaTa
maregulirebeli ZiriTadi wesebis gansazRvra. es aris umniSvnelovanesi komponenti, romlis saSualebiT SesaZlebelia
kooperativma SeinarCunos misi
ZiriTadi arsi, rac ganasxvavebs
mas mogebaze orientirebuli
sxva organizaciul-samarTlebrivi formebisgan (Sps, saaqcio
sazogadoeba da sxva). magram kooperativis arsebobis mizanSewonilobis ganmsazRvreli
ZiriTadi faqtori unda iyos
ara kanoniT dadgenili mxolod
sapaio fondSi Sesatani fuladi
da sxva saxis qonebა (romelic
mepaies aZlevs dividendebis miRebis saSualebas), aramed, misi
wevrebis, SromiTi resursebis
kapitalizacia, rac uzrunvelyofs Sromis ukugebis yvelaze
maRal xarisxs.
swored am ori komponentis –
SromiTi da materialuris organuli SerwymiT (sadac dominantia
Sroma, xolo materialuri resursebis erTaderTi daniSnuleba – ara gazrdili dividendebis
miReba, aramed kooperativis
wevrTa Sromis ukugebis maRali
xarisxis uzrunvelyofaa), miiRweva maRali ekonomikuri efetianoba, socialur solidarobasa
da samarTlianobaze dafuZnebuli sistemis formirebiT.
Tanamedrove evropuli tipis
kooperativebs ganviTarebis 150
wliani gamocdileba gaaCniaT, rac
iZleva mdidar masalas Cvens qveyanaSi kooperaciuli moZraobis
sworad warmarTvisTvis. am gamocdilebidan yvelaze niSandoblivia
is, rom am mimarTulebiT ganviTarebuli yvela warmatebuli
qveyana qmnis Sesabamis normatiul-sakanonmdeblo bazas, sadac
iseTi elementebis SemotaniT,
rogoricaa: sapaio Senatani,
damatebiTi pai, kooperaciuli
gadaxdebi, kooperativis asocirebuli wevri da sxva, axdenen
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kooperativebis Sida sawarmoo
urTierTobebis regulirebas
uSualod sakanonmdeblo doneze, im mizniT, rom am urTierTobebSi SromiTi resursis faqtori iyos ganmsazRvreli da masze
materialurma kapitalma sapaio
Senatanebis saxiT ar moaxdinos
dominanturi zegavlena.
zogierT qveyanaSi arsebobs
gansxvavebuli praqtikac: sakanonmdeblo doneze xdeba kanonis
miReba sasoflo-sameurneo kooperaciis Sesaxeb SedarebiT gamartivebuli wesiT, romelic ar axdens
kooperativebis Sida sawarmoo
urTierTobebis regulirebas,
magram am SemTxvevaSi es sakiTxi
regulirdeba qveynis mTavrobis, an Sesabamisi saxelmwifo
uwyebis normatiuli aqtiT, rac
gamoixateba sasoflo-sameurneo kooperativebis tipiuri wesdebis miReba-damtkicebiT. orive
SemTxvevaSi yvela qveynis kanoni
sasoflo-sameurneo kooperaciis
(kooperativebis) Sesaxeb Seicavs
punqtebs, romlebic ZiriTadi da
saerToa yvelasTvis. magaliTad
aseTia:
kooperativis wevrTa pai yalibdeba aucilebeli da damatebiTi sapaio SenatanebiT. aucilebeli sapaio Senatanebis odenoba
ganisazRvreba Tanabrad, an kooperativis saqmianobaSi wevrTa
monawileobis proporciulad
da es maCvenebeli yovelwliurad
SeiZleba Seicvalos, xolo damatebiTi sapaio Senatanebis Setanis
wesi da odenoba ganisazRvreba kooperativis wesdebiT.
samwuxarod, saqarTvelos sakanonmdeblo organom es sakiTxebi
ar miiCnia mniSvnelovnad, rom mowinave qveynebis msgavsad moexdina
sasoflo-sameurneo kooperativebis Sida sawarmoo urTierTobebis regulireba sakanonmdeblo
doneze. amitom rCeba erTaderTi
swori gamosavali: saqarTvelos
mTavrobam an soflis meurneobis ministrma unda gamosces
normatiuli aqti: sasoflo-sameurneo kooperativebis tipiuri wesdebis damtkicebis
Taobaze, romelic savaldebu-

lo iqneba sasoflo-sameurneo
kooperativis statusis miRebis
msurveli yvela iuridiuli subieqtisTvis.
garda amisa, sayuradReboa erTi garemoebac: kerZod, evrokavSiris mier gamoyofili saxsrebiT
sasoflo-sameurneo kooperaciis
warmarTva dagegmilia saqarTveloSi moqmedi arasamTavrobo
organizaciebis saSualebiT. arasamTavrobo organizaciebs ara
aqvT kooperaciuli samewarmeo
proeqtebis marTvis dadebiTi
gamocdileba, xolo warumateblobis SemTxvevaSi isini pasuxs
ar ageben mosaxleobisa da saxelmwifos winaSe. aseT SemTxvevaSi
didia imis albaToba, rom kooperativebis mniSvnelovani nawili
ver ganaxorcielebs warmatebiT
sameurneo proeqtebs, rac mniSvnelovnad daazaralebs rogorc
mosaxleobas, aseve mTlianad
sasoflo-sameurneo kooperaciis ideas.
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare cxadia, rom saxelmwifom
calsaxad unda gansazRvros, rom
sasoflo-sameurneo kooperaciis ganxorcieleba warmoadgens
masStabur RonisZiebaTa erTobliobas, romelic gamiznulia
uSualod soflad mcxovrebi adamianebis da saboloo angariSiT,
mTeli sazogadoebis sasikeTod.
arsebuli realobis gaTvaliswinebiT swored saxelmwifom unda
aiRospasuxismgeblobadaikisros
am mniSvnelovani procesis warmmarTvelis ZiriTadi (makoordinirebelidaxelSemwyobi)funqcia.
arasakmarisi gacnobiereba imisa, rom agrarul seqtorSi kooperaciis ganviTareba saxelmwifo
reformebisa da gardaqmnebis yvelaze mniSvnelovani mimarTulebaa
da Tavis Sekaveba am kuTxiT qmediTi RonisZiebebis gatarebisa da
warmatebuli ekonomikis qveynebis
mdidari gamocdilebis gaziarebisgan, aucileblad Seqmnis seriozul
problemebs, rac negatiurad aisaxeba mTavrobis mier soflad ukve
gatarebuli masStaburi RonisZiebebidan mosalodnel sistemursinergiul efeqtze.

SOS!

Crdilovani bankingi, rogorc
finansuri stabilurobis muqara!
2008 wlis globalurma finansurma krizisma
cxadyo, rom dReisaTvis sarsebuli makroekonomikuri politikisa da prudenciuli zedamxedvelobis tradiciuli meqanizmebi ar aris sakmarisi
qveynebis safinanso sistemebis riskebis gasaneitraleblad. monetaruli politikis sagangebo
zomebi da mniSvnelovani sabiujeto xarjebi,
gaweuli finansuri sistemebis gadasarCenad,
metyveleben imaze, rom dRis wesrigSi dadga safinanso regulirebisa da zedamxedvelobis reformirebis, misi gamkacrebisa da makroprudenciuli
normebis SemoRebis aucilebloba.

am amocanebis praqtikaSi realizebis mizniT 2009
wels finansuri stabilurobis forumi1 gardaiqmna finansuri stabilurobis sabWod (Financial
Stability Board). es ukanaskneli safinanso maregulireblebisa da saerTaSorsio organizaciebis araformaluri urTierTobis organoa, romlis mizania
finansuri stabilurobisadmi xelSewyoba.
dReisaTvis aRniSnuli sabWo aerTianebs G20 wevr
qveynebs, saerTaSoriso organizaciebs - saerTaSoriso angariSsworebebis banki (BIS), evropuli centraluri banki (ECB), evrokomisia, saerTaSoriso savaluto fondi (IMF), ekonomikuri TanamSromlobisa
da ganviTarebis organizacia (OECD), msoflio banki
(WB), agreTve standartebis damwesebel saerTaSoriso organoebs – sabanko zedamxedvelobis bazelis
komiteti (BCBS), globaluri safinanso sistemis
komiteti (CGFS), sagadaxdo da saangariSsworebo
sistemebis komiteti (CPSS), dazRvevis zedamxedvelobis organoebis saerTaSoriso asociacia (IAIS),
finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebis sabWo (IASB), fasiani qaRaldebis komisiis saerTaSoriso organizacia (IOSCO).
finansuri stabilurobis sabWom 2012 wels gamoikvlia msoflio finansur sistemaSi Crdilovani
sabanko seqtoris masStabebi da struqturebi am
sabWos 24 iurisdiqciaSi, Cilesa da evrokavSirSi.
miRebuli Sedegebi sakmaod SemaSfoTebelia:

miaxloebiTi SefasebebiT, 2012 wlis 1 ianvrisTvis Crdilovani sabanko seqtoris aqtivebis moculobam Seadgina kvlevaSi monawile qveynebis safinanso sistemis aqtivebis daaxloebiT 25%, bankebis
aqtivebis 50% da mSp-s 133%.2
yvelaze masStaburi Crdilovani sabanko
seqtori gaaCnia amerikis SeerTebul Statebs –
mTliani aqtivebis 35%, evrozonas – 33% da did
britaneTs – 14%. calkeuli qveynebidan yvelaze
msxvili Crdilovani sabanko seqtorebi safinanso
sistemis mimarT gaaCnia Semdeg qveynebs: holandia
– 45%, aSS da honkongi – 35%, Sveicaria, singapuri, didi britaneTi da korea – 25%. MmSp-sTan
mimarTebaSi ki honkongs – 520%, holandias –
490%, did britaneTs – 370%, singapurs – 260%
da Sveicarias – 210%.3
kvlevis Sedegad dadginda, rom Crdilovani
sabanko seqtori izrdeboda maRali tempebiT
2008-2009 wlebis krizisamde. Tu 2002 wels misi
moculoba Seadgenda 26,3 trln. dolars, 2007 wels
igi gaizarda 61,5 trln. dolaramde. 2008 wels
Crdilovani sabanko seqtoris aqtivebis moculoba
Semcirda 58,9 trln. dolaramde, xolo 2011 wlis
bolosTvis isev gaizarda 66,1 trln. dolaramde.
amasTan, Crdilovani sabanko seqtoris umsxvilesi
wili – 34% 2011 wels modis sainvesticio dondebze (garda fulis bazris fondebisa). meore adgils

1
finansuri stabilurobis forumi (Financial
Stability Forum) Seiqmna 1999 wels bundesbankis yofili prezidentis hans titmaieris iniciativiT
ganviTarebuli qveynebis (G7) centraluri bankebisa da finansTa ministrebis mxardaWeriT.

2 wyaro:
pr_121118.pdf
3 wyaro:
pr_121118.pdf

http://www.financialstabilityboard.org/press/
http://www.financialstabilityboard.org/press/
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SOS!
ikaveben brokerebi da dilerebi – 14%.1
yovelive zemoaRniSnuli mkafiod miuTiTebs
imaze, rom ukanasknel wlebSi msoflioSi safinanso
sisitemaSi swrafi tempebiT viTardeba Crdilovani
seqtori, gansakuTrebiT ki sabanko sistemaSi. am ukanasknelma miiRo Crdilovani Crdilovani bankingis
saxelwodeba.
Crdilovani bankingi (Crdilovani sabanko sistema) warmoadgens safinanso bazris segments, romelic
funqcionirebs sabanko dawesebulebebis maregulireblebis, maT Soris, centraluri bankebis, kontrolisa da zedamxedvelobis miRma. termini “Crdilovani bankingi” (Shadow Banking) warmoiqmna aSS-Si
da Tavdapirvelad niSnavda federaluri sarezervo
sistemis mier nebismieri naklebadregulirebad, an
saerTod araregulirebad organizaciebs.
Crdilovani bankingi praqtikulad warmoadgens
paralelur, alternatiul sabanko bazars, romlis
monawileebic arian: hej-fondebi, pirdapiri investiciebis fondebi, sainvesticio da mmarTveli
kompaniebi, tradiciuli bankebis sainvesticio
struqturebi, fulis bazris fondebi, safondo
bazris brokerebi da dilerebi, mzRvevelebi da
gadamzRvevelebi. anu, paraleluri, Crdilovani
sabanko seqtori moicavs aramarto sainvesticio
industrias, aramed, sxva specializirebul Suamavlebsac, maT Soris, sadazRvevo kompaniebsa da
sapensio fondebs.
ufro farTo gagebiT, Crdilovani sabanko sistema warmoadgens nebismieri sabanko funqciebis
ganxorcielebas araregulirebadi, an sustad regulirebadi institutebis mier. Crdilovani bankingi ar aris kriminali, misi warmomadgenlebi ar
arian damnaSaveni. es aris institutebi, romlebic
imyofebian erovnuli sabanko sistemebis regulirebis miRma.
Crdilovani sabanko sistemis problema gansakuTrebiT gamwvavda 2008 wels, rodesac cxadi
gaxda, rom finansuri bazris monawile araregulirebadi institutebi sabanko seqtorisTvis damaxasiaTebeli mniSvnelovani riskebis matareblebad
iqcnen. amgvar riskebs Soris yvelaze farTod gavrcelda sabanko riskebi, dakavSirebuli moklevadiani valdebulebebis xarjze grZelvadiani aqtivebis
dafinansebasTan da leverijis maRal donesTan.
garda amisa, sustad regulirebadi, an araregulirebadi institutebi, romlebic asruleben sabanko funqciebs, qmnian maregulirebeli arbitraJis
SesaZleblobebs. Sedegad, mkacrad regulirebad
bankebs uCndebaT garkveuli stimulebi, maT Soris
iseTi, rogoricaa: magaliTad, maRalxarisxiani kreditebi Caanacvlon dabalxarisxiani kreditebiT
(aqtivebis e.w. sekiuritizacia) im martivi mizezis
gamo, rom kapitalisadmi moTxovna aris praqtikulad igive, xolo, Semosavali ki bevrad meti. amitomac maregulirebebli moTxovnebis Sesrulebis
1 iqve.
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aucileblobis Tavidan aridebis mizniT kapitali
garbis metad regulirebadi seqtorebidan naklebad
regulirebad seqtorebSi.
Crdilovani sabanko seqtoris zrda dakavSirebulia ganviTarebuli qveynebis mier safinanso institutebis zedamxedvelobis gamkacrebasTan, rac
ganpirobebuli iyo msoflio finansuri krizisis
Tanmdevi msoflios umsxvilesi bankebis sainvesticio-safinanso saqmianobis gamoZiebasTan dakavSirebuli skandaluri sasamarTlo procesebiT.
gaizarda moTxovnebi bankebis kapitalis sididisa da
struqturis mimarT, daisva sakiTxi gayofil iqnas
tradiciuli sabanko da sainvesticio saqmianoba,
gamkacrda moTxovnebi informaciis gamWvirvalobisadmi. aseT pirobebSi bankebi iZulebulni Seiqnen
moexdinaT TavianTi saqmianobis optimizireba rogorc sakuTari, aseve msxvili klientebis saxsrebis
Semosavlianobis SesanarCuneblad.
tradiciuli sabanko da sainvesticio saqmainobis
gancalkevebis sakiTxi bolo wlebSi TandaTanobiT sul ufro aqtualuri xdeba. 1933 wlidan 1999
wlamde amerikis Seertebul StatebSi moqmedebda
glasi-stigolis kanoni, romlis Tanaxmad, sakredito-sadepozito dawesebulebebs, igive komerciul
bankebs, ekrZalebodaT maRalriskiani sainvesticio
operaciebis ganxorcieleba meanabreebis saxsrebis
xarjze. am kanoniT maRali riskis mqone spekulaciuri operaciebi fasian qaraldebTan gadayvanil iqna
sainvesticio bankebSi, anu, igive sainvesticio brokerebTan. finansuri seqtoris maregulireblebi ar
iyvnen pasuxismgebelni aseTi bankebis spekulaciuri
finansuri iperaciebisTvis, xolo, riskebis mTeli
simZime gadadioda investorebze. glas-stigolis
kanonis gauqmebisa da sabanko regulirebis Sesustebis Sedegad meanabreTa saxsrebma daiwyes gadadineba safondo bazrebze. imavdroulad, sabanko
zedamxedvelobisTvis bankebis operaciebis meti
wili gaxda gaumWvirvale. yovelive aman daaCqara
finansuri krizisis dadgoma jer amerikaSi, Semdgom
ki mis farglebs gareT.
Crdilovani sabanko sistemis saqmianoba Tavis
arsiT warmoadgens sainvesticio-sabanko saqmianobas, romelic xorcieldeba Suamavali kompaniebis
meSveobiT arsebuli kanonmdeblobis farglebSi. es
kompaniebi SeiZleba iyos sxvadasxva saxis fondebi,
trastebi, an sxva konkretuli miznebisTvis Seqmnili
kompaniebi. am Suamavlebs, rogorc wesi, ar aqvT ufleba moizidon mosaxleobis anabrebi da ar gaaCniaT
sabanko saqmianobis licenzia. sxva mxriv maTi saqmainoba praqtikulad ar gansxvavdeba komerciuli
bankis sainvesticio qvedanayofis saqmianobisagan.
amgvari Seamavlebis gamoyeneba zrdis miwodebuli
finansuri momsaxurebis moqnilobas imis xarjze,
rom isini praqtikulad ar regulirdebian finansuri seqtoris maregulireblebis mier.
msoflio praqtikaSi rac ufro mkacri xdeba
sabanko seqtorSi informaciis gamWvirvalobisa

da interesTa konfliqtis mizezebis aRmofxvris
moTxovnebi, miT ufro meti fuli gadaedineba sabanko seqtorSi. amitomac safinanso seqtoris maregulireblebisaTvis ukiduresad mniSvnelovania ipovo
noqros Sualedi, anu, erTi mxriv, regulirebis procesi ar miiyvanon absurdamde, xolo, meore mxriv,
akontrolon sistemuri riskebi, romelTa wyaros
warmoadgens Crdilovani sabanko sistema.
Crdilovani sabanko sistemis operaciebi, romlebic amovardnilia maregulirebeli da makontrolebeli (sazedamxedvelo) organoebis Tvalsawieridan,
mravalferovania, Tumca maT Soris aris mniSvnelobiTa da moculobiT gamorCeuli operaciebi,
romlebic gansakuTrebul gavlenas axdens qveynis
safinanso seqtoris mdgradobasa da sijansaReze.
yvelaze metad gavrcelebuli legaluri Crdilovani operacia aris aqtivebis (fasiani qaRaldebis
saxiT) ukugamosyidva, anu, igive repo operaciebi.
am operaciebiT manipulirebis klasikuri magaliTia amJamad gakotrebuli umsxvilesi bankis Lehman
Brothers-is magaliTi, rodesac man balansidan droebiT moacila 50 mlrd. dolari problemuri aqtivebi
repo operaciebis meSveobiT. am gziT banki cdilobda daerwmunebina investorebi Tavis mdgradobasa
da saimedoobaSi.
repo operaciebisgan gansxvavebiT arsebobs garkveuli xerxebi, romliTac SesaZlebelia problemuri aqtivebis balansidan mocileba ara droebiT,
aramed, samudamod. maT Soris gansakuTrebulad
gavrcelebulia e.w. sekiuritizacia, romlis arsi mdgomareobs imaSi, rom banki Tavis sakredito
moTxovnebs, anu, sakredito aqtivebs, aformebs fasian qaRaldebSi, romelTa realizeba xorcieldeba
safinanso bazarze specialuri Suamavali kompaniis
meSveobiT. aseTi kompania, bunebrivia, iqmneba TviT
bankis mier da mis mierve kontroldeba.

specialurad Seqmnili kompaniis
moTxovnebs banki hyidis erTianad, Tanac
am moTxovnebSi erTamaneTSia gaerTianebuli sxvadasxva xarisxis kreditebi.
yvelaze xSirad aseTi sakredito nazavis
xarisxi yvela dasaSveb minimalur standartze ufro dabalia. specialurad
Seqmnili kompania am sakredito nazavs
anawilebs fasiani qaRalebis paketebad
da Semdeg maT hyidis calobiT safinanso
bazarze miamit investorebze.
ukanasknel periodSi sekiuritizaciis amdagvari procedurebi gaxda
popularuli da miiRo farTo masStabi.
bankebis ipoTekuri kreditebi gardaiqmnen fasian qaRaldebad da intensiurad
ivaWrebodnen safondo bazrebze. bankebis sekiuritizirebuli aqtivebis meti
wili mosaxleobisTvis praqtikulad
warmoadgenda satyuaras, xolo TviT
bankebi ki ganze rCebodnen. yovelive es
damTavrda 2008 wlis cnobili finansuri krizisis
dadgomiT.
rogorc Cans, Crdilovani sabanko sistema mravali qveynis safinanso seqtoris seriozuli problemaa. gamonaklisi arc Cveni qveyanaa. saqarTveloSi
Crdilovani sabanko seqtoris sistemuri kvlevebi dRemde ar Catarebula da uaxloes momavalSi,
rogorc Cans, am mimarTulebiT muSaoba arc igegmeba. am etapze SesaZlebelia mxolod miaxloebiT
da dabali albaTobiT saqarTvelos Crdilovani
sabanko sistemis moculobis daTvla. amisTvis unda ganvsazRvroT im institutebis wre, romlebic
ewevian sabanko saqmianobas.
imisaTvis, rom dadgindes, Tu romeli institutebi SeiZleba miekuTvnos Crdilovani sabanko sistemas, aucilebelia, pirvel rigSi, gamovlindes sabanko seqtoris miRma sakredito Suamavlobis yvela
SemTxveva. amasTan, aucilebelia iseTi institutebis
gamovlena, romlebisTvisac damaxasiaTebelia aqtivebis ganaRdebis vadisa da likvidurobis riskebi,
riskebis arasruli gadacema, maRali leveriji da
maregulirebeli arbitraJi. mxolod amis Semdegaa
SesaZlebeli aseTi saxis institutebisTvis maregulirebeli normebisa da RonisZiebebis SemuSaveba.
saqarTvelos Crdilovan sabanko seqtors SeiZleba mivakuTvnoT, upirveles yovlisa, kvalificiuri sakredito institutebi, romelTa iuridiuli
statusi gaformda 2012 wels sabanko kanonmdeblobaSi Sesabamisi cvlilebebis Setanis Semdeg. mosazreba imis Sesaxeb, rom e.w. kvalificiuri sakredito
institutebis SemoReba saqarTvelos safinanso
seqtorisTvis ar iqneboda swori, rom amiT iqmneboda paraleluri sabanko seqtori saqarTveloSi,
Cems mier gamoTqmul iqna jer kidev 2012 wels.1 kva1 saqarTveloSi paraleluri sabanko sistema
iqmneba, “rezonansi”, #122 (7054), 9 maisi, 2012.
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lificiuri sakredito institutis samarTlebrivi
statusi dRemde gauqmebuli da, rogorc Cans, arc
gauqmdeba saqarTvelos erovnuli bankis arsebuli
mmarTvelobis periodSi. Tumca, sayuradReboa is,
rom saqarTveloSi moqmedi biznes-struqturebidan
mxolod erTma _ Sps “riko eqspres”-ma miiRo kvalificiuri sakredito institutis statusi, romelic
daregistrirda 2013 wlis ivnisSi. Cemis azriT, sxva
struqturebi ar gadadgamen aseT nabijs da xels ar
Seuwyoben qveynis isedac susti safinanso sistemis
mdgradobis Seryevas.
meore mniSvnelovani instituti, romelic miekuTvneba Crdilovan sabanko seqtors, aris mevaxSeoba, e.w. kerZo ipoTekarebis instituti. mosazreba
imis Sesaxeb, rom kerZo ipoTekarebi warmoadgenen
Crdilovan bankebs, Cems mier araerTxel iqna gasajaroebuli rogorc presiT,1 aseve eleqtronuli
mediiT.2 Tumca, finansuri seqtoris im droisTvis
erTaderTma maregulirebelma verc adre moaxdina reagireba mevaxSeebis problemaze da dResac
am sakiTxis gadawyveta ar Sedis misi saqmianobis
dRis wesrigSi.
Crdilovani sabanko sistemis mniSvnelovani
institutia agreTve lombardebi, romelTa sakredito saqmianoba aseve amovardnilia safinanso
zedamxedvelobis arealidan. garda amisa, ukanasknel periodSi izrdeba sxvadasxva saxis fondebis
raodenoba, romlebic ara Tu ar regulirdebian,
aramed, maTi saqmianobis sakanonmdeblo safuZvlebic ki ar aris SemuSavebuli.
saqarTvelos erovnuli banks, rogorc sabanko seqtoris maregulirebel da zedamxedvel
organos, ar gaaCnia sruli da sarwmuno informacia imis Sesaxeb, Tu ra saxis biznesiT arian
dakavebuli komerciuli bankebi garda sabanko
saqamianobisa, romel biznes-struqturebSi gadaedineba mosaxleobidan moziduli depozitebi
1 “Crdilovani bankebi” – swrafad mzardi, magram saSiSi biznesi, “rezonansi”, # 322 (6999), 29 noemberi, 2011.
2 http://www.palitratv.ge/gadacemebi/saqme/11549-301111-gadacema-saqme-ra-safrthkhes-uqmnis-qchrdilovani-bankebiqsaqarthvelos.html

da rogoria am depozitebis ganiavebis albaToba
da riskebi.
Crdilovani sabanko sistemis zedamxedvelobisa
da regulirebis gaZlierebis miznebis gansaxorcieleblad G20 qveynebis 2013 wlis seqtembris
Sexvedraze miRebul iqna sagzao ruqa, romliTac
gaTvaliswinebulia finansuri stabilurobis sabWoSi Semavali saerTaSoriso organizaciebis mier
garkveuli RonisZiebebis ganxorcieleba. maT Soris
umniSvnelovanesia:
•
hej-fondebis msoflio bazris analizi
da misi Sedegebis gaTvaliswineba Crdilovani
sabanko sistemis gamWvirvalobisa da riskebis
Sefasebis srulyofis saqmeSi;
•
finansuri stabilurobis sabWos mier
Crdilovani sabanko sistemis analizis Sedegebis
gamoqveyneba;
•
fasiani qaRaldebis giraoTi ganxorcielebuli dafinansebis operaciebis gadafasebis
koeficientebis SemuSaveba;
•
Crdilovani sabanko sistemis subieqtebis
zedamxedvelobis RonisZiebebis SemuSaveba da
kapitalisadmi moTxovnebis gadasinjva im bankebisTvis, romlebic axorcieleben investirebas
Crdilovani sabanko sistemis fondebSi da sxv;
Cemis azriT, saqarTvelos erovnuli banki ar
darCeba msoflioSi mimdinare procesebis miRma,
gamoiCens iniciativas da uzrunvelyofs saqarTvelos Crdilovani sabanko sistemis struqturisa da
moculobis analizuri samuSaoebis Catarebas.
imisaTvis, rom erovnulma bankma efeqtianad
Seasrulos Tavisi erT-erTi ZiriTadi funqcia –
safinanso sistemis stabilurobis uzrunvelyofa, man unda ganaxorcielos Crdilovani sabanko
sistemis sistemuri riskebis kvleva da asaxos isini mis mier momzadebul finansuri stabilurobis
yovelwliur angariSSi, “romelic, standartuli
makroekonomikuri analizisgan gansxvavebiT, Seiswavlis movlenebs, romelTa moxdenis albaTobis
dadgena rTulia, magram riskis materializaciis
SemTxvevaSi uaryofiTi zegavlena - arsebiTi”3.
3

http://nbg.gov.ge/index.php?m=109

SHADOW BANKING-THREAT TO FINANCIAL STABILITY
Resume
Lia Eliava, Doctor of Economics, Professor
The article researches role and place of shadow banking in the emergence of crises. It stresses that in the circumstances
of deepened globalization shadow banking covered financial systems of almost all countries. This is to attribute to the fact
that number of subjects involved in credit activities turned out to be beyond the banking regulation. The similar situation is
in the financial sector of Georgia. Thus, the risk of deepening the financial instability increases. The article presents offers
and recommendations on averting expected challenges.

22

agraruli seqtori: miwa

rogor SevafasoT miwa

miwis resursebis ufro intesiurad gamoyeneba da marTva
qmnis erTiani saerTo globalur
sazrunavs. miwa aris adamianis
yvela saxis saqmianobis sawyisi da
safuZveli, misgan viRebT sakvebs,
TavSesafars, adgils samuSaod,
oTaxs dasasveneblad. miwas gansakuTrebeli mniSvnelovani adgili uWiravs bunebrivi resursebs
Soris. is sazogadoebis wevrebis
sasikeTo mdgomareobis materialuri safuZvelia. miwa miCneulia
erT-erT ZiriTad elementad,
saidanac ers simdidris miReba
SeuZlia.
miwa SeiZleba gamoyenebul iqnas, rogorc: teritoria (sivrce)
moRvaweobisa da ganviTarebisaTvis; ekonomikuri ganviTarebis faqtori da dabegrvis obieqti; sakuTrebis, gankargvisa
da flobis obieqti; bunebrivi
resursi da garemos dacvis obieqti; kulturuli memkvidreobisa da identifikaciis obieqti;
da sxva saxiT.
uZrav nivTad ganisazRvreba
miwis fizikuri nakveTi da adamianis mier Seqmnili masTan myarad
dakavSirebuli obieqtebi, romlTa Sexeba da danaxva SesaZlebelia.
TiToeul qveyanaSi adgilobrivi
kanonmdeblobiT dadgenilia Zi-

riTadi gansxvavebebi uZrav da
moZrav qonebas Soris.
saqarTveloSi uZravi nivTis
cneba ganmartebulia saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 148-e
muxliT: `uZrav qonebas miekuTvneba miwis nakveTi masSi arsebuli wiaRiaseuliT, miwaze
aRmocenebuli mcenareebi, aseve
Senoba-nagebobani, romlebic
myarad dgas miwaze.~
sabazro ekonomikis pirobebSi
uZravi qoneba-miwa yidva-gayidvis
sagania da mas gaaCnia Rirebuleba.
ganviTarebuli uZravi qonebis
seqtori qveynis mTeli ekonomikuri sistemis safuZveli, mTliani Sida produqtis arsebiT nawili da erovnuli safinanso sistemis mdgradobis garantiaa. is
xels uwyobs erovnuli valutis
stabilurobas da warmoadgens
erT-erT ZiriTad antiiflaciur
saSualebas.
qalaqebSi miwis bazris formireba xels uwyobs mosaxleobisa
da komerciuli da arakomerciuli sawarmoebis (organizaciebis,
fondebis da a.S.) saxsrebis mozidvas sacxovrebeli, komerciuli,
socialuri da sxva daniSnulebis
seqtorebis mSeneblobisTvis,
momxmarebelebis moTxovnaTa Sesabamisad fasis, adgilmdebareo-

bis da xarisxis mixedviT.
bazari myidvelis da gamyidvelis urTierTqmedebis meqanizmia,
romelic uzrunvelyofs maTi
interesebis realizacias konkurenciis principebis da pirobebis
gaTvaliswinebiT.
bazari TavisTavad warmoadgens garemos, sadac xorcieldeba
saqonlis da momsaxureobis gamyidvelidan myidvelze gadasvla
fasebis meqanizmis saSualebiT.
baz ris cne ba gu lis x mobs saqonliT an/da momsaxureobiT
vaWrobis saSualebas myidvelsa
da gamyidvels Soris zedmeti
SezRudvebis gareSe, sadac TiToeuli dainteresebuli mxare
moqmedebs moTxovna-miwodebis da
sxva faswarmomqneli faqtorebis
Sesabamisad, Tavisi SesaZleblobebis da kompetenciis farglebSi, konkretuli saqonlis da/an
momsaxureobis sargeblianobis
aRqmiT, agreTve idividualuri
moTxovnebis gaTvaliswinebiT.
uZravi qonebis bazari sabazro ekonomikis bazisia da masTan
mWidrod dakavSirebulni arian
fi nan su ri, Sro mis, re sur sebis, saqonlis da momsaxurebis
bazrebi. uZravi qonebis bazari
ganicdis did zegavlenas sxvadasxva faqtorebis zemoqmede-
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miwa didi resursia, romlis gareSec dedamiwaze sicocxle ar arsebobda. miwa rogorc, fizikuri, aseve
abstraqtuli Sinaarsis mqone sagania. miwis flobisa da moxmarebis
uflebebi iseve mWidrodaa masTan
dakavSirebuli, rogorc mcenaris
fesvebi miwasTan. windaxedulad
da dakvirvebiT miwis marTva aucilebelia axlandeli da momavali
TaobebisTvis.

#6 oqtomberi 2013

agraruli seqtori: miwa

bis gamo. uZravi qonebis bazris
ZiriTad amocanebs warmoadgens;
sabazro ekonomikis funqcionirebis uzrunvelyofa, kapitalis
uZravi qonebis dabalefeqturi
segmentebidan maRalefeqtur
segmentebSi gadanawileba, uZravi qonebis obieqtebze moTxovnis
dakmayofileba.
uZrav qonebaze fasebis cvlileba pirdapir (magram ar aris
aucilebeli proporciulad) damokidebulia moTxovna-miwodebis
urTierTkavSiris cvlilebaze. am
SemTxvevaSi gamoikveTeba Semdegi
kanonzomierebebi:
a) Tu moTxovna mudmivia:
· miwodeba izrdeba – fasebi
iklebs;
· miwodeba iklebs – fasebi
izrdeba.
b) Tu miwodeba mudmivia:
· moTxovna izrdeba – fasebi
izrdeba;
· moTxovna iklebs – fasebi
iklebs.
individualurma mesakuTrebma
simdidres TavianTi sakuTrebis
gaumjobesebiTa da ganviTarebiT
SeiZleba miaRwion, maSin, rodesac
saxelmwifoebi amas sakuTrebaze
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dawesebuli gadasaxadis amoRebiT aRweven. es ori elementi urTierTdakavSirebulia. qonebis
Rirebulebis zrdam saxelmwifos
gadasaxadebis saxiT amoRebuli
Tanxebis odenoba SeiZleba gauzardos, dabalansebuli sagadasaxado sistema ki ekonomiuri
winsvlas, miwisa da qonebis ganviTarebas Seuwyos xeli.
saqarTveloSi uZravi qonebis (miwis) Rirebulebis dadgenisa da Sefasebis sakiTxebTan
dakavSirebiT, ramdenadac CvenT vis cno bi lia in s t ruq cia,
meToduri miTiTebebi da raime
normatiuli aqti ar arsebobs.
saarTvelos mTavrobas miRebuli aqvs 2011 wlis 13 ianvris #
15 dadgenileba “sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis
nak ve Tis auq ci o nis for miT
privatizebisas miwis nakveTis
sawyisi safasuris administraciul-teritoriuli erTeulebis mixedviT damtkicebis
Taobaze”, romlis mixedviT erTi
heqtari saxnavi miwis sawyisi
normatiuli fasi maqsimaluri
aris 1000 lari, minimaluri 300
lari. saTibi miwebis 200 lari

da saZovris 135 lari. amasTan,
sa qar T ve los mTav ro bam 2012
wlis 6 seqtembers zemoT aRniSnul Tavis dadgenilebaSi Seitana cvlileba da saxelmwifo
sakuTrebaSi arsebul saZovar
miwebze, romlebic ar eqvemdebareba privatizirebas, daadgina
auqcionis formiT sargeblobaSi
gadacemis wliuri sawyisi safasuri 1 heqtarze 15 lari. axmetisa
da dedofliswyaros municipalitetebSi _ 8 lari.
rac Sexeba arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis fass,
miRebulia saqarTvelos prezidentis 2007 wlis 26 oqtombris #
603 brZanebuleba: “saxelmwifo
da adgilobrivi TviTmarTveli
erTeulis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli
fasis gansazRvris wesis damtkicebis Sesaxeb” am brZanebulebis
Sesabamisad, arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis normatiul fass sabazro Rirebulebis
gaTvaliswinebiT weliwadSi erTxel ara ugvianes yoveli wlis
Tebervlisa adgenen Sesabamisi
adgilobrivi TviTmmarTveli

erTeulis warmomadgenlobiTi
organoebi-sakrebuloebi. miwis
normatiul fasis gansazRvris
ZiriTadi komponentebia: saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis
Sesabamisad arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis erT
kvadratul metrze dadagenili
wliuri gadasaxadis sabaziso
ganakveTi- 0.24lari, qalaqis(TviTmmarTveli erTeulis administraciuli centris) makromdebareobis indeqsi da TviTmmarTveli
erTeulis warmomadgenlobiTi
organos mier dadgenili maregulirebeli koeficienti, romlis
minimaluri odenoba udris 20-s.
miwis normatiul fasi diferencirebulia saqarTvelos teritoriaze TviTmmarTveli erTeulebis
makromdebareobis indeqsebisa
teritoriuli zonebis(qvezonebis) mixedviT.
qalaqis (TviTmmarTveli erTeulis administraciuli centri)
makromdebareobis indeqsi dgindeba saqrTvelos dedaqalaqisTbilisis, sxva qalaqebis, agreTve
im dasaxlebebisaTvis, romlebic
warmoadgenen TviTmmarTveli
erTeulis administraciuli centrebs, maTi urbanuli da geografiul-bunebrivi maxasiaTeblebis
mixedviT.
mak rom de ba re o bis in deq si
ganisazvreba Semdegi parametrebiT: mosaxlebis raodenoba;
ad mi nis t ra ci u li sta tu si;
sameurneo da funqciuri profili; simaRle zRvis donidan;
sataransporto infrastruqturiT uzrunvelyofa; adgili
gansaxlebis sistemaSi.
dasaxlebebisaTvi teritoriuli zonebis gamoyofa(zonireba)
gaTvaliswinebulia teritoriis
Semdegi kriteriumebi: satransporto-ekonomiuri infrastruqtura; socialuri infrastruqtura; keTilmowuoba; bunebriv-ekologiuri pirobebi;
prestiJuloba.
aseve miRebulia saqarTvelos
ekonomikis, mrewvelobisa da vaWrobis ministrisa da saqarTvelos
finansTa ministris erToblivi
2001 wlis 25/25 ivlisis brZaneba

# 94/170 „saqarTvelos qalaqebis(raionebis) makromdebareobis
indeqsebis, teritoriebis znirebisa da saxelmwifo sakuTrebaSi
arsebuli arasasoflo-sameurneo
daniSnulebis miwis normatiuli
fasis gansazRvris meTodika“
q. TbilisisTvis q. Tbilisis
sakrebulos miRebuli aqvs 2013
wlis 25 ianvris # 1-3 gadawyvetileba: „dedaqalaqis teritoriaze miwis normatiuli fasis
da sasyidliani sargeblobis
sawyisi wliuri qiris odenobis
dadgenis Sesaxeb“ am gadawyveti le biT Tbi li si da yo fi lia
180 zonad, ubnad da qveubnad.
minimaluri fasi arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis erT
kv.m. Seadgens 3 lars, maqsimaluri
fasi 1998 lars. sawyisi wliuri
qira sasyidliani sargeblobisTvis Seadgens minimaluri 1 lars,
maqsimaluri 100 lars, 1 kv.m. miwis
aRnagobis uflebiT gadacemis
sawyisi wliuri qira minimalur
Seadgens 2 lars, maqsimaluri 160
lars.
zogadad qonebis(saqonlis)
Sefaseba xdeba saqarTvelos sagadasaxao kodeqsis me-18 muxlis
Sesabamisad.
yoveli saxis uZravi qonebis sabazro fasis gaangariSebis safuZvelia yvela saxis uZravi qonebis
farTi. mdebareoba, Senoba-nagebobis maxasiaTeblebi, dakavebuli
miwis nakveTis farTi, teritoriuli zonaluri koeficienti.
sabazro fasis gansazRvrisas
gamoiyeneba sabazro fasebis Sesaxeb informaciis oficialuri
wyaroebi, aRmasrulebeli xelisuflebis Sesabamisi organoebis
sainformacio baza, sagadasaxdo
organoebisTvis gadasaxadis gadamxdelis mier miwodebuli informacia, agreTve sxva sarwmuno
informacia.
q. Tbilisis sakrebulos 2002
wlis 27 martis #2-1 gadawyvetilebiT dadgenili iyo q. TbilisSi
uZravi qonebis 1 kv.m.-is sabaziso
sabazro fasi, sabinao fondisTvis -50 lari, arasabinao daniSnulebis uZravi qonebisTvis—70
lari. aRniSnuli gadawyvetileba

Zaladakargulad gamocxadda q.
Tbilisis sakrebulos 2009 wlis 6
Tebervlis #2-6 gdawyvetilebiT.
qonebis Sefaseba msoflios
mraval qveyanaSi XX saukunis
dasawyisidan iqna SemuSavebuli.
uka nas k nel pe ri od Si qo ne bis
Sefaseba Camoyalibda, rogorc
profesia. qonebis Semfaseblebi did xans ib r Zod nen Ta vi si
profesionaluri statusis mopovebisTvis sazogadoebasa da
uZrav qonebasTan dakavSirebul
sxva specialistebTan. dRes Semfaseblebis mier Sefasebis Sesaxeb garkveul dones miRweuli
Sedgenili daskvnebi, rogorc
we si, uf ro me ti moTxov niT
sar geb lobs, vid re is das k vne bi, rom le bic ga ke Te bu lia
araprofesionalebis mier. 19601970-iani wlebis ganmavlobaSi
SemfasebelTa zogierTma erovnulma asociaciam SeimuSava da
gamoaqveyna TavianTi wevrebis
profesiuli praqtikuli saqmianobis standartebi.
2003 wels Seqmnil iqna qonebis Sefasebis standartebis saerTaSoriso komiteti, romlis
ZiriTad amocanas warmoadgens
qonebis Sefasebis satandartebisa
da praqtikuli rekomendaciebis
Camoyalibeba da gamoqveyneba, saerTaSoriso maStabiT maTi finansur angariSgebebSi gamoyenebis
mizniT rogorc sazogadoebrivi,
aseve, saxelmwifoebrivi interesebisaTvis.
2003 wels gamoica Sefasebis
saerTaSoriso standartebi. aqedan gamomdinare aucilebelia
sa qar T ve lo Si Se mu Sav des da
damtkicdes Sesabamisi organos
mier uZravi qonebis (miwis)Rirebulebisa da Sefasebis meTodika
da dafuZndes qonebis Sefasebis
maRalkvlificiuri kompetenturi qonebis Semfaseblebi.
anzor mesxiSvili
ekonomikis akademiuri
doqtori
daviT egiaSvili
socialur mecnierebaTa
akademiuri doqtori
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agraruli seqtori: miwa

werili redaqcias

jansaRi oponireba
dapirispirebas ar niSnavs!
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„buRaltruli aRricxvisa da finansuri angariSgebis auditis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis miReba da amoqmedeba specialistebis, profesiuli organizaciebis warmomadgenelTa
Sexedulebebis mkveTri dapirispirebis fonze warimarTa.
principul debulebebTan dakavSirebiT, maTi uTanxmoeba dResac ar damcxrala, Tumca debatebi grZeldeba da mosazrebaTa
daaxloebis tendencia SeiniSneba.

aRniSnuli sakiTxiT dainteresebul pirTaTvis cnobilia, rom Tavisi mniSvnelobiT, zemoTxsenebul kanons, SeuZlia qveynis ekonomikis ganviTarebaze adeqvaturi zegavlena iqonios, amasTan,
is specialistTa aRzrdis da profesiuli ganaTlebis donis amaRlebis mTavari stimulatoric
unda iyos!
cxadia, roca aseT prioritetebze vmsjelobT, mxareebad dayofa, barikadebis gaRma-gamoRma
dgoma, dapirispireba saqmes namdvilad ar waadgeba.
Temis aqtualobidan gamomdinare, Jurnali „biznesi da kanonmdebloba“ Riaa diskusiisTvis,
azriani polemikisTvis da mowadinebulia Seasrulos mediatoris funqcia, rac saqmian dialogs,
SexedulebaTa Sejerebas, kompromisuli gadawyvetilebebis miRebas, yvelasTvis mniSvnelovani
dokumentis daxvewas da srulyofas Seuwyobs xels!
kanonis Suq-Crdilebze, Tu perspeqtivaze Jurnalis wina nomrebSi SeuzRudavad gamovaqveyneT
aa(a)ip „auditorTa, buRalterTa da finansur menejerTa“ federaciis pozicia, agreTve calkeul
avtorTa mosazrebebi. gamoxmaurebebi cxadyofen, rom Seqmnili viTareba bevrad ufro rTuli
da masStaburia, vidre, es erTi SexedviT Cans.
erTic aSkaraa, rom moqmedi saxiT kanoni angrevs yvela faseuls da Rirebuls, rac aqamde iyo
Seqmnili da SegveZlo warmogveCina. garda amisa, xmamaRla SeiZleba imis aRniSvnac, rom is mxolod
erTi profesiuli organizaciis interesebs warmoadgens da mis zeobaze muSaobs!!!
xom ar vqmniT xelovnur barierebs? xom ar vaxdenT movlenaTa gadaWarbebulad dramatizebas?
miT umetes, kerZo saubrebsa Tu sajaro Sexvedrebze Sejerebuli gadawyvetilebebi bevrad lmobieri da Tanxvedrilia. maS, ra xdeba? ratom iweleba, ra (vin) uSlis xels kanonSi cvlilebebis
Setana/SemuSavebas?!
movusminoT meore mxaresac...
gTavazobT (yovelgari SezRudvis da redaqciuli Carevis gareSe) buRalterTa da auditorTa federaciis (baf-is) aRmasrulebeli direqtoris baton lavrenti WumburiZis, rogorc
doqtorantis, avtorobiT da TanaavtorobiT or mecnierul naSroms - statias, romelic exeba
saqarTveloSi buRaltruli aRricxvisa da auditis regulirebas saerTaSoriso gamocdilebisa
da evrodireqtivebis safuZvelze, agreTve, buRaltris profesiul sertificirebasa da akademiuri ganaTlebis sferoSi arsebul problemebs, maTi srulyofis prioritetebs.
vfiqrobT, misi mosazrebebi sayuradReboa da exmianeba arsebul problemebs.
gTxovT, kvlavac gamogvexmauroT, mogvawodoT Tqveni SeniSvnebi Tu survilebi. jansaRi oponireba sulac ar niSnavs dapirispirebas. amiT Cven saR azrs gamovkveTavT.
pativiscemiT Jurnalis „biznesi da kanonmdebloba“ redaqcia
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buRaltruli aRricxvisa da
auditis regulireba saqarTveloSi,
saerTaSoriso gamocdilebisa da
evrodireqtivebis safuZvelze
Tanamedrove epoqaSi globaluri biznesis ZiriTadi aqcenti mimarTulia buRaltruli aRricxvisa da auditis regulirebis harmonizaciaze. amJamad, msoflios sxvadasxva qveyana
aRricxvisa da auditis sistemis regulirebis Taviseburebisa da reglamentaciis xarisxis miuxedavad, buRaltruli
aRricxvis sferoSi eyrdnoba finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebs (fass), xolo auditis sferoSi - auditis saerTaSoriso standartebs (ass) da TiToeuli qveynis
regulirebis sistema, met-naklebad, am standartebTan aris
koordinirebuli.

ყველა ქვეყანაში კომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეგულირება
ხორციელდება: 1. კანონმდებლობის, მათ შორის საგადასახადო კანონმდებლობის, მეშვეობით და 2. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტებით, ამ
სტანდარტების ინტერპრეტაციებითა და კომენტარებით,
რომლებიც დადგენილია სათანადო პროფესიული ორგანიზაციების მიერ.
კვლევები გვიჩვენებს, რომ პრეცედენტული სამართლის ტრადიციების მქონე ინგლისურენოვან ქვეყნებში,
მაგალითად, აშშ-ში, გაერთიანებულ სამეფოსა და ავსტრალიაში, უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება პროფესიული
ორგანიზაციების (მაგ., აშშ-ში ფინანსური აღრიცხვის
სტანდარტების საბჭო) მიერ დადგენილ სტანდარტებს,
ვიდ რე კა ნონ მდებ ლო ბას. კონ ტი ნენ ტუ რი ევ რო პის
ქვეყნებში (და იმ ქვეყნებში, რომლებიც იყენებენ ბუღალტრული აღრიცხვის ევროპულ პრინციპებს, როგორიცაა
იაპონია და აფრიკის ფრანგულენოვანი ქვეყნები), რომელთაც პოზიტიური სამართლის ტრადიციები გააჩნიათ, გაცილებით მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ კანონმდებლობასა
და ფისკალურ მოთხოვნებს.
თითოეულ ქვეყანაში სხვადასხვა დონის სიმკაცრის
ადგილობრივი მარეგულირებელი სისტემა მოქმედებს,
რომელიც არეგულირებს კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების წარმოებისა და აუდიტის ჩატარების საკითხებს.
ამგვარი რეგულირება შეიძლება სავალდებულო ხასიათის იყოს, ან მოცემული ქვეყნის მარეგულირებელი
ან პროფესიული ორგანიზაციების მიერ გამოშვებული

ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე ხორციელდებოდეს.
განვიხილოთ ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეგულირების საერთაშორისო
მიმართულებები.
1. კანონმდებლობით რეგულირება
ა) თვითრეგულირება. კანონმდებლობით რეგულირების სფეროში მნიშვნელოვანია თვითრეგულირებადი
აღიარებული პროფესიული ორგანიზაციების როლი.
პროფესიული თვითრეგულირების პირობებში სახელმწიფო ახორციელებს რეგულირების ზედამხედველობას
(რეგულირებაში სახელმწიფოს მონაწილეობა პროფესიულ თვითრეგულირებაზე მონიტორინგის მეშვეობით).
თვითრეგულირებას (ანუ ბუღალტრული აღრიცხვისა
და აუდიტორული საქმიანობის რეგულირებას ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციების მიერ), ისევე როგორც სახელმწიფოს მხრიდან
რეგულირებას, გარკვეული უპირატესობები და ნაკლოვანებები ახასიათებს. „ერთი მხრივ, არსებობს მოსაზრება, რომ პროფესიონალ ბუღალტრებს და აუდიტორებს
არ შეუძლიათ, ან არ უნდა არეგულირებდნენ თავიანთ
საქმიანობას. მეორე მხრივ, მთავრობებს არა აქვთ ტექნიკური კომპეტენცია ან რესურსები ამგვარი საკითხების
მოსაგვარებლად და არც ერთ შემთხვევაში, არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას ამგვარი კომერციული საკითხების
განხილვაში“.1
ამერიკის სერტიფიცირებულ საზოგადოებრივ ბუ1 ბუღალტრის (აუდიტორის) პროფესიის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის ანალიზი _ მსოფლიოს
პრაქტიკა, ჩეხეთის რესპუბლიკა 2004 წელი, ევროკავშირის
დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი. გვ. 4
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ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის
რეგულირების საერთაშორისო მიმართულებები
და ევროდირექტივების მოთხოვნები

lavrenti WumburiZe
ssu ekonomikisa da biznesis
fakultetis biznesis
administrirebis programis
doqtoranti, saqarTvelos
profesional buRalterTa da
auditorTa federaciis
aRmasrulebeli direqtori,
Jurnal “buRaltruli
aRricxvis” mTavari redaqtori
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ღალტერთა ინსტიტუტი, რომელიც ბუღალტერთა ყველაზე მსხვილი პროფესიული ორგანიზაციაა მსოფლიოში1,
დამოუკიდებელია აშშ-ის ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების საბჭოსაგან (FASB), რომელიც შეიმუშავებს
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებს. ანალოგიურად, გაერთიანებულ სამეფოში მოქმედი პროფესიული
ორგანიზაციები –ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) და ინგლისისა და უელსის ნაფიც
ბუღალტერთა ინსტიტუტი (ICAEW) ასევე არ არიან დამოკიდებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების
საბჭოსა (ASB) და აუდიტის პრაქტიკის საბჭოზე (APB).
ბ) სახელმწიფო (საჯარო) ზედამხედველობა. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების
სფეროში საჯარო ზედამხედველობის მიზანია საზოგადოებრივი ნდობისა და ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების სანდოობის მიღწევა. დღესდღეობით მსოფლიოში
აუდიტორულ საქმიანობაზე ზედამხედველობის ბევრნაირი სისტემა არსებობს. ხშირ შემთხვევაში, ეს სისტემები
გადახედვას საჭიროებს ხოლმე, ისეთი მიზეზების გამო,
როგორიცაა წარუმატებელი ფინანსური ანგარიშგებები,
თვითრეგულირებად სისტემებში აღმოჩენილი სისუსტეები, საზოგადოებრივი მოლოდინების ცვლილებები,
ახალი კანონმდებლობის მოთხოვნები და სხვა.
ისტორიულად, აუდიტორულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა თვითრეგულირების ფორმას იღებდა. ასეთ
მიდგომაში ხშირად გამოუყენებიათ ექსპერტული მიმოხილვა ფირმის საქმიანობის გარე შეფასების პარალელურად, რომელსაც სხვა პრაქტიკოსი პროფესიონალები
ასრულებდნენ და შესაბამის ანგარიშს წარუდგენდნენ
თვითრეგულირებადი ორგანიზაციის საბჭოს. თუმცა,
ბოლო წლებში რეგულირების სისტემები განვითარდა დამოუკიდებელ ზედამხედველობაზე გაზრდილი
მოთხოვნის შესაბამისად. შედეგად წარმოიშვა ეროვნული რეგულატორების ჩამოყალიბების ტენდენცია, უფრო
თანმიმდევრული და გლობალური მასშტაბებით.
Enron–ის და WorldCom–ის კომპანიების გახმაურებული სკანდალის შემდეგ ბუღალტრული აღრიცხვისა და
აუდიტის სფეროში, რომელმაც შეძრა კაპიტალის ბაზრები, საბოლოოდ იქნა აღიარებული გაუმჯობესებული და
დამოუკიდებელი ზედამხედველობის აუცილებლობა.
შესაბამისად, აშშ და ევროპა დამოუკიდებელი ზედამხედველობის მიმართულებით წავიდნენ. ეს ტენდენცია
გაძლიერდა ევროკავშირის მე–8 დირექტივის მიღების
შემდეგ 2006 წლის ივნისში. ევროკავშირის მე–8 დირექტივა
შეეხება სავალდებულო აუდიტის ჩატარების საკითხებს და
საჯარო ზედამხედველობისა და ხარისხის უზრუნველყოფას. მე–8 დირექტივას შესაბამისობაში მოჰყავს სავალდებულო აუდიტის საკითხები ევროკავშირის მასშტაბით და
ადგენს აუდიტორულ საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობისა და ხარისხის უზრუნველყოფის პრინციპებს.
საზედამხედველო ორგანოების სტრუქტურა და ორგანიზაცია სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარია, მაგრამ,
ზოგადად, ასეთ ორგანოს აქვს შემდეგი სტრუქტურა (იხ.
სქემა 1):
1 ბუღალტრის (აუდიტორის) პროფესიის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის ანალიზი _ მსოფლიოს
პრაქტიკა, ჩეხეთის რესპუბლიკა 2004წ, ევროკავშირის
დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი. გვ. 4
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სქემა 1
რეგულირება ფინანსური ანგარიშგებისა
და აუდიტის სტანდარტებით

1.

საბჭო, დანიშნული უფლებამოსილი სახელმწიფო
საზედამხედველო ორგანოს მიერ, რომელსაც რეგულირების პროცესის მთლიანი აღმასრულებლის
მოვალეობა აკისრია.

2.

რეგისტრაციისა და ანგარიშგების ფუქცია, რომელიც
მოითხოვს თითოეული აუდიტური ფირმის მიერ
სპეციფიკური ინფორმაციის მიწოდებას პირველადი
რეგისტრაციისთვის და ასევე მოითხოვს პერიოდულ ანგარიშგებას, საკუთარი საქმიანობის შესახებ
(ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც გამჭვირვალობის
ანგარიში);

3.

მონიტორინგის (ინსპექტირების) ფუნქცია, რომლის
ფარგლებშიც ტარდება რეგისტრირებული ფირმების საქმიანობისა და ოპერაციების პერიოდული
შემოწმებები და შედეგად თავად ფირმას და დაინტერესებულ საზოგადოებას წარედგინება ანგარიში
შედეგების შესახებ;

4.

დისციპლინარული მოკვლევისა და სანქციების
გატარების ფუნქცია, რომლის ფარგლებშიც ხდება
პროფესიონალურ სტანდარტებთან და სხვა მოთხოვნებთან შეუსაბამობის შემთხვევების მოკვლევა და
სანქციებზე რეკომენდაციის გაცემა

2. რეგულირება ფინანსური ანგარიშგებისა
და აუდიტის სტანდარტებით
ცალკეულ ქვეყანაში, ფინანსური ანგარიშგებისა და
აუდიტის სტანდარტებით რეგულირების საქმეში გადამწყვეტ როლს ასრულებს ბუღალტერთა საერთაშორისო
ფედერაცია (ბსფ). თითქმის ყველა ქვეყნის სტანდარტებით რეგულირებაში, სხვადასხვა ფორმით, გამოიყენება
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები
(ფასს) და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ასს).
აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები გამოცემულია აუდიტის საერთაშორისო პრაქტიკის კომიტეტის
(IAPC) მიერ, რომელიც არის ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის საბჭოს მუდმივმოქმედი კომიტეტი. იგი
ჩამოყალიბდა 1977 წელს ნიუ-იორკში. 2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბუღალტერთა საერთაშორისო
ფედერაციაში გაერთიანებულია 173 წევრი ორგანიზაცია
129 ქვეყნიდან. 2 ბსფ-ს წევრობა ავტომატურად ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს
(IASS) წევრობასაც გულისხმობს, რომელიც დაფუძნებულია ლონდონში. ეს ორი ორგანიზაცია ერთმანეთისაგან
დამოუკიდებელია. პირველი (IAPC) დაკავშირებულია
აუდიტთან, მეორე – (IASS) ბუღალტრულ აღრიცხვასთან.
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის სხვა
მუდმივმოქმედი კომიტეტები განიხილავენ ეთიკის, განათლების, ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის,
სახელმწიფო სექტორის, საინფორმაციო ტექნოლოგიისა
და წევრობის საკითხებს.
2 Transparency and Accountability: Past, Present, Future;
Ifac 2012 Annual Report, 34 p.

?????????????????

ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნები
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის
რეგულირების სფეროში
ევროპის კომპანიების შესახებ კანონმდებლობის (მე-4,
მე-7, მე-8, მე-11) დირექტივებმა, მნიშვნელოვანწილად,
ჰარმონიაში მოიყვანა აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირების საერთაშორისო მიმართულებები, ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნების მასშტაბით. მე-4
დირექტივა1 ეხება ფინანსური ანგარიშგების ფორმატებს,
მე-7- ფინანსური ანგარიშგების კონსოლიდაციის საკითხებს2, მე-8 - აუდიტორთა კვალიფიკაციის მოთხოვნებს და სავალდებულო აუდიტის ჩატარების წესებს3,
მე-11-- ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების4 მოთხოვნებს. ამ დირექტივებში მოცემულია ის მინიმალური
მოთხოვნები, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იყოს
წევრი ქვეყნების ეროვნულ კანონმდებლობაში. თითოეულ წევრ სახელმწიფოს უფლება აქვს, ჰქონდეს დამატებითი მოთხოვნები, რომლებიც შესაძლოა გასცილდეს ამ
მოთხოვნების ფარგლებს, მაგრამ არ შეიძლება შესაბამისი
დირექტივის მოთხოვნების შერბილება.
ამრიგად, ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ კომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეგულირება
ყველა ქვეყანაში შერეულად ხორციელდება კანონმდებ1 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 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)
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 governed by the law of another State (89/666/EEC)

ლობით, პროფესიული ორგანიზაციების მიერ დადგენილი სტანდარტებითა და სახელმწიფო ზედამხედველობის
მეშვეობით. ზოგადად, საერთაშორისო დონეზე, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ძირითადი მარეგულირებელი საფუძვლები და რეგულირების პროცესისათვის
დამახასიათებელი ელემენტები საერთოა. უფრო მეტიც,
ევროპის კომპანიის შესახებ კანონმდებლობის დირექტივებმა (მე-4, მე-7, მე-8, მე-11 დირექტივები) ჰარმონიაში
მოიყვანა აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნების მასშტაბით. კერძოდ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საფონდო
ბირჟებზე კოტირებული კომპანიებისათის მკაცრად განსაზღვრულია: ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის
ერთიანი სტანდარტების გამოყენება; ძლიერი სახელმწიფო საზედამხედველო სტრუქტურის არსებობა; აუდიტორთა კვალიფიკაციისა და მათი საქმიანობის ხარისხის
კონტროლის შემოწმების წესები და სხვ.
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის
მარეგულირებელი საკანონმდებლო
ბაზის სრულყოფის ძირითადი საკითხები
საქართველოში
სა ქარ თვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის
აუცილებელი პირობაა ბუღალტრული აღრიცხვისა
და აუდიტის საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად
რეგულირება. რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკა
მოიცავს ღონისძიებათა იმ სპექტრს, რომელმაც ხელი
უნდა შეუწყოს ბიზნესის კორპორაციული მართვის გაუმჯობესებას და საინვესტიციო გარემოს განვითარებას,
ნორმატიული რეგულირების სრულყოფითა და ფინანსური ინფორმაციის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფით.
ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით,
გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ბუღალტრული
აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში ჩვენს ქვეყანაში ეტაპობრივად განხორციელებული რეფორმები საერთაშორისო პრაქტიკას ეფუძნებოდა. რეფორმის ყველა ეტაპზე,
ძირითადი ძალისხმევა მიმართული იყო ინსტიტუციონალური ცვლილებების განსახორციელებლად – ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო
სტანდარტებისა და პროფესიული სერტიფიცირების
პრაქტიკის დასამკვიდრებლად.
განხორციელებული საკანონმდებლო რეფორმების
შედეგად, ბოლო პერიოდამდე (2013 წლამდე) არსებული
საკანონმდებლო ბაზით, ბუღალტრული აღრიცხვისა და
აუდიტის სფეროების რეგულირება მკაფიოდ იყო გამიჯნული. ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირებაში დომინირებდა პროფესიული ორგანიზაციები – პროფესიული
თვითრეგულირების პრინციპი, ხოლო აუდიტორული
საქმიანობა სრულად ექვემდებარებოდა სახელმწიფო
რეგულირებას.
რეგულირების არსებულ წესებში მნიშვნელოვანი
ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და „ბუ ღალ ტრუ ლი აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომელიც საქართველოს
პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა 2012 წლის 29 ივნისს
და ძალაში შევიდა 2013 წლის პირველი იანვრიდან. აღნიშნული კანონი აუქმებს საქართველოს პარლამენტთან

29

#6 oqtomberi 2013

ცხადია, აუდიტისა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები არ უარყოფს ადგილობრივ
მარეგულირებელ ნორმებს. ვერც ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია და ვერც ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო ვერ აიძულებს
რომელიმე ორგანიზაციას საერთაშორისო სტანდარტების
სრულად გამოყენებას. არც რაიმე სანქციები არსებობს იმ
ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც აცხადებენ, რომ
იცავენ საერთაშორისო სტანდარტებს, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის.
კვლევებით გამოიკვეთა, რომ განვითარებადი რეგიონების (მაგ., ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა,
ყოფილი სოციალისტური ქვეყნები, აფრიკა და წყნარი
ოკეანის აუზის ქვეყნები) ქვეყნებმაც, უკანასკნელი ათი
წლის განმავლობაში, სტანდარტებით რეგულირების
მიმართულებით ისეთი ორიენტაცია აირჩიეს, რომ შესაბამისობაში მოდიან საერთაშორისო სტანდარტებთან,
რათა ხელი შეეწყოს ინვესტიციების მოზიდვას.
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?????????????????
არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების
კომისიას და პარლამენტთან არსებული აუდიტორული
საქმიანობის საბჭოს და მათ ფუნქციებს, ძირითადად,
გადასცემს აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციებს,
რაც ნიშნავს პროფესიაში თვითრეგულირების პრინციპების მნიშვნელოვან გაზრდას.
კვლევის პერიოდში, მართებული დასკვნების გასაკეთებლად და ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის
რეგულირების სრულყოფის პრიორიტეტების სწორად
განსაზღვრისათვის, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, ყურადღება გაგვემახვილებინა „ბუღალტრული აღრიცხვისა
და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის სუსტ და ძლიერ მხარეებზე, ზემოთ
განხილული რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკისა
და ევროდირექტივების მოთხოვნების ფონზე.
კვლევამ გვიჩვენა, რომ განახლებულ საკანონმდებლო
ბაზაში, ძირითადად, ასახულია ბუღალტრული აღრიცხვისა
და აუდიტის რეგულირების საერთაშორისო მიმართულებები და მისი სულისკვეთება ბუღალტრული აღრიცხვისა
და აუდიტის საერთაშორისო სტნდარტების, პროფესიული
თვითრეგულირების, პროფესიული სერტიფიცირების საყოველთაოდ აღიარებული საქართველოში მოქმედი ნორმების
გაუმჯობესებაა. აღნიშნულის მიუხედავად, ჩვენი აზრით,
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული რეგულირების
დებულებები სრულყოფას საჭიროებს.
ჩვენს მიერ ჩატარებული ბუღალტრული აღრიცხვისა
და აუდიტის საქართველოს კანონმდებლობით რეგულირების შეფასება–ანალიზის საფუძველზე, ევროდირექტივების მოთხოვნებისა და საერთაშორისო ტენდენციების
გათვალისწინებით, გამოიკვეთა საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კანონმდებლობით
რეგულირების სრულყოფის პრიორიტეტები, რომელიც
სქემატურად შემდეგნაირად შეიძლება ჩამოყალიბდეს
(იხილეთ სქემა 2):
სქემა 2.

1.

შესაცვლელია პროფესიული ორგანიზაციების აკრედიტაციის მოთხოვნები;

2.

გასაძლიერებელია სახელმწიფო ზედამხედველობის
ორგანოს როლი და ფუნქციები პროფესიის რეგულირებაში;

3.

არ არსებობს და ჩამოსაყალიბებელია სტანდარტების სისტემური თარგმნის უზრუნველყოფისა და
მის გამოყენებაზე მონიტორინგის განხორციელების
წესები;

4.

სრულყოფას საჭიროებს აუდიტორული საქმიანობის
ხარისხის კონტროლის შემოწმებისა და მონიტორინგის განხორციელების წესები;

5.

კანონით არ არის განსაზღვრული და შესაქმნელია
პროფესიული საქმიანობის დისციპლინარული მოკვლევისა და სანქციების მექანიზმები.

სქე მა 2–ში წარ მოდ გე ნი ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღრიცხვისა და აუდიტის კანონმდებლობით რეგულირების
სრულყოფის საკითხები განვიხილოთ უფრო დეტალურად:
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1. პროფესიული ორგანიზაციების აკრედიტაციის
მოთხოვნები
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით, პროფესიის
რეგულირებაში წამყვანი როლი აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციებს დაეკისრათ. მათ კომპეტენციაში გადავიდა ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში:
საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა–გამოცემა; ადგილობრივი სტანდარტების შემუშავება; პროფესიული სერტიფიცირების საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრა;
კადრების გადამზადება და პროფესიული სერტიფიცირება;
მომსახურების ხარისხის კონტროლის შემმოწმებელთა
სერტიფიცირება; განგრძობითი განათლების სტანდარტის
შემუშავება, დადგენა და გამოყენება და სხვ.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პროფესიული
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ათ ვის გა და ცე მუ ლი რე გუ ლი რე ბის
ფართო სპექტრის წარმატებით განხორციელება მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად სწორად
განისაზღვრება აკრედიტაციის პირობები და ვის მიენიჭება აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცი(ებ)
ის სტატუსი.
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით, აკრედიტაციის პირობები შემდეგნაირადაა განსაზღვრული:
„აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია − ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად რეგისტრირებულია არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირად და არის ბუღალტერთა
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრი ან
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ
აღიარებული რეგიონალური ორგანიზაციის ნამდვილი
წევრი ან ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად აკრედიტებული პირი (მუხლი 1, პუნქტი „ს“).
„ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული
ორგანიზაცია, რომელიც არ არის ბუღალტერთა საერთა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) ნამ დვი ლი წევ რი ან
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ
აღიარებული რეგიონალური ორგანიზაციის ნამდვილი
წევრი, აკრედიტაციას იღებს იმ შემთხვევაში, თუ მას
აქვს ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC)
მოთხოვნების შესაბამისი შიგა პოლიტიკა და პროცედურები, ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან მიმართებით:
ა) თავისი წევრი აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის
მექანიზმი;
ბ) მოთხოვნები სერტიფიცირებულ პირთა განათლების მიმართ და მათი სერტიფიცირების სისტემა;
გ) თავისი წევრების მიერ პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) მოთხოვნების დაცვის
უზრუნველყოფის სისტემა;
დ) დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების
სისტემა“(მუხლი 11, პუნქტი „3“).
აკრედიტაციასთან მიმართებაში, კანონის ზემოთ მოყვანილი მუხლების მოთხოვნები ცხადყოფს, რომ კანონით
განსაზღვრული აკრედიტაციის პირობები არათანაბარ
პირობებში აყენებს პროფესიულ ორგანიზაციებს, რადგან
ჩვენს ქვეყანაში ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერა-

ციის (IFAC) ნამდვილი წევრი დღეს მხოლოდ ერთი პროფესიული ორგანიზაციაა (საქართველოს ბაფი) და იგი,
კანონის (მუხლი 1, პუნქტი „ს“) თანახმად, ავტომატურად
არის აკრედიტებული, ხოლო სხვა პროფესიულ ორგანიზაციებს აკრედიტაციის მისაღებად მოეთხოვებათ შესაბამისი (მუხლი 11, პუნქტი „3“) პროცედურების გავლა.
ვინაიდან ბსფ-ის წევრობა არ არის დამოკიდებული
ბსფ-ის მოთხოვნების მკაცრ შესრულებაზე და საქართველოში მიმდინარე ეტაპზე ასეთი მხოლოდ ერთი ორგანიზაციაა, ჩვენი აზრით, აუცილებელია სათანადო საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შედეგად
დადგინდეს აკრედიტაციის ერთიანი პირობები ყველა
პროფესიული ორგანიზაციისათვის. კერძოდ, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ზემოთ მოყვანილი კანონის ნორმების
გაერთიანება ისეთი სახით, რომ აკრედიტაციის ერთიანი
მოთხოვნები განისაზღვროს ყველასათვის.
2. სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს
შექმნის აუცილებლობა, მისი როლი და ფუნქციები
პროფესიის რეგულირებაში
აკრედიტებულმა პროფესიულმა ორგანიზაციებმა,
ზემოთ აღნიშნული ფუნქციების გარდა, „ბუღალტრული
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–6 მუხლის მოთხოვნების
საფუძველზე, უნდა განახორციელონ აუდიტორებისა და
აუდიტური კომპანიების რეგისტრაცია (აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მინიჭება).
„საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, უცხოეთში რეგისტრირებული პირის საქართველოში
არსებული ფილიალი და ფიზიკური პირი საქართველოში
აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილებას იძენენ აუდიტორთა რეესტრში (შემდგომ − რეესტრი) რეგისტრაციის
შემდეგ. რეესტრს აწარმოებს (აწარმოებენ) აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია (ორგანიზაციები).
საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი,
უცხოეთში რეგისტრირებული პირის საქართველოში
არსებული ფილიალი ან ფიზიკური პირი რეესტრში
რეგისტრაციისათვის განცხადებით მიმართავს იმ აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელშიც
გაწევრებულია იგი“ (მუხლი 6. პუნქტი 1–3).
მიუხედავად იმისა, რომ ბუღალტრული აღრიცხვისა
და აუდიტის ასეთი, შეიძლება ითქვას, სრული თვითრეგულირება გავრცელებულია ბევრ ქვეყანაში, ნებისმიერი
პროფესიული ორგანიზაციისათვის, რომელსაც დაკისრებული აქვს ასეთი მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა,
საუკეთესო პრაქტიკად მიჩნეულია, იმყოფებოდეს გარკვეული დამოუკიდებელი მონიტორინგის (სახელმწიფო ზედამხედველობის) ქვეშ. დამოუკიდებელი მონიტორინგის
არსებობა აუცილებელია, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტი, რასაც შეიძლება
ადგილი ჰქონდეს აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციაში, რომელიც წარმოადგენს საკუთარ წევრებს და
არეგულირებს მათ საქმიანობას. ბსფ-ის წევრობა არ არის
პროფესიული ორგანიზაციების საქმიანობაზე სრულყოფილი კონტროლის განხორციელების საკმარისი პირობა,
რადგან ბსფ არ იყენებს ხარისხის კონტროლის პირდაპირი
მონიტორინგის სისტემას საკუთარი წევრებისათვის.
პრო ფე სი ის რე გუ ლი რე ბა ში სა ხელ მწი ფო ზე დამ-

ხედველობის აუცილებლობა, აგრეთვე, ხაზგასმულია
ევროკავშირის მერვე დირექტივის 29–ე „სახელმწიფო
ზედამხედველობის პრინციპები“ და 32–ე „სახელმწიფო
ზედამხედველობის სისტემა“ მუხლებში. დირექტივა მოითხოვს, რომ ხელისუფლება აუდიტორული საქმიანობის
სფეროს რეგულირებაში მონაწილეობდეს აღიარებული
საზედამხედველო ორგანოებისა და ამ ორგანოების მიერ დადგენილი მარეგულირებელი წესების მეშვეობით.
პროფესიის რეგულირებაში სახელმწიფო ზედამხედველობის ზემოაღნიშნული მოთხოვნებისა და პრაქტიკის
ფონზე, „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში
განსაზღვრული ნორმით, ჩვენს ქვეყანაში პროფესიის
რეგულირებაში სახელმწიფოს მონაწილეობა შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესიული ორგანიზაციებისათვის
აკრედიტაციის მინიჭებით – „ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის აკრედიტაციას
ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
– აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი (მუხლი 11, პუნქტი 2).
ჩვენი აზრით, საკანონმდებლო რეგულირების არსებული სისტემა აუცილებლად საჭიროებს შესაბამის
ცვლილებებს, სახელმწიფო ზედამხედველობის (მონიტორინგის) გაძლიერების თვალსაზრისით. სრულყოფილი მონიტორინგის სისტემის შექმნა და განხორციელება შეუძლებლად მიგვაჩნია, დამოუკიდებელი
საზედამხედველო ორგანოს შექმნის გარეშე. ვინაიდან
ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო
სტანდარტების მომხმარებლები საზოგადოებრივი ინტერესების მქონე (მსხვილი) კომპანიებია და ეს კომპანიები
ანგარიშვალდებული არიან ფასიანი ქაღალდების კომისიასთან, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია დამოუკიდებელი
სახელმწიფო ზედამხედველობის სტრუქტურა, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის (სსიპ) სახით, შეიქმნას
ფასიანი ქაღალდების კომისიასთან. საკანონმდებლო
ცვლილებების შედეგად დაფუძნებული სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს, პირობითად, სსიპ ფინანსური
ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს (ფაას) სტრუქტურა
და ფუნქციები სქემატურად (იხ. სქემა 3) შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს:
სქემა 3.
სა
და
აუდ
იტ
ის
სა
ზე
დამა)
ფი
ნან
სუ
რი
ან
გა
რიშ
გე
ბი
ʹʽʬʳʨ 3.
ხედ
ვე
ლო
ორ
გა
ნოს
სტრუქ
ტუ
რა
ʨ) ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʨʴʪʨʸʰˀʪʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʻʫʰʺʰʹ ʹʨʮʬʫʨʳˆʬʫʭʬʲʵ ʵʸʪʨʴʵʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʼʨʹʰʨʴʰ ʽʨʾʨʲʫʬʩʰʹ ʱʵʳʰʹʰʨ

ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʨʴʪʨʸʰˀʪʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʻʫʰʺʰʹ ʹʨʩ˅ʵ
(ʼʨʨʹ)

ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ

ˆʨʸʰʹˆʰʹ

ʪʨʴʿʵʼʰʲʬʩʨ

ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ

ʫʰʹ˂ʰʶʲʰʴʨʸʻʲʰ


ʪʨʴʿʵʼʰʲʬʩʨ

ʪʨʴʿʵʼʰʲʬʩʨ

ʨʱʸʬʫʰʺʬʩʻʲʰ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰ

ʩ) ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ʼʨʹʰʨʴʰ ʽʨʾʨʲʫʬʩʰʹ ʱʵʳʰʹʰʨʹʨ ʫʨ ʼʨʨʹ–ʹ ˀʵʸʰʹ:
ʼʨʹʰʨʴʰ ʽʨʾʨʲʫʬʩʰʹ ʱʵʳʰʹʰʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰ
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ʪ) ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʨʴʪʨʸʰˀʪʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʻʫʰʺʰʹ ʹʨʩ˅ʵʹ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ʪʨʴʿʵʼʰ-
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ბ) ფუნქციების განაწილება ფასიანი ქაღალდების
კომისიასა და ფაას–ს შორის: ფასიანი ქაღალდების კომისიის ფუნქციები
1.

ფაას-ის წევრებისა და თავმჯდომარის დანიშვნა

2.

ფაას-ის ანგარიშის ჩაბარება (მიღება) და განხილვა

3.

ფაას-ის წლიური ბიუჯეტის დამტკიცება

4.

ფაას-ის დებულების დამტკიცება

გ) ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს
ფუნქციების განაწილება განყოფილებების მიხედვით :
რეგისტრაციის განყოფილება
1.

2.

პროფესიული ორგანიზაციების აკრედიტაცია
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციების მიერ ქართულ ენაზე თარგმნილი და გამოცემული ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს, ასს, მსფასს) რეგისტრაცია

3.

აუდიტის ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო
სტანდარტებისა და პროფესიასთან დაკავშირებული
სხვა სტანდატების რეგისტრაცია

4.

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების უფლების მქონე აუდიტური კომპანიებისა და ინდივიდუალური აუდიტორების რეგისტრაცია

5.

რეესტრის ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა
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ხარისხის კონტროლის განყოფილება

1.

2.

აკრედიტებულ პროფესიულ (თვითრეგულირებად)
ორგანიზაციებზე დელეგირებული ფუნქციების შესრულების მონიტორინგი
მონიტორინგის შედეგების გადაცემა დისციპლინა რუ ლი გან ყო ფი ლე ბი სათ ვის, აკ რე დი ტე ბუ ლი
პროფესიული ორგანიზაციის მიერ დელეგირებული ფუნქციების სათანადოდ შეუსრულებლობის
შემთხვევაში

3.

პროფესიული მომსახურების ხარისხის კონტროლის
შემოწმების განმახორციელებელ პირთა (ვიზიტიორების) რეესტრის წარმოება

4.

მომსახურების ხარისხის კონტროლის შემოწმების
გრაფიკის შედგენა და შეთანხმება აკრედიტებულ
პროფესიულ ორგანიზაციებთან

5.

ხარისხის კონტროლის შემმოწმებელთა ჯგუფის
შექმნა

6.

ხარისხის კონტროლის შემოწმების ანგარიშის მიღება
და განხილვა

7.

ხარისხის კონტროლის შემოწმების შედეგების საფუძველზე, სავალდებულო და არასავალდებულო
აუდიტის ჩატარების უფლების მქონე აუდიტორების/
აუდიტური კომპანიების განსაზღვრა და მათი შესაბამის რეესტრში რეგისტრაცია
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დისციპლინარული განყოფილება
1.

დისციპლინარული ზომების განსაზღვრა

2.

დისციპლინარული გადაწყვეტილებების მიღება

3.

დისციპლინარული გადაწყვეტილებების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციებისათვის

4.

დისციპლინარული გადაწყვეტილებების საჯაროობის უზრუნველყოფა

სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს ფუნქციონირება უზრუნველყოფს, რომ აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციები დაექვემდებარონ ეფექტურ
ზედამხედველობას, დამოუკიდებელი ორგანის მხრიდან,
რომელიც საზოგადოებრივ ინტერესებს ემსახურება.
საზედამხედველო ორგანოს (ფაას) წევრების დანიშვნა
გამჭვირვალე პროცესი უნდა იყოს, რათა უზრუნველყოს
კვალიფიცირებული პირების შერჩევა, რომლებიც საზოგადოებრივ ინტერესებს მოემსახურებიან. საერთაშორისო
პრაქტიკის გათვალისწინებით, საზედამხედველო ორგანოს წევრების უმრავლესობას უნდა წარმოადგენდეს
ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის ინფორმაციის
ძირითადი მომხმარებელი სტრუქტურები, როგორიცაა:
საქართველოს ფასიანი ქაღალდების კომისია, ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო, პარლამენტის
საფინანსო–საბიუჯეტო კომიტეტი. საზედამხედველო
ორგანო დამოუკიდებელი უნდა იყოს პროფესიისაგან,
თუმცა მასში წარმომადგენელი უნდა ჰყავდეს აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციებს და ამ ორგანოს
საქმიანობაში მონაწილეობას უნდა იღებდნენ (მოწვეული
სპეციალისტების სახით) პროფესიული გამოცდილების
მქონე აუდიტორული საქმიანობით დაკავებული პირები.
საზედამხედველო ორგანოს უნდა გააჩნდეს დაფინანსების სტაბილური წყარო, თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად. დაფინანსებამ, საჯარო ზედამხედველობის ორგანო, დაინტერესებული ჯგუფების მხრიდან,
ზეგავლენის საფრთხის წინაშე არ უნდა დააყენოს.
საზედამხედველო ორგანოს საქმიანობის გამჭვირვალობა მიღწეულ უნდა იქნეს წლიური სამუშაო პროგრამის, მუშაობის მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ
ანგარიშების გამოქვეყნებით.
ამრიგად, მიგვაჩნია, რომ დამოუკიდებელი ზედამხედველობის ორგანოს შექმნა, საწყის ეტაპზე, გარკვეულ
პრობლემებთან (მაგალითად დაფინანსება, კომპეტენტური წევრების დანიშვნა და სხვ.) იქნება დაკავშირებული,
მაგრამ, ჩვენი აზრით, იგი მაინც ყველაზე ეფექტური
მოდელია ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული
საქმიანობის სათანადო რეგულირებისა და აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების ინტერესების დაცვისათვის.

3. სტანდარტების სისტემურ თარგმნასა და
გამოყენებაზე მონიტორინგი
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგა-

?????????????????
რინგის უფლებამოსილება, მაგრამ არც ერთ მათგანს არა
აქვს ადეკვატური მექანიზმი აღნიშნულის ეფექტურად
განსახორციელებლად. აღნიშნული სტრუქტურების მონიტორინგის პროცესი შემოიფარგლება მარეგულირებელი ორგანოების მიერ ფინანსური ანგარიშგებების და
აუდიტორული დასკვნების განხილვით და არ გააჩნიათ
იძულების ადეკვატური შესაძლებლობები შესაბამისობის მისაღწევად.
ამრიგად, მიგვაჩნია, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვისა
და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამის (მე–3 და მე–5) მუხლებში
უნდა შევიდეს ცვლილებები, რათა ჩამოყალიბდეს ქართულ ენაზე სტანდარტების სისტემური (ყოველწლიური)
თარგმნის, მათ გამოყენებაზე მონიტორინგისა და იძულების უზრუნველყოფის საკანონმდებლო მექანიზმები.
ცვლილებების განხორციელება ხელს შეუწყობს ქართულ
ენაზე სტანდარტების თარგმნის მდგრადი პროცესის
მიღწევას და საქართველოში გაზრდის გამოყენებული
სტანდარტების შესაბამისობას, მოქმედ საერთაშორისო
სტანდარტებთან.
4. პროფესიული საქმიანობის ხარისხის კონტროლის
შემოწმება და მონიტორინგი
საერთაშორისო პრაქტიკა (აუდიტის საერთაშორისო
სტანდარტები, აუდიტის ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი, ევროსაბჭოს მე–8 დირექტივა)
მოითხოვს, რომ აუდიტორები და აუდიტური ფირმები
რეგისტრირებული იყვნენ ბუღალტერთა საერთაშორისო
ფედერაციის (ბსფ) სრულუფლებიან წევრ პროფესიულ
ორგანიზაციაში, ექვემდებარებოდნენ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების მარეგულირებელ მოთხოვნებს,
საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს და ხარისხის კონტროლის მონიტორინგს, სახელმწიფო ზედამხედველობის
ორგანოს მხრიდან. რეგისტრაციისა და მონიტორინგის
ასეთი მოთხოვნა გადამწყვეტია აუდიტის ხარისხის მიღწევისა და შენარჩუნებისათვის (ხარისხის კონტროლის
მონიტორინგის ანალოგიური წესები არ მოითხოვება
ბუღალტრული საქმიანობის სფეროში).
კვლევებით დადგინდა, რომ საერთაშორისო პრაქტიკას შეესაბამება „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონით (მუხლი 6. აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მინიჭება) განსაზღვრული მოთხოვნები, თუმცა,
საერთაშორისო პრაქტიკას არ პასუხობს ზემოღნიშნული
კანონის მოთხოვნები, ხარისხის კონტროლის შემოწმების განმახორციელებელ ორგანოსთან დაკავშირებით.
კერძოდ, კანონის მე–8 მუხლით (აუდიტის ხარისხის
უზრუნველყოფა) ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის განხორციელების უფლებამოსილება, სახელმწიფო
ზედამხედველობის ორგანოს ნაცვლად, მინიჭებული
აქვს აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციას: „აუდიტორის/აუდიტური ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგს ახორციელებს ის აკრედიტებული
პროფესიული ორგანიზაცია, რომელშიც გაწევრებულია
ეს აუდიტორი/აუდიტური ფირმა. მონიტორინგი უნდა
განხორციელდეს 3 წელიწადში ერთხელ მაინც“ (მუხლი
8, პუნქტი 6).
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რიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი არ
ითვალისწინებს ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის
საერთაშორისო სტანდარტების სისტემური (ყოველწლიური) თარგმნის უზრუნველყოფისა და მათი პრაქტიკაში
გამოყენების მონიტორინგის საკითხებს. ქართული კანონმდებლობა 2000 წლის 1 იანვრიდან მოითხოვს ფინანსური ანგარიშგებისა (ფასს) და აუდიტის საერთაშორისო
სტანდარტების (ასს) გამოყენებას, თუმცა, სამართლებრივი მოთხოვნის მიუხედავად, 13 წელზე მეტია ვერ მოხერხდა სტანდარტების სრულად დანერგვა და შესაბამისობის
მიღწევა ორიგინალი (ინგლისურენოვანი) სტანდარტების
დებულებებთან. აღნიშნულ გარემოებას განაპირობებდა
ის ფაქტორი, რომ მკაფიოდ განსაზღვრული არ იყო სტანდარტების სისტემური თარგმნისა და მის გამოყენებაზე
მონიტორინგის საკანონმდებლო მექანიზმები.
არასრულყოფილი საკანონმდებლო ნორმები განაპირობებს შეუსაბამობას (განსხვავებას) საქართველოში
მოქმედ (ქართულ ენაზე თარგმნილ) სტანდარტებსა და
მათ ორიგინალებს შორის, რაც არსებით გავლენას ახდენს
საქართველოში ფინანსური ანგარიშგებების ხარისხსა და
მნიშვნელობაზე. ზოგიერთ შემთხვევაში, შეუსაბამობა განაპირობებს ფინანსური ანგარიშგებების უსარგებლობას
და მცდარობას. საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა
და მათ ორიგინალებს შორის განსხვავებულობის თვალსაჩინოებისათვის მოვიყვანთ კვლევის შედეგებს, რომლის
მიხედვითაც დგინდება, რომ ფასს–სა და ასს–ს ინგლისურენოვანი რედაქციების განახლება მიმდინარეობს
ყოველწლიურად, ხოლო მათი ქართულ ენაზე თარგმნა
და გამოცემა ხდება 3–4 წელიწადში ერთხელ. ამჟამად
ქართულ ენაზე თარგმნილია ფასს–ის 2010 წლის, ხოლო
ასს–ს 2009 წლის სტანდარტების ორიგინალები.
ჩვენი აზრით, სტანდარტების შესაბამისობის პრობლემას ვერ გადაჭრის 2012 წლის 29 ივნისს მიღებული
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით განსაზღვრული ნორმები,
რომლებიც შემოიფარგლება სტანდარტების თარგმნის
უფლების მქონე ორგანიზაცი(ებ)ის განსაზღვრით: „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების
(IFRS), მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for
SMEs),. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA)
საქართველოს სახელმწიფო ენაზე ხელმისაწვდომობის
მიზნით, ისინი ქართულ ენაზე უნდა თარგმნოს და გამოსცეს იმ აკრედიტებულმა პროფესიულმა ორგანიზაციამ,
რომელიც ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის
(IFAC) ნამდვილი წევრია (მუხლი 3, პუნქტი 10; მუხლი
5, პუნქტი 5)
რაც შეეხება სტანდარტების პრაქტიკაში გამოყენებაზე მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმებს, ზემოაღნიშნული კანონით ასეთი ნორმები განსაზღვრული არ
არის. კვლევები გვიჩვენებს, რომ, მართალია, სხვადასხვა
მარეგულირებლებს, მაგალითად საქართველოს ეროვნულ ბანკს, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების კომისიას,
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს, თავიანთი სფეროს მარეგულირებელი
საკანონმდებლო ნორმებით, მინიჭებული აქვთ ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებისა და აუდიტის მონიტო-
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ხარისხის კონტროლის სისტემის სახელმწიფო მონიტორინგის აუცილებლობას, საერთაშორისო პრაქტიკის
გარდა, განაპირობებს ის ფაქტორიც, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის
შესახებ“ საქართველოს კანონი სრული პროფესიული
თვითრეგულირების პრინციპებზეა აგებული და მიზანშეწონილია აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციების საქმიანობაზე ზედამხედველობა გასწიოს დამოუკიდებელმა სახელმწიფო ორგანომ.
ამრიგად, ჩვენი აზრით, კანონის მე–8 მუხლი (აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფა), მონიტორინგის უფლებამოსილების ნაწილში, საჭიროებს ცვლილებებს. მიგვაჩნია, რომ ცვლილებები უნდა დაეფუძნოს ევროსაბჭოს
დირექტივის 32-ე მუხლის მე-2 და მე-5 პუნქტებს:
„2. ყველა სავალდებულო აუდიტორი და აუდიტური
ფირმა უნდა დაექვემდებაროს სახელმწიფო ზედამხედველობას“;
„5. სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ, საჭიროების შემთხვევაში,
ჩაატაროს გამოკვლევა სავალდებულო აუდიტორებთან
და აუდიტურ ფირმებთან დაკავშირებით და გაატაროს
სათანადო ღონისძიება.“
შესაბამისად, აღნიშნული ფორმულირებით საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება ხელს შეუწყობს
აუდიტის სანდოობის ფუნდამენტური საფუძვლის – ხარისხიანი მომსახურების უზრუნველყოფას, რაც მნიშვნელობას მატებს გამოქვეყნებულ ფინანსურ ინფორმაციას
და, თავის მხრივ, ხელს უწყობს ინვესტიციების შემოდინებას, რადგან აძლიერებს აქციონერების, ინვესტორების,
კრედიტორებისა და სხვა დაინეტესებული მხარეების
დაცვას.
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5. დისციპლინარული მოკვლევა და სანქციები
რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევები
გვიჩვენებს, რომ დისციპლინარული გამოკვლევისა და
სანქციების ეფექტური სისტემის შექმნა სავალდებულოა
აუდიტთან დაკავშირებული პოტენციურად სერიოზული
გადაცდომისათვის. „აუდიტორული საქმიანობის რეგისტრაციის გაუქმებასთან ერთად, სანქციების სისტემამ
შეიძლება გაითვალისწინოს სამოქალაქო, ადმინისტრა-

ციული ან სისხლის სამართლის ღონისძიებები სავალდებულო აუდიტის განმახორციელებელი აუდიტორების
და აუდიტური კომპანიების მიმართ, რომლებიც არ ახორციელებენ სავალდებულო აუდიტორულ შემოწმებას
აუდიტორული საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობის,
აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) და/ან
პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის შესაბამისად. აუდიტორებისა და აუდიტური ფირმებისთვის
დაკისრებული სერიოზული დისციპლინარული ღონისძიებები ან სანქციები ცნობილი უნდა გახდეს საზოგადოებისათვის. აღნიშნულმა სისტემამ შესაძლებელია
გამოიყენოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების არსებული
პრაქტიკა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის
(IFAC) საწევრო ვალდებულების (SMO) მე-6 პრინციპი,
გამოკვლევა და დისციპლინა“ 1.
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი არ
მოიცავს დისციპლინარული მოკვლევისა და სანქციების
განსაზღვრის საკითხებს. მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია
კანონში ცალკე მუხლის „დისციპლინარული მოკვლევა და სანქციები“ დამატება, ქვეპუნქტებში შესაბამისი
დებულებების გაწერით. საკანონმდებლო ცვლილების
განხორციელება შესაძლებელს გახდის, რომ შეიქმნას
დისციპლინარული გამოკვლევისა და სანქციების გატარების ეფექტური სისტემა აუდიტორებისათვის, რათა
მოხდეს ხარისხიანი აუდიტორული მომსახურების განხორციელების უნარის არმქონე პირების გამოვლენა და
აუდიტორული საქმიანობისგან ჩამოცილება.
დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ რეგულირების საერთაშორისო მიმართულებებისა და ევროდირექტივების მოთხოვნების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ცვლილებების განხორციელება „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში.
საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების
სამოქმედო გეგმის პროექტი სქემატურად (იხ. სქემა 4)
შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს:

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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საკითხები

ღონისძიება

რესურსები

მიღებული შედეგი

1

პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ციების აკრედიტაციის წესებში
ცვლილება

სა კა ნონ მდებ ლო ცვლილე ბის პრო ექ ტის მომზადება

პრო ფე სი ონ ალ თა მუ შა
ჯგუფი, ლობირების ჯგუფი, პარლამენტის საფინანსო–საბიუჯეტო კომიტეტი

პარლამენტის მიერ მიღებული შესწორებული კანონი და აკრედიტაციის
თანაბარი პირობები

2

ფინანსური ანგარიშგების და
აუდიტის ახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს შექმნა

საზედამხედველო ორგანოს ფუნქციისა და კომპე ტენ ცი ის გან საზღვრა
(პროექტის მომზადება)

ფასიანი ქაღალდების კომი სია, პრო ფე სი ონალთა
მუშა ჯგუფი, ლობირების
ჯგუფი, საქართველოსპარლამენტი

საერთაშორისო პრაქტიკის შე სა ბა მი სი სა ხელმწიფო ზედამხედველობის სისტემა

3

ა). საერთაშორისო სტანდარტების სისტემური თარგმანი;
ბ) საერთაშორისო სტანდარტე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე მო ნიტორინგი

სტან დარ ტე ბის სის ტემური თარგმნისა და მათ
გა მო ყე ნე ბა ზე მო ნი ტორინ გის მე ქა ნიზ მე ბის
პროექტის შექმნა

ფასიანი ქაღალდების კომი სია, პრო ფე სი ონალთა
მუშა ჯგუფი, ლობირების
ჯგუფი, საქართველოს პარლამენტი

სტან დარ ტე ბის სის ტემური თარგმნის და მათ
გამოყენებაზე მონიტორინგის საკანონმდებლო
უზრუნველყოფა

4

აუდიტორული საქმიანობის
ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი

სა კა ნონ მდებ ლო ცვლილე ბის პრო ექ ტის მომზადება

ფასიანი ქაღალდების კომისია, ლობირების ჯგუფი,
საქართველოს პარლამენტი

მომსახურების ხარისხის
კონ ტრო ლის მო ნი ტორინგის გაუმჯობესება

5

დისციპლინარული მოკვლევა
და სანქციები

დისციპლინარული მოკვლევისა და სანქციების
მექანიზმების პროექტი

ფასიანი ქაღალდების კომისია, ლობირების ჯგუფი,
საქართველოს პარლამენტი

მიღებული საკანონმდებლო ცვლი ლე ბა და გაუმჯო ბე სე ბუ ლი მომსახურების ხარისხი

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 Current Edition.
15. REPORT ON THE OBSERVANCE OF STANDARDS AND CODES (ROSC), Georgia Country Strategy and Action Plan
for Accounting and Auditing Reform; CSInternational, March 2008.

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 first part covers the key issues of the requirements of international experience 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 regulatory legislation base.
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საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების სამოქმედო გეგმის პროექტი
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პროფესიული სერტიფიცირების რეგულირების
სფეროში არსებული პრობლემები
საქართველოში არსებული ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების პრაქტიკისა და კვალიფიკაციის აღიარების სფეროში პრობლემების გამოკვეთის მიზნით, წინამდებარე სტატიაზე მუშაობის პერიოდში,
შესწავლილ იქნა: პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის
აღიარების საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა; საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“
მოთხოვნები ზემოაღნიშნულ სფეროში; კანონით განსაზღვრული აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის – საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის - პროფესიონალი ბუღალტრის
კვალიფიკაციის მინიჭებისთან დაკავშირებული დებულებები და განათლების სტანდარტები; პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების პროგრამები;
საქართველოს ბაფის პროფესიული ქცევის ეთიკის კოდექსი და მისი დანერგვის მიმდინარეობა; საქართველოს ბაფის სხვა ქვეყნის პროფესიონალი
ბუღალტრების კვალიფიკაციის აღიარების დებულება და პრაქტიკა.
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, თუ რამდენად პასუხობს საქართველოში
მოქმედი პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების
მარეგულირებელი ნორმები და განათლების სტანდარტები ბუღალტერთა
საერთაშორისო ფედერაციის მოთხოვნებს და საერთაშორისო პრაქტიკას.
გამოკვლევამ გამოავლინა შემდეგი ძირითადი ფაქტები:
პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების მარეგულირებელი ნორმების განსჯისას, უპირველესად განვიხილავთ 2012 წლის
29 ივნისს მიღებულ საქართველოს კანონს „ბუღალტრული აღრიცხვისა
და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი
სწორედ პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების რეგულირებას ეთმობა. მიუხედავად იმისა, რომ რეგულირების ახალი
ნორმებით: მოიხსნა წინააღმდეგობები აუდიტორისა და პროფესიონალი ბუღალტრის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში, გაერთიანდა მარეგულირებელი
ორგანოები, დაკანონდა განათლებისა და სერტიფიცირების საერთაშორისო
სტანდარტების გამოყენების სავალდებულობა, გაიწერა პროფესიული საქმიანობის ხარისხის კონტროლის შემოწმების პროცედურები, განისაზღვრა
პროფესიულ საქმიანობაზე მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანო
და სხვ. კვლავ იკვეთება პრობლემები, რომლებიც, ჩვენი აზრით, საკანონმდებლო ცვლილებებს საჭიროებს. კერძოდ:
1. საქართველოს კანონით ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური
ანგარიშგების შესახებ (მუხლი 2, პუნქტი „კ“) სერტიფიცირებული პირი
განმარტებულია „სერტიფიცირებული პირი - ფიზიკური პირი, რომელიც
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის მიერ აღიარებულია სერტიფიცირებულ პროფესიონალ ბუღალტრად ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად და რომელიც თავის კვალიფიკაციას ადასტურებს აკრედიტებული
პროფესიული ორგანიზაციის მიერ დადგენილი განგრძობითი განათლების
სტანდარტის შესაბამისად“.
ზემოაღნიშნულ კანონში სერტიფიცირებული პირები კატეგორიებად
დაყოფილია იმ მიზნით, რომ განისაზღვროს სავალდებულო და არასავალდებულო აუდიტის ჩამტარებელ პირთა რეესტრი. არამართებულად
მიგვაჩნია რეესტრის ტიპებად დაყოფას საფუძვლად დაედოს ბუღალტერთა სერტიფიკატები. რეესტრის ორი ტიპის არსებობისათვის საკმარისია
ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის დასკვნის კატეგორიებად დაყოფა.
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ასევე არამართებულია აუდიტორების კატეგორიებად
დაყოფა ზოგადად და, მით უფრო, კონკრეტულად განათლების დონიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, აღნიშნული მიდგომა წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო
პრაქტიკასთან;
2. საქართველოს კანონით ბუღალტრული აღრიცხვისა
და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ (მუხლი 6, პუნქტი
5) „რეესტრი არის 2 ტიპის: ა) სავალდებულო აუდიტის
ჩატარების უფლების მქონე პირთა რეესტრი, რომელშიც
რეგისტრირებულნი არიან ის აუდიტორები/ აუდიტური
ფირმები, რომლებსაც აქვთ სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლება;
ბ) სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლების არმქონე პირთა რეესტრი, რომელშიც რეგისტრირებულნი
არიან ის აუდიტორები/ აუდიტური ფირმები, რომლებსაც
არა აქვთ სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლება. „
ჩვენი აზრით, აღნიშნული წესით აუდიტორთა რეესტრის დაყოფა არასწორია, რადგან კომპანიის სიდიდის
მიუხედავად, აუდიტორული პროცედურები არ განსხვავდება ერთიმეორისაგან. ამასთან, აუდიტის სტანდარტები
ერთი და იგივეა ყველა კომპანიისთვის, მისი სიდიდის
მიუხედავად;
3. საქართველოს კანონით ბუღალტრული აღრიცხვისა
და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ ( მუხლი 2, პუნქტები: „ლ“,“მ“ ) “ სერტიფიცირებული პროფესიონალი
ბუღალტერი – ფიზიკური პირი, რომელიც სერტიფიცირებულია პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის
შესაბამისად, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტებში (IFRS).
სერტიფიცირებული ბუღალტერი – ფიზიკური პირი,
რომელიც სერტიფიცირებულია პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად, მცირე და საშუალო
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტებში (IFRS for SMEs)“.
ჩვენი აზრით, „აუდიტორების კატეგორიებად დაყოფა
წარსულისკენ დაბრუნებაა. თავის დროზე ასეთი დაყოფის საფუძველი იყო აუდიტს დაქვემდებარებული საწარმოების საქმიანობის სფერო და აუდიტორებზე ლიცენზია
გაიცემოდა ცალკე საბანკო სფეროსათვის, ცალკე ზოგადი
აუდიტისათვის და სხვა, რაც თავის დროზე საქართველოში რუსეთის კანონმდებლობისათვის მიბაძვის შედეგი
იყო. აუდიტორის სერტიფიცირებას მცირე და საშუალო
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტებში (IFRS for SMEs) საერთოდ აზრი ეკარგება,
რადგან მცირე საწარმოების უმეტესი ნაწილი არ ექვემდებარება სავალდებულო აუდიტს, ამასთან, აუდიტორის
განათლებაში ბუღალტრული აღრიცხვა მხოლოდ ერთი
კომპონენტია. აუდიტორის კომპეტენცია და ფასეულობა
სხვა მრავალი კომპონენტის კომპლექსით განისაზღვრება
და აუდიტორის სტატუსის პრეტენდენტი არასოდეს არ
წავა იმ გზით, რომ მცირე ბიზნესის აუდიტის სფეროში
მოღვაწეობის უფლების მოპოვებას შეალიოს დრო და
ფინანსები. ცნობილია, რომ მსოფლიო პრაქტიკით აუდიტორი ჰქვია ყველას, იმის მიუხედავად, რომელ სფეროსა თუ სეგმენტშია კომპეტენტური. იქნება ის საბანკო
სფეროში კომპეტენტური, თუ ქიმიურ ინდუსტრიაში. ეს
თემა ბსფ-ის საერთაშორისო სტანდარტებითა და ეთიკის
ნორმებითაა დარეგულირებული და ეს რეგულაციები

დაცული რომ იყოს, სწორედ ამიტომაა შემუშავებული
ხარისხის კონტროლის სტანდარტები.“1
4. კანონის გარდამავალ დებულებებში (მუხლი 16,
პუნ ქტი 3) გან სა ზღვრუ ლია 5–წლი ანი მოქ მე დე ბის
პერიოდი იმ აუდიტორების სერტიფიკატებისათვის,
რომლებსაც აუდიტორის სტატუსი მიღებული აქვთ საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული
საქმიანობის საბჭოში ატესტაციის გზით „საქართველოს
პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის
საბჭოს მიერ გაცემული აუდიტორის საკვალიფიკაციო
სერტიფიკატები, რომლებიც ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრისათვის, მოქმედებს 2013 წლის 1 იანვრიდან 5 წლის
განმავლობაში. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნულ სერტიფიცირებულ პირს და აუდიტურ ფირმას, რომელსაც
დაქირავებული ჰყავს ასეთი სერტიფიცირებული პირი,
უფლება აქვს, რეგისტრირებული იყოს მხოლოდ სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლების არმქონე პირთა
რეესტრში“ .
საქართველოში აუდიტის სფეროში დასაქმებულთა
90 პროცენტი არის აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს
მიერ სერტიფიცირებული პირები. კანონში არსებული მუხლით, გაურკვეველი რჩება, რა ბედი ელით ამ
აუდიტორებს 5 წლის შემდეგ. რა სახის პროგრამით შეიძლება მათი სერტიფიცირება, როდესაც ამოიწურება
ხუთწლიანი ვადა. გარდა აღნიშნულისა, ჩვენი აზრით,
წინააღმდეგობრივია კანონის ის ნორმა, რომლითაც ასეთ
სერტიფიცირებულ პირს უფლება აქვს რეგისტრირებული იყოს მხოლოდ სავალდებულო აუდიტის ჩატარების
უფლების არმქონე პირთა რეესტრში;
5. მიღებული კანონით სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების პროცესი მთლიანად აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის პრეროგატივაა
„აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია − ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაცია,
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
რეგისტრირებულია არასამეწარმეო (არაკომერციულ)
იურიდიულ პირად და არის ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრი ან ბუღალტერთა
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ აღიარებული
რეგიონალური ორგანიზაციის ნამდვილი წევრი ან ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად აკრედიტებული პირი“
(მუხლი 2, პუნქტი „ს“).
ჩვენი აზრით, აღნიშნული მუხლის არსებული რედაქცია გარკვეულ პრობლემას შექმნის, რადგან ამჟამად,
კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში აკრედიტაცია მიღებული აქვს მხოლოდ ერთ პროფესიულ ორგანიზაციას – საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა
და აუდიტორთა ფედერაციას (საქართველოს ბაფი);
6. ზემოგანხილული კანონის გარდა, პროფესიული
სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების მარეგულირებელი ნორმები მოიცავს აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის (საქართველოს ბაფის) განათლების სტანდარტებსა და დებულებებს. საქართველოს
ბაფის პროფესიული განათლების სტანდარტები და დე1 ჭუმბურიძე ლ. მოსაზრებები ბუღალტრული
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ
საქართველოს კანონთან დაკავშირებით, „ჟურნალი
ბუღალტრული აღრიცხვა“ # 11, 2012, გვ. 28.
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ბულებები სრულად ეფუძნება ბსფ-ის ყველა სტანდარტის
მოთხოვნებს, თუმცა, სახეზეა გარკვეული პრობლემები,
მათ სისტემატურ განახლებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, საქართველოს ბაფის პროფესიული განათლების
სტანდარტი 7 – „პროფესიული განვითარების გაგრძელება: განგრძობითი სწავლების პროგრამა და პროფესიული
კომპეტენციის განვითარების გაგრძელება“ – ბოლოს განახლებულია 2009 წელს.
7. პრობლემატურია ის გარემოებაც, მიმდინარე პერიოდამდე საქართველოს ბაფში არ მოქმედებდა პროფესიული ეთიკის დაცვისა და მასზე კონტროლის განხორციელების მექანიზმების მარეგულირებელი დებულებები.
თუმცა, ობიექტურობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ
ხსენებული საკითხები დღეს ნაკლებად აქტუალურია და
მათი აქტივიზაცია, ძირითადად, დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ განვითარებაზე.
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პროფესიული სერტიფიცირების მარეგულირებელი
ნორმების სრულყოფის საკითხები
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირებაში მნიშვნელოვანია განათლების, პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების საკითხების
სრულყოფა, რადგან პროფესიული მომსახურებისა და,
მასთან ერთად, ფინანსური ანგარიშგების სანდოობის
ხარისხი დამოკიდებულია დასაქმებული ბუღალტრების
კვალიფიკაციაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში თხუთმეტ
წელზე მეტია (1999 წლიდან) გამოიყენება ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს) და
დანერგილია ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების პრაქტიკა, „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონით (29.06.2012 წელი) განსაზღვრული პროფესიული
სერტიფიცირების წესები და სერტიფიცირებული პირების პროფესიული მომსახურების სფეროების განსაზღვრა,
ჩვენი აზრით, საჭიროებს სრულყოფას. კერძოდ, აღნიშნული კანონით სერტიფიცირებული პროფესიონალი
ბუ ღალ ტრე ბის საქ მი ან ობა რე გუ ლირ დე ბა მხო ლოდ
აუდიტორული საქმიანობის სფეროში და განსაზღვრული
არ არის ბუღალტრული მომსახურების სფეროში მათი
კვალიფიკაციის გამოყენება, სავალდებულო წესით.
სრულყოფას საჭიროებს აგრეთვე „ბუღალტრული
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის (2012 წლის 29 ივნისი) მიღებამდე საქართველოში მოქმედი ნორმების შესაბამისად,
სერტიფიცირებული პირებისა და სხვა ქვეყნების მიერ
სერტიფიცირებული პირების კვალიფიკაციის აღიარების
საკითხები. აღნიშნული მიმართულებით ცვლილებების
განხორციელების საჭიროება, ძირითადად, განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ 2012 წლის 29 ივნისამდე
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გამიჯნული
იყო „ბუღალტრისა“ და „აუდიტორის“ პროფესია და პროფესიონალი ბუღალტრებისა და აუდიტორების სერტიფიცირების საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიც მნიშვნელოვნად
განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან.
ჩატარებული კვლევის შედეგად, სერტიფიცირებისა
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და კვალიფიკაციის აღიარების მარეგულირებელი ნორმები, რომლებიც სრულყოფას საჭიროებს, სქემატურად
შემდეგნაირად შეიძლება ჩამოყალიბდეს (იხ. სქემა 5):
სქემა 5

1.

სავალდებულო აუდიტს დაქვემდებარებული (საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე) კომპანიების
ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის სანდოობა

2.

სერტიფიცირებული პირების დაყოფა კატეგორიებად, აუდიტორთა რეესტრის გამიჯვნის მიზნით.

3.

სერტიფიცირებული პირების დაყოფა კატეგორიებად, აუდიტორული მომსახურების სფეროების
განსაზღვრის მიზნით.

4.

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული პირებისათვის საქმიანობის სფეროს შეზღუდვა.

5.

პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების პროცესზე მონიტორინგის გაძლიერება.

1. სავალდებულო აუდიტს დაქვემდებარებული (საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე) კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის სანდოობა
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში,
ბუღალტრული აღრიცხვის მარეგულირებელი ნორმები
მოცემულია მე–2 თავში „ბუღალტრული აღრიცხვა და
ფინანსური ანგარიშგება“,
რომლის მე–3 მუხლი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ფინანსური ანგარიშგების სამართლებრივი საფუძვლები“ ადგენს ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების
გამოყენების წესებს, კერძო სექტორის სუბიექტებისათვის (მსხვილი, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები,
არასამეწარმეო იურიდიული პირები). კერძო სექტორის
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების გამოყენების
მიზნით, მე–2 თავის მე–4 მუხლი „ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება“ განსაზღვრავს მეწარმე სუბიექტების
კატეგორიებს, კანონით დადგენილი პირობების გათვალისწინებით, რომელი შეიძლება ჩაითვალოს მსხვილ,
მცირე და საშუალო საწარმოდ ან მიკროსაწარმოდ.
საკითხი, ვინ შეიძლება იყოს კერძო სექტორის სუბიექტების ბუღალტერი (კომპანიების სიდიდის მიუხედავად), ფორმულირებულია მე–4 მუხლის „ბუღალტრული
აღრიცხვის წარმოება“ მე–10 პუნქტის შემდეგი ჩანაწერით:
„ბუღალტერი შეიძლება იყოს როგორც სერტიფიცირებული, ისე არასერტიფიცირებული პირი“.
მიგვაჩნია, რომ ბუღალტრად მუშაობის უფლებებთან
დაკავშირებული რეგულირების ლიბერალური მიდგომა მისაღებია კერძო სექტორის ყველა სუბიექტისათვის,
გარდა საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საწარმოებისა,
რომელთაც „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე–7 მუხლის“ მე–4 პუნქტის ა“ და „ბ“ქვეპუნქტებით

ევალებათ სავალდებულო აუდიტის ჩატარება. ასეთი
კომპანიებისათვის სავალდებულო აუდიტის ჩატარების
მოთხოვნა განპირობებულია იმით, რომ ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქვეყნის ეკონომიკაში და მათი
ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ხარისხიან და სანდო
ინფორმაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისათვის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე
საწარმოების ფინანსურ ანგარიშგებას ადგენდეს და მასში
ასახული ინფორმაციის სისწორეს, ხელისმოწერით, ადასტურებდეს სერტიფიცირებული ბუღალტერი.
აღნიშნული მოსაზრებიდან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–2
თავის მე–4 მუხლს „ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება“
უნდა დაემატოს ახალი პუნქტი, შემდეგი რედაქციით:
„სავალდებულო აუდიტს დაქვემდებარებული (საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე) კომპანიების ფინანსურ
ანგარიშგებას ადგენს და ხელს აწერს სერტიფიცირებული
ბუღალტერი“.
2. სერტიფიცირებული პირების დაყოფა კატეგორიებად, აუდიტორთა რეესტრის გამიჯვნის მიზნით
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე–6 მუხლის („აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების
მინიჭება“) მე–6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლების მქონე პირთა რეესტრში რეგისტრაციის უფლების მოსაპოვებლად,
საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს ან
უცხოეთში რეგისტრირებული პირის საქართველოში
არსებულ ფილიალს, დასაქმებული უნდა ჰყავდეს სულ
ცოტა 1 სერტიფიცირებული პროფესიონალი ბუღალტერი. სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლების არმქონე პირთა რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებულ
პირებს კი მოეთხოვებათ, დასაქმებული ჰყავდეთ სულ
ცოტა 1 სერტიფიცირებული ბუღალტერი.
ჩვენი აზრით, არამართებულია, აუდიტორთა რეესტრის წარმოება დამოკიდებული იყოს სერტიფიცირებული პირების კვალიფიკაციაზე. სავალდებულო აუდიტის
ჩატარების უფლების მქონე პირთა რეესტრში შეყვანის
საფუძველი უნდა იყოს აუდიტური კომპანიების პროფესიული მომსახურების ხარისხის კონტროლის შემოწმების
შედეგები და არა ბუღალტერთა სერტიფიკატები. გასათვალისწინებელია აგრეთვე, რომ რეესტრის წარმოებასთან
დაკავშირებით, ჩვენი მოსაზრება ეფუძნება საერთაშორისო პრაქტიკასა და ევროდირექტივების მოთხოვნებს.
ამრიგად, ზემოაღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია „ბუღალტრული
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–6 მუხლში „აუდიტის
ჩატარების უფლებამოსილების მინიჭება“ შევიდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება ისეთი სახით, რომ
აუდიტორთა რეგისტრაციის საფუძველი გახდეს პროფესიული მომსახურების ხარისხის კონტროლის შემოწმების
შედეგები და არა ბუღალტერთა სერტიფიკატები.
3. სერტიფიცირებული პირების დაყოფა კატეგორი-

ებად, აუდიტორული მომსახურების სფეროების განსაზღვრის მიზნით
საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვისა
და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ ამკვიდრებს ტერმინებს: „სერტიფიცირებული პროფესიონალი
ბუღალტერი“ (მუხლი 2, პუნქტი „ლ“) და „სერტიფიცირებული ბუღალტერი“ (მუხლი 2, პუნქტი “მ“). კანონის
ნორმებიდან გამომდინარე, ორივე კატეგორიის სერტიფიცირებულ პირს ენიჭება აუდიტორული საქმიანობის
უფლება, იმ განსხვავებით, რომ „სერტიფიცირებულ
ბუღალტერს“ უფლება არა აქვს ჩაატაროს სავალდებულო აუდიტი.
ჩვენი აზრით, ზემოაღნიშნული კანონის მე–2 მუხლის
„ზ“ პუნქტით სწორად და საკმარისად არის ჩამოყალიბებული აუდიტორის განმარტება: „აუდიტორი არის სერტიფიცირებული პირი, რომელიც არის აკრედიტებული
პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, რეგისტრირებულია
აუდიტორთა რეესტრში და ახორციელებს პროფესიულ
მომსახურებას“. აღნიშნული მოსაზრების გათვალისწინებით, ცვლილებებს საჭიროებს „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“
საქართველოს კანონის ზოგიერთი (მუხლი 2, პუნქტები:
„კ“, „ლ“, „მ“ და მუხლი 4, პუნქტები: 6–9) დებულება. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად უნდა გაუქმდეს
აუდიტორების კატეგორიებად დაყოფა და აუდიტის
ბაზარზე საქმიანობის თანაბარი უფლება მიეცეს ყველა
სერტიფიცირებულ პირს.
ჩვენ მოსაზრებას ამყარებს ის ფაქტორი, რომ „მსოფლიო პრაქტიკით აუდიტორი ჰქვია ყველა სერტიფიცირებულ პირს, იმის მიუხედავად, რომელ სფეროსა თუ
სეგმენტშია კომპეტენტური. იქნება ის საბანკო სფეროში
კომპეტენტური, თუ აგრარულ სექტორში. ეს თემა ბსფ-ის
საერთაშორისო სტანდარტებითა და ეთიკის ნორმებითაა
დარეგულირებული და ეს რეგულაციები დაცული რომ
იყოს, სწორედ ამიტომაა შემუშავებული „პროფესიული
მომსახურების ხარისხის კონტროლის სტანდარტები.“1
4. საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული
პირებისათვის საქმიანობის სფეროს შეზღუდვა
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–16
მუხლის მე–3 პუნქტით განსაზღვრულია საქართველოს
პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის
საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული პირებისათვის აუდიტის ბაზარზე საქმიანობის სფერო. კერძოდ, საქართველოს
პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის
საბჭოს მიერ სერტიფიცირებულ პირს და აუდიტურ
კომპანიას, რომელსაც დაქირავებული ჰყავს ასეთი სერტიფიცირებული პირი, შესაძლებლობა ეძლევა რეგისტრირებული იყოს მხოლოდ სავალდებულო აუდიტის
ჩატარების უფლების არმქონე პირთა რეესტრში .
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 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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მუხლის მე–3 პუნქტით განსაზღვრული ნორმა, ჩვენი
აზრით, შეიცავს დისკრიმინაციის ელემენტებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია
მე–16 მუხლის მე–3 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილებები
ისეთი რედაქციით, რომ მოიხსნას აუდიტის ბაზარზე
დაშვების შეზღუდვები. აუდიტის ბაზარზე აუდიტორთა
„ადგილის“ განსაზღვრის საფუძველი უნდა იყოს მხოლოდ „პროფესიული მომსახურების ხარისხის კონტროლის შემოწმების შედეგები.
5. პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების პროცესზე მონიტორინგის გაძლიერება
ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირებისა და
კვალიფიკაციის აღიარების რეგულირების პრობლემების გამოკვლევის საფუძველზე, ჩვენ ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
გარდა, პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების მარეგულირებელი ნორმები მოიცავს
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციების მიერ
დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, განათლების
სტანდარტებს, პროფესიული ეთიკის დაცვისა და მასზე
კონტროლის განხორციელების მექანიზმების მარეგულირებელ დებულებებს და სხვ.
ისეთ ვითარებაში, როდესაც საქართველოში პროფესიულ ორგანიზაციებს შორის კონკურენცია სუსტია და
აკრედიტაცია მიღებული აქვს მხოლოდ ერთ პროფესიული ორგანიზაციას – საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციას (საქართველოს
ბაფი), მიზანშეწონილია აკრედიტებული პროფესიული
ორგანიზაციების საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის (მონიტორინგის) გაძლიერება. აკრედიტებული
პროფესიული ორგანიზაციების მიერ მიღებული რეგულაციის წესების (სტანდარტები, დებულებები) საქართველოში მოქმედი კანონების ნორმებთან შესაბამისობის
მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანოს მიერ. ზედამხედველობის ასეთი
პროცედურა შეედრება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებულ პრაქტიკას, სამეწარმეო კანონის მე-8 დირექტივას.
პროფესიული სერტიფიცირებისა და
აკადემიური განათლების პროგრამებთან
დაკავშირებული პრობლემები
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციისა (ბსფ)
და უცხოელი პარტნიორების რეკომენდაციების საფუძველზე, საქართველოში პროფესიული განათლებისა და
სერტიფიცირების მოთხოვნები დაფუძნებულია ბრიტანეთის ნაფიც ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ACCA) პროგრამაზე. სერტიფიცირების მსურველებს შესაძლებლობა
აქვთ, მომზადება გაიარონ როგორც ინგლისურენოვანი,
ასევე ადაპტირებული ქართულენოვანი პროგრამით.
პროგრამის საერთაშორისო აღიარებისა და პრაქტიკაში
მოპოვებული პოპულარობის მიუხედავად, საქართველოს
ეკონომიკური მდგომარეობისა და განათლების სფეროში
არსებული რეალობის გათვალისწინებით, თანამედროვე
ეტაპზე სახეზეა სხვადასხვა პრობლემები, კერძოდ:
1. განათლებისა და სერტიფიცირების პროცესის ხან-
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გრძლივობა და პროგრამის ღირებულება.
სერტიფიცირების პრეტენდენტს პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსის მოსაპოვებლად მოეთხოვება 14 წიგნში გამოცდის ჩაბარება. ერთ წელიწადში პრეტენდენტს
შეუძლია გამოცდაზე გავიდეს 4 წიგნში ე.ი., საუკეთესო
შემთხვევაში, პროგრამის დამთავრება შესაძლებელია 3,5
წელიწადში. ჩვენ შევისწავლეთ საქართველოს ბაფის
განათლების კომიტეტის საოქმო ჩანაწერები, 2002–2012
წლებში სერტიფიცირების პროგრამაში მონაწილეთა შესახებ1. სტატისტიკით გამოირკვა, რომ პროგრამაში სხვადასხვა პერიოდიდან მონაწილე 5257 პრეტენდენტიდან
ყველა გამოცდა ჩაბარებული აქვს და პროფესიონალი
ბუღალტერი გახდა მხოლოდ 132 (ანუ 2,5%), რომელთა
უმეტესობას მიზნის მისაღწევად (საშუალოდ) დასჭირდა 5 წელზე მეტი. პროგრამაში მონაწილე სხვა პრეტენდენტები სწავლას აგრძელებენ სხვადასხვა საფეხურზე.
პროგრამის მთლიანი ღირებულება სასწავლო პროცესში
ჩართული პრეტენდენტებისათვის შეადგენს 8400 ლარს,
ხო ლო და უს წრებე ლი ფორმით პროგ რა მა ში მო ნა წილეებისათვის 3500 ლარს. პროგრამის ხანგრძლივობა
და ღირებულება პრობლემას, ძირითადად, ქმნის იმის
გათვალისწინებით, რომ პროგრამაში მონაწილეობის
უფლება აქვთ მხოლოდ უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულებს ან სტუდენტებს მესამე კურსიდან;
2. საქართველოში არ გამოიყენება ჩათვლებისა და აკრედიტაციის სისტემა.
სერტიფიცირების პროგრამაში მონაწილეებს არ ეძლევათ აკრედიტაცია უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებულ იმ საგნებში, რომელსაც მოიცავს პროფესიული
გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა. ACCA–სა გან გან სხვა ვე ბით,
საქართველოს ბაფი არ იყენებს ჩათვლის სისტემას. ეს
შენიშვნა გაკეთებულა ROSC-ის2 შეფასებაშიც. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ობიექტური ფაქტორები – შესაბამისი პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო
პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის განსხვავებულობა, უმაღლესი სასწავლებლების მხრიდან პასიურობა და
სხვა, მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია, ACCA–ის პროგრამით სერტიფიცირების ყველა მსურველმა ჩააბაროს
ყველა წიგნი. ჩათვლების სისტემის არარსებობა კიდევ
უფრო პრობლემური ჩანს, პროგრამის ზემოთ აღნიშნული
ხანგრძლივობის ფონზე;
3. მოქმედი აუდიტორებისთვის არ გამოიყენება სერტიფიცირების ალტერნატიული პროგრამა
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს გაუქმების შემდეგ (2012 წლის
1 იანვარი), აუდიტის სფეროში დასაქმებული აუდიტორების საქმიანობის უფლება შემოფარგლულია გარკვეული
ვადით (5 წლით). ასეთი აუდიტორებისათვის, არსებული მარეგულირებელი ნორმებით, გათვალისწინებული
არ არის სერტიფიცირების ალტერნატიული პროგრამა.
1 საქართველოს ბაფის განათლებისა და სერტიფიცირების კომიტეტის ოქმები 2002–2012 წ.
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4. სხვა ქვეყნის პროფესიონალი ბუღალტრის კვალიფიკაციის აღიარება.
პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტების ანალიზი და გამოკვლეული ქვეყნების პრაქტიკა
გვიჩვენებს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში პროფესიონალ ბუღალტრად აღიარებისათვის შეიძლება დადგენილი იყოს
განათლების შედარებით მარტივი მოთხოვნები, ვიდრე
საქართველოში მოქმედი სერტიფიცირების პროგრამით
(ACCA) არის გათვალისწინებული. საქართველოში მოქმედი სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირის აღიარების
წესებით “დასაშვებია სხვა პროფესიული ორგანიზაციის
(რეზიდენტი და არარეზიდენტი) ან მარეგულირებელი
ორგანოს მიერ სერტიფიცირებული პროფესიონალი ბუღალტრისათვის საქართველოს ბაფის პროფესიონალი
ბუღალტრის სერტიფიკატის გაცემა, თუ იგი სერტიფიცირებულია საქართველოს ბაფის განათლების დებულებით
განსაზღვრული მოთხოვნების ეკვივალენტური წინასაკვალიფიკაციო პროგრამით”1. შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამებში ზემოაღნიშნული შესაძლო განსხვავებების გამო, სხვა ქვეყნის პროფესიონალი ბუღალტრის
აღიარებისათვის ეკვივალენტური განათლების მოთხოვნა,
ხშირ შემთხვევაში, შექმნის პრობლემებს, რადგან საქართველოში აუდიტორულ საქმიანობას ეწევა მსოფლიოში
აღიარებული აუდიტური კომპანიები („დიდი ოთხეული“
და „ქსელის კომპანიები“), რომლებსაც „ბუღალტრული
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს კანონით (მუხლი 2, პუნქტი “თ”) მოეთხოვებათ,
ჰყავდეთ აღიარებული პროფესიონალი ბუღალტრები.
ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირებისა
და აკადემიური განათლების პროგრამების
სრულყოფის პრიორიტეტები
ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევები და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები საფუძველს გვაძლევს
გავაკეთოთ დასკვნა, რომ დღეისათვის საქართველოში
ბუღალტრის პროფესია ერთ–ერთი ყველაზე ორგანიზებული და კარგად განვითარებულია პროფესიათა შორის.
ამასთან, წარსული პერიოდისაგან განსხვავებით, საკმაოდ
პრესტიჟულიც.2 პრესტიჟულობასთან ერთად, ბოლო
პერიოდში იგი გახდა ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია, რასაც მოწმობს მსმენელთა რაოდენობა უმაღლეს
სასწავლებლებსა და პროფესიული სერტიფიცირების
პროგრამებში. გაზეთი კვირის პალიტრის 2013 წლის 5–11
აგვისტოს გამოკითხვის („თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად
რა პროფესიის მქონე ადამიანებზეა მოთხოვნა დღეს ქარ1 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 კომპანიებში“?) შედეგებით, ყველაზე მოთხოვნად
პროფესიებს შორის პირველი ადგილი ერგო ბუღალტერი/
ფინანსური მენეჯერის პროფესიას.3
უნდა აღინიშნოს, რომ ბუღალტრის პროფესიის განვითარებაში მნიშვნელოვანია აკადემიური სექტორის,
პროფესიული და დონორი ორგანიზაციების წვლილი,
რომელთა ხელშეწყობით მნიშვნელოვნად ამაღლდა ბუღალტერთა ძირითადი ნაწილის პროფესიული დონე,
მაგრამ პროფესიული მომსახურების ხარისხის საერთაშორისო პრაქტიკასთან სრული შესაბამისობისათვის, ჩვენი
აზრით, საჭიროა ბუღალტერთა სერტიფიცირებასა და
განათლებასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების სრულყოფა.
ამრიგად, საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების საკითხებთან ერთად,
პროფესიის წინაშე არსებული გარკვეული პრობლემები
განათლებასთანაც არის დაკავშირებული. განათლებაში
არსებული პრობლემების გადაჭრის საკითხებზე მსჯელობისას, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია განვიხილოთ
როგორც პროფესიული სერტიფიცირების, ასევე აკადემიური განათლების პროგრამების სრულყოფის პრიორიტეტები ცალ–ცალკე და ურთიერთკავშირში.
ბუღალტერთა სერტიფიცირებისა და აკადემიური განათლების სფეროს სრულყოფის საკითხები სქემატურად
შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს (იხ. სქემა 6).
სქემა 6.

1.

ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების
ალტერნატიული პროგრამა ეკონომიკური განათლების მქონე პირებისათვის.

2.

ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების
ალტერნატიული პროგრამა მოქმედი აუდიტორებისათვის.

3.

4.

5.

სხვა ქვეყნის პროფესიონალი ბუღალტრის კვალიფიკაციის აღიარება.
ბუღალტრული აღრიცხვის პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების განათლების პროგრამების
დაახლოება (მისადაგება) პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამებთან.
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციებისა
და აკადემიური სექტორის ურთიერთთანამშრომლობა.

1. ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების
ალტერნატიული პროგრამა ეკონომიკური განათლების
მქონე პირებისათვის
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით, სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის და, შესაბამისად, აუდიტორული საქმიანობის უფლების მოსაპოვებლად, სავალდე3 გამოკითხვა–რეიტინგის შედეგები #31 (878), კვირის
პალიტრა, ყოველკვირეული გაზეთი #32, 5–11 აგვისტო
2013, გვ.40.
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დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, აუდიტორული
საქმიანობის უფლების შესანარჩუნებლად, მათ მოუწევთ
პროფესიული სერტიფიცირების არსებული პროგრამით
გამოცდების ჩაბარება, რაც, სხვადასხვა ფაქტორის გამო
(მათი ასაკი, პროგრამის ხანგრძლივობა და სხვ.), მნიშვნელოვან პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული;

?????????????????
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ბულოა აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის მიერ
დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდების
ჩაბარება. დისერტაციის თემაზე მუშაობის პერიოდში აკრედიტაცია მიღებული ჰქონდა მხოლოდ საქართველოს
პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციას
(საქართველოს ბაფი), რომლის პროფესიული განათლებისა
და სერტიფიცირების მოთხოვნები დაფუძნებულია ბრიტანეთის სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ინსტიტუტის
(ACCA) პროგრამაზე1. სერტიფიცირების პროგრამა მოიცავს
14 საგამოცდო საგანს (წიგნს) და ითვალისწინებს როგორც
ეკონომიკური, ასევე არაეკონომიკური პროფილის უმაღლესი
განათლების მქონე პირების გადამზადებას ეტაპობრივად.
გადამზადებისა და სერტიფიცირების მინიმალური ვადა 3.5
წელია (ერთ წელიწადში შესაძლებელია არა უმეტეს 4 საგნის
(წიგნის) ჩაბარება).
ზემო აღნიშნუ ლი ფაქტო რები გა ნა პირობებს, რომ
საქართველოში ბუღალტერთა სერტიფიცირება შესაძლებელია მხოლოდ ერთი პროგრამით (ACCA) და ერთი
ორგანიზაციის (საქართველოს ბაფი) მიერ. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ სერტიფიცირებული პროფესიონალი
ბუღალტრის სტატუსი მოპოვებული აქვს მხოლოდ 466
ბუღალტერს2.
ამრიგად, შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ბაზარზე სერტიფიცირებული პირების რაოდენობის სიმწირის, სერტიფიცირების პროგრამის ხანგრძლივობის, სერტიფიცირების
ალტერნატიული პროგრამის არარსებობის პირობებში,
მიზანშეწონილია არსებობდეს სერტიფიცირების ალტერნატიული პროგრამა იმ პირებისათვის, რომელთაც აქვთ
ეკონომიკური განათლება, მუშაობენ ბუღალტრებად და
მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნიათ.
2. ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების ალტერნატიული პროგრამა მოქმედი აუდიტორებისთვის
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით,
გაუქმდა საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო3 და საბჭოს მიერ სერტიფიცირებულ აუდიტორებს 2013 წლიდან უფლება არა
აქვთ, ჩაატარონ ფინანსური ანგარიშგების სავალდებულო
აუდიტი. მოქმედი საკანონმდებლო ნორმებით, საბჭოს
მიერ სერტიფიცირებული აუდიტორების საქმიანობის
უფლება შემოფარგლულია მხოლოდ არასავალდებულო
აუდიტის ჩატარებით და მათი სერტიფიკატების მოქმედების ვადა, აღნიშნულ სფეროშიც, შეზღუდულია 5
წლით4. აუდიტორებს, რომლებიც გადაწყვეტენ დარჩნენ
1 დებულება საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა
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 ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი
17, პუნქტი 1.
4 „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი
16, პუნქტი 3.
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ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ბაზარზე, მოეთხოვებათ საქართველოს ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების
(ACCA) პროგრამის ყველა (14) გამოცდის ჩაბარება.
აუდიტორული საქმიანობის სფეროში საქართველოს
პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის
საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული პირების პრაქტიკული გამოცდილების, აუდიტის ბაზარზე პროფესიონალი
ბუღალტრების მცირე რაოდენობის, საკითხისადმი სამართლებრივი მიდგომისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ასეთი აუდიტორებისათვის, საკანონმდებლო დონეზე, განისაზღვროს
სერტიფიცირების ალტერნატიული პროგრამა. ჩვენი
აზრით, სერტიფიცირების ალტერნატიული პროგრამის
საფუძვლად გამოყენებულ უნდა იქნეს ყოფილი აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერტიფიცირების პროგრამა.
3. სხვა ქვეყნის პროფესიონალი ბუღალტრის კვალიფიკაციის აღიარება
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით, სხვა ქვეყ ნის
სერტიფიცირებული პირის ფინანსური ანგარიშგების
სავალდებულო აუდიტის ბაზარზე დაშვება შესაძლებელია „თუ იგი სერტიფიცირებულია საქართველოს ბაფის
განათლების დებულებით განსაზღვრული მოთხოვნების
ეკვივალენტური წინასაკვალიფიკაციო პროგრამით”5.
პროფესიონალ ბუღალტრად აღიარებისათვის სხვადასხვა ქვეყანაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს განათლების სხვადასხვა პროგრამები, რომლებიც დაფუძნებულია
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის განათლების
სტანდარტებზე და აუცილებელი არ არის ეს პროგრამები
სრულ შესაბამისობაში იყოს საქართველოში მოქმედი
სერტიფიცირების პროგრამასთან (ACCA).
ჩვენი აზრით, აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციებს უნდა ჰქონდეთ უცხოური კვალიფიკაციების
აღიარების ისეთი პროცედურები, რომლებიც მოიცავს
საქართველოში მოქმედი კანონებისა და წესების ცოდნის
შემოწმებას. აღნიშნული საშუალებას მისცემს ინვესტორებს და სავალდებულო აუდიტს დაქვემდებარებულ კომპანიებს, ნდობა გამოუცხადონ სხვა ქვეყნის აუდიტორებს,
რამდენადაც ეცოდინებათ, რომ აუდიტი ხორციელდება
სათანადო კვალიფიკაციის მქონე აუდიტორის მიერ.
ამრიგად, მიგვაჩნია, რომ სხვა ქვეყნის პროფესიონალი
ბუღალტრის კვალიფიკაციის აღიარების მარეგულირებელი ნორმები უნდა შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს ისეთი
ფორმით, რომ კვალიფიკაციის აღიარების მოთხოვნად განისაზღვროს: 1. სახელმწიფო (ქართული) ენის ცოდნა; 2.
საქართველოს ბიზნეს– სამართლისა და 3. საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის ცოდნა.
4. ბუღალტრული აღრიცხვის პროფილის უმაღლესი
სასწავლებლების განათლების პროგრამების დაახლოება
(მისადაგება) პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამებთან
საქართველოში ბუღალტერთა პროფესიული და აკადემიური განათლების პროგრამების დაახლოების აუცილებლობა არსებობს 1999 წლიდან, როდესაც დაკანონდა
ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირება და „ბუ5 სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირის აღიარების
წესები, საქართველოს ბაფი, თბილისი 2012, გვ.3.

?????????????????

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 დაახლოების მიზნით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის პროფილის
აკადემიური სექტორის განათლების პროგრამებში გათვალისწინებულ იქნეს საქართველოს ბაფის სერტიფიცირების პროგრამის ძირითადი მოთხოვნები, ცალკეული
დისციპლინების (საგნების) მიხედვით. აგრეთვე, ჩვენი
აზრით, უმჯობესი იქნება ,ბუღალტრული აღრიცხვისა
და აუდიტის პროფილის აკადემიური სექტორის ბაკალავრიატის განათლების პროგრამებში ისწავლებოდეს
მცირე და საშუალო საწარმოების ფასს და ასს, ხოლო
მსხვილი კორპორაციების ფასს და ასს გათვალისწინებულ
იქნეს მაგისტრატურის პროგრამაში.
5. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციებისა
და აკადემიური სექტორის ურთიერთთანამშრომლობა
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი საქართველოს
უნივერსიტეტებში ისწავლება როგორც ეკონომიკის ან
ბიზნესის მართვის სპეციფიკური პროგრამის ნაწილი.
აღნიშნული საგნების სასწავლო პროგრამა ზოგიერთ,
მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში, ფინანსური აღრიცხვისა
და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება.
უნივერსიტეტებს არ უჭირთ სტუდენტების მოზიდვა
ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტებზე. ამ ფაკულტეტების სტუდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ირჩევს
ბუღალტრის სპეციალობას და უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ერთვებიან აკრედიტებული პროფესიული
ორგანიზაციის (საქართველოს ბაფი) ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების (ACCA ) პროგრამაში.
საქართველოს ბაფი 2002 წლიდან ქართულ ენაზე
გამოსცემს (და პერიოდულად განაახლებს) ბრიტანეთის
სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ინსტიტუტის
(ACCA) ყველა სახელმძღვანელო (14 წიგნი) ლიტერატურას, რომელიც საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებულია
ფინანსური მენეჯერების, პროფესიონალი ბუღალტრებისა და აუდიტორების მოსამზადებელ ერთ–ერთ საუკეთესო პროგრამად3. პროგრამით გათვალისწინებული
წიგნების თარგმნაზე ACCA–ის საავტორო უფლების
გაცემის პოლიტიკა ითვალისწინებს, რომ შესაძლებელია თარგმნილი მასალის 30 პროცენტამდე გამოყენება
საავტორო უფლების გარეშე4. რამდენადაც საქართველოს
ბაფში, მიღებული საავტორო უფლების საფუძველზე,
ქართულ ენაზე გამოცემულია პროგრამის სრული კურსი
(14 წიგნი), არსებობს კარგი შესაძლებლობა ეკონომიკური
პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების განათლების
პროგრამებში გამოყენებულ იქნეს საქართველოს ბაფის
პროფესიული სერტიფიცირების მასალები, არა მხოლოდ
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ნაწილში, არამედ ყველა (14–ვე) წიგნში. განახლებული განათლების
პროგრამებისა და საქართველოს ბაფში არსებული ლიტერატურის გამოყენების საფუძველზე, პროფესორ–მასწავლებლებს მიეცემათ შესაბამისი სასწავლო ლიტერატურის მომზადების შესაძლებლობა.
პროფესიული სერტიფიცირებისა და აკადემიური
3 ACCA - One of the Best Online Business Degree Programs
http://www.theonlineschools.org/career-major-guide/122-oneof-the-best-online-business-programs.html
4 Legal & Copyright Information http://www2.accaglobal.
com/disclaimer
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ღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“ საქართველოს კანონით განისაზღვრა, რომ
„საქართველოს სასწავლო დაწესებულებებმა ბუღალტრული აღრიცხვის სასწავლო პროგრამები გადაამუშაონ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებითა
და ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის
მიერ მიღებული ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესებისა და ნორმების შესაბამისად“1.
საქართველოში ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამისა (ბრიტანეთის სერტიფიცირებულ
ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის ქართულენოვანი ადაპტირებული პროგრამა) და ბუღალტრული აღრიცხვისა და
აუდიტის პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების პროგრამების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მათ შორის
განსხვავება მნიშვნელოვანია, როგორც საგნობრივი, ასევე
თემატური თვალსაზრისით. პროფესიული სერტიფიცირებისა და აკადემიური განათლების პროგრამების საერთო მახასიათებელია მხოლოდ ის, რომ ბუღალტრული
აღრიცხვისა და აუდიტის პროგრამები ეფუძნება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს (ფასს)
და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს (ასს). თუმცა,
აქაც არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები, რადგან
აკადემიური სექტორის სასწავლო (როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის) პროგრამები არ ითვალისწინებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფასს–სა და ასს–ს
სწავლებას და ეფუძნება მხოლოდ მსხვილი კორპორაციების ფასს–ს და ასს–ს. საქართველოს კანონმდებლობით მსხვილი კორპორაციების ფასს და ასს გამიჯნულია
მცირე და საშუალო საწარმოების ფასს–სა და ასს–გან.
გამიჯნულია აგრეთვე სერტიფიცირების პროგრამებში
მათი გამოყენების სფეროები, კერძოდ, „ბუღალტრული
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულია სერტიფიცირებული პირის ორი კატეგორია – „სერტიფიცირებული
პროფესიონალი ბუღალტერი“, რომელსაც მოეთხოვება
მსხვილი კორპორაციებისათვის დადგენილი ფასს–ის
ცოდნა და „სერტიფიცირებული ბუღალტერი“, რომელსაც მოეთხოვება მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ცოდნა:
„სერტიფიცირებული პროფესიონალი ბუღალტერი
– ფიზიკური პირი, რომელიც სერტიფიცირებულია პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად,
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში
(IFRS)“ და
„სერტიფიცირებული ბუღალტერი – ფიზიკური პირი,
რომელიც სერტიფიცირებულია პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად, მცირე და საშუალო
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტებში (IFRS for SMEs) 2”.
ამრიგად, ბუღალტერთა სერტიფიცირების ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად,
ბუღალტერთა განათლების პროგრამების სრულყოფისა

?????????????????
სექტორის განათლების პროგრამებში არსებული მნიშვნელოვანი განსხვავებების გამო, ამჟამად, საქართველოს
ბაფი არ ათავისუფლებს პროფესიული სერტიფიცირების
პროგრამის მონაწილეებს იმ საგნებისაგან, რომლებიც
მოითხოვება სერტიფიცირების პროგრამით და სტუდენტების მიერ სიღრმისეულად იყო გავლილი საუნივერსიტეტო განათლების მიღების პროცესში. მიგვაჩნია, რომ
საქართველოს ბაფმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სპეციალობის
მქონე უნივერსიტეტებთან და უმაღლესი განათლების
სხვა დაწესებულებებთან, სასწავლო პროგრამების კოორდინირების მიზნით, რათა შესაძლებელი გახდეს უმაღლესი საწავლებლების კურსდამთავრებულებმა მიიღონ
განთავისუფლება (ჩათვლა) პროფესიული სერტიფიცირების პირველ ეტაპზე (და პოტენციურად მეორე ეტაპზეც), უნივერსიტეტში შესაბამისი საგნის შესწავლისა და
სათანადო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ.
ჩვენი აზრით, პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამაში გათავისუფლების (ჩათვლის) არსებობა შეამცირებს საქართველოს ბაფის კვალიფიკაციის მისაღებად
საჭირო დროს და გაზრდის სერტიფიცირებაში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობას. აღნიშნულის გარდა: სტუდენტები დაზოგავენ სერტიფიცირებისათვის
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საჭირო დროს და თანხებს; უნივერსიტეტები სარგებელს
მიიღებენ სასწავლო კურსის ხარისხის გაუმჯობესებით;
საქართველოს ბაფი სარგებელს მიიღებს უფრო მეტი უნარიანი სტუდენტის მოზიდვით, ვინც უფრო სწრაფად
დაამთავრებს სწავლას და გახდება სრულუფლებიანი
წევრი; პროფესია სარგებელს მიიღებს ბუღალტრული
აღრიცხვისა და აუდიტის ბაზარზე პროფესიული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებით.
ამრიგად, პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის აღიარების სრულყოფის საკითხები მოიცავს
როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას, ასევე აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციებისა და აკადემიური სექტორის განათლების პროგრამების სრულყოფას, მათი დაახლოების მიმართულებით.
პროფესიული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის
აღიარების სრულყოფის სამოქმედო გეგმის პროექტი
სქემატურად (იხ. სქემა 7) შეიძლება
შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს:
სქემა 7
პროფესიული სერტიფიცირებისა და აკადემიური
განათლების სფეროს სრულყოფის სამოქმედო გეგმის
პროექტი:
ა) საკანონმდებლო მარეგულირებელი ნორმები

რესურსები

საკანონმდებლო
ცვლილებები:

პროცედურები:

ა) ინტელექტუალური
რესურსი:

ა) სავალდებულო აუდიტს დაქვემდებარებული
კომპანიების ფინანსური
ანგარიშგების წარდგენის
წესებში;

ა) „ბუ ღალ ტრუ ლი აღრიცხვისა და ფინანსური
ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს
კანონში ცვლილების პროექტის მომზადება;

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
საფინანსო–საბიუჯეტო
კომიტეტი;

ბ) ბუღალტერთა სერტიფიცირებისა და პროფესი ული მომ სა ხუ რე ბის
სფეროების განსაზღვრის
სა კა ნონ მდებ ლო ნორმებში;

ბ) ცვლილების პროექქტის
სა ჯა რო გან ხილ ვა: პროფესიის, აკადემიური სექტო რის, ბიზ ნე სისა და
პარლამენტის საფინანსო–
სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის
მონაწილეობით;

ბ) ფინანსური რესურსი:
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია (საქართველოს ბაფი) პარლამენტის საფინანსო–საბიუჯეტო კომიტეტი;

გ) პროფესიული სერტიფი ცი რე ბის პრო ცეს ზე
სახელმწიფო ზედამხედველობის წესებში

გ) ცვლილების პროექტის
პარლამენტში შეტანა და
ლობირება.

44

მიღებული შედეგი

განხორციელებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების საფუძველზე:
ა) საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე (მსხვილი) კომპანიების ფინანსური ანგარიშგე
ბის ინფორმაციისსანდოობის
ამაღლება;

ბ) ბუღალტერთა სერტიფიცირების ერთიანი წესები და
სწორად განსაზღვრული პროფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის
სფეროები;

გ) პროფესიული სერ
ტიფიცირების პრო
ცესზე გაძლიერებული
სახელმწიფო
ზედამხედველობა.
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რესურსები

მიღებული შედეგი

1. ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების ალტერნატიული
პროგრამები:
ა) ეკ ონ ომ იკ ური განათ ლე ბი სა და პრაქტი კის მქო ნე პი რე ბისათვის;

ა) პრო ფე სი ული სერტი ფი ცი რე ბის ალ ტერნატიული პროგრამების
პროექტების შექმნა;
ბ) პროგრამების პროექტების განხილვა პროფესიულ წრეებში;
გ) ალტერნატიული
პროგრამების შესაბა–მისად სერტიფიცირე–
ბისა და კვალიფიკა–
ციის აღიარების წესე–ბის
განსაზღვრა.
ა) ბუ ღალ ტრუ ლი აღრიცხვის პროფილის უმაღლესი სასწავლებ–ლების განათლების პროგრამების დაახლოება
პროფესიული სერ–
ტი ფი ცი რე ბის (ACCA)
პროგრამასთან;
ბ) განახლებული პროგრამების შესაბამისი
სახელმძღვანელო ლი–
ტერატურის შექმნა.

სა ქარ თვე ლოს ბა ფი,
პროფესიული ორგანიზა ცი ები, აუდ იტ ური
კომპანიები, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების კომისია.
ინტელექტუალური
რესურსი:
უმ აღ ლე სი სას წავ ლებლების ხელმძღვანელობა და პრო ფე სორ-მასწავლებლები, საქართველოს ბაფი.
მატერიალური
რესურსი:
სერტიფიცირების პროგრა მის (ACCA) ქარ თულენოვანი ლილიტერატურა, დონორი ორგანიზაციები, საქართველოს
ბაფი.

ა. სერტიფიცირების ალტერნატიული პროგრამები;
ბ) სერ ტი ფი ცი რე ბის წე სებ ში
დისკრიმინაციული ელემენტების
აღმოფხვრა;
გ) პროფესიული მომსახურების
ბაზარზე სერტიფიცირებული
პირების რაოდენობის გაზრდა და,
შესაბამისად,
კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესება.
ა) უმ აღ ლე სი სას წავ ლებლე ბის
კურ სდამ თავ რებუ ლე ბის განთავისუფლება გამოცდებისაგან,
პროფესიული სერტიფიფიცირების პირველ ეტაპზე;
ბ) უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლების
სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესებული ხარისხი;
გ) მომსახურების ბაზარზე სერტიფიცირებული პირების რაოდენობის გაზრდის ხელშეწყობა.

ბ) პარლამენტთან არსებული აუდიტორული
საქმიანობისსაბჭოს მიერ სერტიფიცირებული
აუდიტორებისათვის;
2. ბუღალტრული აღრიცხვის პრო ფილის
უმაღლესი სასწავლებლებისა და საქართველოს ბაფის თანამშრომლობა.

გამოყენებული ლიტერატურა
1. საქართველოს კანონი “ბუღალტრულიო აღრიცხვისა და ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ”, თბილისი 29.06.2012;
2. “პროფესიული განათლება და მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა –გამოცდილება, რეალობა, პერსპექტივები”“ საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თბილისი, 28-29 მაისი, 2008;
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Summary
The article consists of two main parts.
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?????????????????

auditorTa saqmianoba
saqarTveloSi da misi analizi
auditoruli momsaxureba warmoadgens erTgvar xids kompaniebsa da investorebs/kreditorebs
Soris, raTa gaRrmavdes rwmena kompaniebis mier
warmodgenil finansuri informaciis mimarT da
investorebma miiRon swori finansuri da ekonomikuri gadawyvetileba.
2010 wels evrokomisiam briuselSi miiRo e.w.
mwvane furceli - auditis politika - gakveTilebi
krizisidan, sadac ganxilulia sakiTxebi auditis
momsaxurebisa da misi xarisxis Sesaxeb Tanamedrove msoflioSi, gansakuTrebiT bolo finansuri
krizisis gaTvaliswinebiT.
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auditoruli saqmianoba saqarTveloSi
saqarTveloSi saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenam da centralizebuli gegmiani ekonomikidan sabazro urTierTobebze gadasvlam dRis
wesrigSi daayena rTuli, xangrZlivi da winaaRmdegobebiT aRsavse procesebis ganxorcieleba.
sabazro ekonomikaze administraciuli meurneobidan gadasvlis meqanizmi, ise rogorc sxva postsocialistur qveynebs, saqarTvelosac ar gaaCnda,
ris Sedegadac saqarTveloSi gardamavli periodis
ekonomika, sxva analogiuri formaciis qveynebis
ekonomikis msgavsad Zalze rTul da kritikiul situaciaSi aRmoCnda.
sawyis etapze auditori firmebis Camoyalibeba
spontanurad moxda, radgan ar arsebobda qveyanaSi
kanoni auditoruli saqmianobis Sesaxeb, ar arsebobda licenzirebis da atestirebis instituti, am
firmaSi dasaqmebuli auditorebi ar flobdnen ass
wesebs da principebs, gaurkveveli iyo maTi momzadebis done. rac mTavaria, ekonomikur subieqtebs ar
qondaT elementaruli warmodgena auditis daniSnulebaze. amasTan, audituri firmebis areali metad
SezRuduli iyo da rac mTavaria, maT saqmianobas ar
aRiarebdnen ucxoeli investorebi.
saqarTveloSi auditorulma saqmianobam kargi
rekomendacia gauwia Tavis Tavs _ sabazro ekonomikis gardamaval periodSi iqca bazris infrastruqturis ganuyofel nawilad, magram pirvel xanebSi
mainc rTulad mimdinareobda audituri firmebis
rogorc Camoyalibeba, ise saqmianoba. situacias
kidev ufro arTulebda auditis standartebis,
wesebisa da meTodologiis mwiri baza da aqedan
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gamomdinare, auditis Catarebis principebisa da
procedurebis ucodinaroba. Tu amas davumatebT gaweuli Sromis anazRaurebis sruliad gansxvavebul
principebs, rac adre saxelmwifo dawesebulebaSi,
rogorc wesi, dadgenili tarifiT xorcieldeboda,
xolo auditis bundebidan gamodinare, maT es xelSekrulebiT gansazRvruli pirobebis safuZvelze
unda gamoemuSavebinaT. problemebi kidev ufro
matuloba.
1995 wels auditoruli kanonis miRebam da parlamentTan arsebuli auditoruli sabWos Seqmna didi
wingadadgmuli nabiji iyo saqarTveloSi auditoruli saqmianobs ganviTarebisTvis. aseve mogvianebiT
Seiqmna profesional buRlterTa da auditorTa
federacia, ramac mniSvnelovnad Seuwyo xeli saerTaSoriso standartebis damkvidrebas buRalteriasa da auditSi.
auditoruli momsaxurebis analizi
saqarTveloSi
gTavazobT saqarTveloSi auditoruli saqmianobis Sedegebis statistikur analizs. es analizi
saSualebas gvaZlevs davakvirdeT auditoruli
saqmianobis sferoSi iseT mniSvnelovan sakiTxebs,
rogoricaa: gawuli auditoruli momsaxurebis moculoba, finansuri angariSgebis auditisa da auditoruli momsaxurebebis xvedriTi wili mTlianad
Sesrulebuli samuSaobis moculobaSi, auditorul
sferoSi dasaqmebul momsaxureTa raodenoba da
sxva.
2011 wels individualurma auditorebma da auditurma firmebma auditoruli momsaxureba gauwies

?????????????????
7,674 damkveTs da maT mier Sesrulebuli samuSoebis
moculobamSedgina 49,674 aTasi lari, anu wina, 2010
wlis monacemebTan SedarebiT 9,981 aTasi lariT meti. zrdam Sedgina 25,1%, rac Zalian mniSvnelovani
zrdaa.
2011 wels auditoruli saqmianobaSi dasaqmebuli
iyo 1,521 kaci, rac wina wlis maCvenebels 378 kaciT,
anu 33%-iT aRemateba; aqdan auditur firmebSi dasaqmebulTa raodenobam 98.7% Seadgina.

auditorebisa da audituri firmebis mier Sesrulebuli samuSaoebis struqtura mocemulia
diagrama #1-Si.
rogorc diagrama 1 gviCvenebs auditoruli saqmianoba yovelwliurad izrdeba da bolo
wlebSi yovelwiuri zrda 25%-s aWarbebs. ase rom
auditoruli saqmianoba Camoyalibda, rogor
erT-erTi mniSvnelovani swrafadmzardi dargi
saqarTveloSi.

diagrama#1
gaweuli auditoruli saqmianobis moculoba wlebis mixedviT (larebSi)
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diagrama # 2
gaweuli auditoruli saqmianobis moculoba, wliuri angariSgebis audituri Semowmeba da
auditoruli momsaxureba wlebis mixedviT
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diagrama # 3
qonebis Sefaseba, eqspertiza, konsultacia da sxva momsaxureba wlebis mixedviT

diagrama 2-is monacemebidan Cans, rom 2011 wels 2010
welTan SedarebiT 9,4%-iT, anu 2,197.2 aTasi lariT
Semcirda wliuri finansuri angariSgebis Semowmebis
(auditis) xvedriTi wili da Seadgina 42,4%, rac ZiriTadad gamowveulia savaldebulo auditis moculobis SemcirebiT. Tu 2010 wels savaldebulo auditis
moculoba Seadgenda 8,295 aTas lars, 2011 wels man
Sedgina 3,211.6 aTasi lari, anu 5,083.4 aTasi lariT
naklebi (mTeli moculobis xvedriTi wilis 6,5%, roca aRniSnulma maCvenebelma 2010 wels Sedgina 20,9%.
sainiciativo auditis moculoba wina welTan
SedarebiT gaizarda 2,886.2 aTasi lariT, magram misi
xvedriTi wili mTlian moculobaSi Semcirda 1,8%iT (2011 wels is Sedgens 35.9%-s, xolo 2010 wels
Sedgenda 37.7%-s)
sxva auditorulma momsaxurebebma Seadgines
mTliani momsaxurebis 57,6% anu 28600,9 aTasi lari,
rac wina wlis monacemebs 12178.3 aTasi lariT aRemateba. maT Soris yvelaze didi adgili uWiravs sakonsultacio momsaxurebas 28,7%, anu 14271,0 aTasi
lari da sxva momsaxurebas – 23,8 % anu 11811,7 aTasi
lari, rac miuTiTebs, rom maRalia moTxovnileba
auditorTa mier SeTavazebul iseT momsaxurebebze,
rogoricaa sxvadasxva saxis konsultaciebi, sabuRaltro momsaxureba da sxva.
qonebis Sefasebis kuTxiT momsaxurebam Seadgina
4,4 % anu 2187,9 aTasi lari (wina wels, Sesabamisad,
6,6 % da 2620.3 aTasi lari), xolo eqspertizam 0,7 %,
anu 330,3 aTasi lari.
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2011 wels gaweuli auditoruli saqmianobis moculoba wina welTan SedarebiT 9,981.1 aTasi lariT
gaizarda da 49,674.0 aTasi lari Seadgina. Sesrulebuli samuSaoebis mTlian moculobaSi finansuri
angariSgebis auditis xvedriTi wili 41,4 %, xolo
sxva auditoruli momsaxurebebis 57,6 % Seadgens.
qvemoT gTavazobT auditoruli momsaxurebis
sxvadasxva saxeebis moculobebs wlebis mixedviT.
wliuri angariSgebis audituri Semowmeba
(savaldebulo)
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გამოყენებული ლიტერატურა და მონაცემების წყაროები:
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2.
3.

საქართველის პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო;
საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
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AUDIT ACTIVITIES IN GEORGIA AND ITS ANALYSIS
Temuri Partskhaladze – Doctorate at Tbilisi state University
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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wliuri angariSgebis audituri Semowmeba
(sainiciativo)
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auditoruli momsaxurebis xarisxis
kontroli saqarTveloSi
(daskvnebi da rekomendaciebi)
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nebismieri momsaxurebisTvis mniSvnelovania misi
xarisxis uzrunvelyofa, raTa man am momsaxurebis
sferos standartebi da klientebis moTxovnebi
daakmayofilos.
auditoruli momsaxureba warmoadgens erTgvar xids kompaniebsa da investorebs/kreditorebs
Soris, raTa gaRrmavdes rwmena kompaniebis mier
warmodgenil finansuri informaciis mimarT da investorebma miiRon swori finansuri da ekonomikuri
gadawyvetileba.
audotoruli momsaxurebis xarisxis moTxovnebi
mocemulia, rogor auditis saerTaSoriso standartebSi (220-e standarti, TiToeuli auditis Catarebis doneze), aseve auditoruli xarsixis kontrolis
specialur standrtSi (ASQC 1- auditoruli firmis
doneze).
auditoruli momsaxurebis xarisxis amaRleba
aseve, mniSvnelovania saxelmwifosTvis, adeqvaturi
sabiujeto dagegmvisTvis.
2010 wels evrokomisiam briuselSi miiRo e.w.
mwvane furceli - auditis politika - gakveTilebi
krizisidan, sadac ganxilulia sakiTxebi auditis
momsaxurebisa da misi xarisxis Sesaxeb Tanamedrove
msoflioSi, gansakuTrebiT bolo finansuri krizisis gaTvaliswinebiT.
Catarebuli kvleva
xarisxis kontrolis kiTxvarebis Camoyalibeba, am kiTxvarebis dagzavna da Sevseba auditoruli kompaniebis mier, miReba da analizi.
kvlevis pirvel etapze moxda auditoruli xarisxis kontrolis kiTxvaris SemuSaveba. kiTxvari
moicavda Semdeg ZiriTad sakiTxebs:
kompaniis zogadi marTva da struqtura
zogadad aRwereT rogor xdeba Tqveni firmis
marTva (e.i. geografiul, dargobriv WrilSi, momsaxurebis sferoebis mixedviTYda a.S.).
zogadad aRwereT rogor marTavs firma profesiuli samuSaosTan dakavSirebul riskebs.
warmoadgineT firmis organizaciuli struqtura.
aRwereT firmis politika da/an standartebi,
romelic exeba garigebis werilebs, xelSekrulebebs.
aqvs Tu ara firmas biblioTeka an sxva saSualebebi, sadac inaxeba profesiuli, maregulirebeli da
firmis Sida literatura.
aRwereT firmis sainformacio sistemebi, sainformacio usafrTxoebis meqanizmebi
profesiuli eTikis normebis dacva
aqvs Tu ara Tqvens firmas damtkicebuli eTikisa
da damoukideblobis politika?
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mieTiTeT profesiuli standartebi da maTi mimRebi profesiuli organizaciis dasaxeleba, romlis
safuZvelzec regulirdeba Tqvens firmaSi eTikisa
da damoukideblobis sakiTxebi
aqvs Tu ara firmas SemuSavebuli specialuri
procedurebi damoukideblobis moTxovnis dasakmayofileblad da ras moicaven isini?
aRwereT Tqveni firmis politika da procedurebi, romelic uzrunvelyofs imis dasabuTebul
garantias, rom damoukideblobis moTxovnebis
darRvevebis Sesaxeb ecnobeba saTanado pirebs da
saTanado RonisZiebebi tardeba amgvari situaciebis
dasaregulireblad.
aRwereT Tqveni firmis politika da procedurebi, rac miznad isaxavs firmis saTanado TanamSromlebisgan baf-is eTikis kodeqsiT gansazRvruli
firmis damoukideblobis politikis moTxovnebTan
Sesabamisobaze yovelwliuri dasturis mopovebas.
aRwereT Tqveni firmis politika da procedurebi, romelic moiTxovs garkveuli periodis Semdeg
garigebis partnioris rotacias safondo birJaze
kotirebuli kompaniebis auditTan, agreTve sxva
marwmunebel Tu dakavSirebuli momsaxurebis garigebebTan mimarTebaSi.
 aRwereT rogor iTvaliswinebs Tqveni firma
fulis gaTeTrebis sawinaaRmdego regulirebis
moTxovnebs damkveTebTan da potenciur damkveTebTan urTierTobebSi.
damkveTebis ayvana / SenarCuneba
da maTTan urTierToba
aRwereT Tqveni firmis politika an procedurebi
romelic mowodebulia konkretuli garigebisaTvis
uzrunvelyos:
Sesatyvisi personaliT dakompleqteba saTanado kvalifikaciis, dargis gamocdilebis, angariSgebis struqturuli safuZvlebis, samarTlebrivi
bazis codnis donis gaTvaliswinebiT,
partnioris da saWiroebis SemTxvevaSi xarisxis
Semmowmebeli piris saTanado CarTva;
aucileblobis SemTxvevaSi eqspertebis monawileoba
SeTanxmebul vadebSi samuSaos Sesruleba
aRwereT Tqveni firmis politika da procedurebi, romelic exeba interesTa konfliqtebis daregulirebas.
personalis marTva
aRwereT firmis politika da procedurebi, romelic aregulirebs profesiuli personalis daqiravebis sakiTxebs
aRwereT firmis politika da procedurebi, romelic adgens firmis farglebSi sxvadasxva donis pa-
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profesiuli zrda
aRwereT firmis profesiuli zrdis programebi.
gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT:
uwyveti profesiuli ganaTlebis minimaluri
normebis dakmayofilebis moTxovnebs;dokumentaciis warmoebas,
romelic adasturebs, rom firmis personali
akmayofilebs uwyveti profesiuli ganaTlebis
moTxovnebs;
personalisTvis auditisa da aRricxvis standartebSi, firmis politikasa da a.S. momxdari cvlilebebis informirebis sakiTxebs (procedurebs).
axali personalis swavlebis programas.
personalisTvis firmis eTikisa da damoukideblobis politikis informirebis sakiTxebs;
aRwereT, rogor xorcieldeba profesiuli ganaTlebis programebi finansuri angariSgebis standartebSi.
garigebis / auditoruli
Semowmebis Sesruleba
aqvs Tu ara Tqvens firmas auditis da dakavSirebuli momsaxurebi Sesrulebis meTodologia/
saxelmZRvanelo?
xelmZRvanelobs Tu ara Tqveni firma profesiuli organizaciis mier gamocemuli standartebiT?
Tu ki, gTxovT daasaxeloT es profesiuli organizacia.
ramdenad edreba Tqveni firmis auditis meTodologia auditis saerTaSoriso standartebs?
aqvs Tu ara firmas procedurebi imis uzrunvelsayofad, rom yvela samuSao sruldeba saTanado samuSao programebis Sesabamisad, xolo gadacdomebis
Sesaxeb droulad ecnobeba Sesabamis partniors/
menejers?
moiTxovs Tu ara Tqveni firma standartizebuli formebis, sakontrolo sakiTxTa uwyisebisa da
kiTxvarebis gamoyenebas?
aqvs Tu ara firmas werilobiTi saxelmZRvanelo,
romelic exeba:
Sida kontrolis, maT Soris kompiuteruli kon-

trolis saSualebebis Sefasebas;
Sida kontrolis Sefasebasa da ZiriTad testebs,
auditorul risksa da arsebiTobis mosazrebebs Soris urTierTkavSirs;
analitikur procedurebs;
arsebiT testirebas;
samuSao dokumentebis formasa da Sinaarss.
aqvs Tu ara firmas auditis Sesrulebis Sesafasebeli sakontrolo sakiTxTa uwyisebis, romelsac
xels aweren saTanado pirebi?
aqvs Tu ara firmas dokumentirebuli procedurebi, romelic exeba angariSebis, finansuri angariSgebisa da samuSao dokumentebis mimoxilvas?
aqvs Tu ara firmas procedurebi imis uzrunvelsayofad, rom samuSao dokumentebi momzadebuli
iyos dokumentis SinaarsisTvis dadgenili standartuli nimuSis Sesabamisad?
aRwereT samuSao qaRaldebis failebi (saqmeebi)
warmoebis sistema TiToeuli garirebisTvis?
aqvs Tu ara firmas tipiuri dokumentaciis nimuSebis baza?
aRwereT firmis politika arqivaciasTan mimarTebaSi.
firmis xarisxis kontrolis sistema
aRwereT, rogor xdeba Tqveni firmis xarisxis
kontrolis sistemis Sesabamisobis uzrunvelyofa
standartis moTovnebTan. standartis mixedviT xarisxis kontrolis procedurebi unda uzrunvelyofden Semdeg moTxovnebs:
firmaSi xelmZvanelis an umaRlesi xelmZRvaneli organos pasuxismgebloba xarisxis kontrolze (kompaniis) SigniT
eTikuri moTxovnebi
klientis miReba, masTan xangrZlivi urTierToba da specifikuri garigebebi
adamianuri resursebi
garigebis ganxorcieleba
monitoringi
firmaSi xelmZRvanelis an umaRlesi xelmZRvaneli organos pasuxismgebloba xarisxis kontrolze (kompaniis) SigniT
aRwereT firmis procedurebi romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
firmam(kompaniam) unda Camoayalibos iseTi politika da procedurebi, romelic mimarTuli iqneba
Sinagani kulturis warmoCenisken, rac Tavis mxriv
daefuZneba xarisxis arsebiTobas SeTanxmebaTa Sesrulebisas. aseTi politika da procedurebi unda
iTxovdes kompaniis aRmasrulebeli direqtorisgan
(an alternatiuli figurisgan), an Tu mizanSewonilia, firmis(kompaniis) partniorTa mmarTveli
sabWosgan, aiRos saboloo pasuxismgebloba firmis
xarisxis kontrolis sistemaze.
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
nebismier pirs, an pirTa jgufs, romelTac miniWebuli aqvT operaciuli pasuxismgebloba firmis
xarisxis kontrolis sistemaze kompaniis aRmas-
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suxismgeblobis Sesaferis sakvalifikacio normebs.
aRwereT firmis politika da procedurebi, romelic exeba firmis personalis muSaobis Sedegebis
Sefasebas.
aRwereT firmis politika da procedurebi, romelic exeba firmis personalis karieris ganviTarebasa da dawinaurebebs.
aRwereT firmis politika da procedurebi, romelic aregulirebs profesionalur sferoSi axali
TanamSromlebis ayvanis sakiTxs.
aRwereT firmis politika da procedurebi,
romelic exeba firmis personalis saWiroebebis
Seswavlas.
aRwereT firmis politika da procedurebi, romelic exeba rangiT ufrosi, gamocdili muSakebis
mier rangiT umcrosi da naklebad gamocdili muSakebasaTvis rCeva-darigebebis. micemas.
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rulebeli direqtoris an partniorTa mmarTveli
sabWos mier, unda gaaCndeT sakmarisi, Sesabamisi
gamocdileba da aucilebeli uflebamosileba, raTa
aiRon aseTi pasuxismgebloba.
eTikuri moTxovnebi
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
firmam(kompaniam) unda Camoayalibos iseTi politika da procedurebi, romelic Seqmnili iqneba im
mizniT rom moipovos marTlzomieri mtkicebuleba
imisa, rom kompania da misi personali akmayofilebs
mniSvnelovan eTikur moTxovnebs.
klientis miReba, masTan xangrZlivi urTierToba
da specifiuri garigebebi.
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
kompaniam unda Camoayalibos iseTi politika da
procedurebi klientis miRebis, masTan xangrZlivi
urTierTobis da specifiur garigebisTvis, romelic uzrunvelyofs marTlzomier mtkicebulebas
rom, garigebebi (auditi da masTan dakavSirebuli
momsaxureba) xorcieldeba an grZeldeba mxolod
Semdegi moTxovnebis uzrunvelyofis pirobebSi:
xorcieldeba klientis patiosnebis gaTvaliswineba da ar arsebobs informacia, romelic mianiSnebs klientis aramarTlzomier qmedebaze.
kompanias gaaCnia Sesabamisi kompetenturoba,
teqnikuri da adamianuri resursebi
akmayofilebs eTikur moTxovnebs
firmis mier unda xorcieldebodes informaciis
mopoveba romelic Sesabamisia da aucilebelia axali klientis aqceptirebisTvis, arsebul klientTan
urTierTobebis gagrZelebisTvis da arsebul klientTan axali tipis garigebis dadebisTvis. rodesac
dafiqsirebulia garkveuli saeWvo informacia da
firma gadawyvets klientTan urTierTobis gagrZelebas, maSin unda moxdes dokumentireba Tu rogor
moxda saeWvo informaciis gavlenis anulireba.
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
Tu kompania moipovebs informacias, romelic
gamoiwvevda garigebis daudeblobas, im SemTxvevaSi,
rom es informacia xelmisawvdomi yofiliyo ufro
adre, maSin, garigebis gagrZelebis da klientTan urTierTobis politikisa da procedurebis ganxilvis
sagani unda moicavdes Semdegs:
situaciis Sesabamis profesiul da iuridiul
pasuxismgeblobas, maT Soris moeTxoveba Tu ara
kompanias rom Caabaros angariSi im pirovnebas an
pirovnebebs, romelmac daniSna kompania am garigebis Sesasruleblad, an damatebiT sxva SemTxvevaSi,
Caabaros angariSi maregulirebel organoebs, da
 kompaniis xelSekrulebidan gamosvlis SesaZleblobas an kompaniis mier xelSekrulebis da
klientTan urTierTobis Sewyvetis SesaZleblobas.
adamianuri resursebi
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrun-
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velyofs standartis Semdeg moTxovnas:
kompaniam unda Camoayalibos iseTi polotika da
procedurebi, romlebic miscems mas marTlzomier
mtkicebulebas, rom kompanias hyavs sakmarisi adamianuri resursi, romlebsac gaaCniaT saTanado da
Sesabamis teqnikuri SesaZleblobebi, kompetencia da
eTikuri principebis dacviT mzad arian Seasrulon
samuSao profesiuli standartebisa da sakanonmdeblo da samarTlebrivi moTxovnebis Sesabamisad,
raTa kompanias an garigebis partniors SesaZlebloba mieces, gascen konkretuli situaciis Sesabamisi
angariSi.
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
TiToeuli samuSaos Sesrulebisas, kompaniam
unda gadaanawilos pasuxismgebloba Sesabamis garigebis partniorze.kompaniam unda Camoayalibos
politika da procedurebi Sesabamisi moTxovnebis
gaTvaliswinebiT:
xelSekrulebis partnioris vinaoba da funqcia
unda iqnes gacnobili klientis ufros menejments
da xelmZRvanel pirebs;
xelSekrulebis partniori unda flobdes Sesabamis teqnikur SesaZleblobebs, kompetencias, uflebamosilebasa da dros imisTvis, rom Seasrulos
masze dakisrebuli samuSao, da
xelSekrulebis partnioris movaleobebi garkveviT unda ganisazRvros da ecnobos partniors.
aseve garigebis Semsrulebeli jgufi unda dakompleqtdes saTanado personaliT, romelic flobs
Sesabamis teqnikur SesaZleblobebs, kompetenciasa
da dros imisTvis, rom Seasrulos masze dakisrebuli samuSaoebi profesiuli standartebisa da
sakanonmdeblo da samarTlebrivi moTxovnebis Sesabamisad, raTa kompanias an garigebis partniors
SesaZlebloba mieceT rom gascen konkretuli situaciis Sesabamisi reporti.
monitoringi
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
kompaniam unda Camoayalibos procedurebi da politika romelic uzrunvelyofs maTlzomier mtkicebulebas imisa, rom kompaniis xarisxis kontrolis
procedurebi aris relevanturi, adekvaturi, operirebisas efeqturi da SesabamisobaSia praqtikis
moTxovnebTan. aseTi politika da procedurei moicavs mimdinare analizs da Sefasebas firmis xarisxis
kontrolis sistemisa, romelic moicavs dasrulebuli garigebaTa failebis Semowmebas.
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
kompaniam unda Seafasos monitoringis procesSi
aRmoCenili naklovanebebis efeqti, amasTan, unda
Seafasos Semdegi:
aRmoCenili faqtebi ar mianiSnebs rom firmis
xarisxis kontrolis procedurebi arasaTanadoa
imis uzrunvelyofisTvis, rom kompaniam ganaxorcielos momsaxureba profesiuli standartebisa
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dokumentireba
aRwereT firmis procedurebi romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:d
firmam unda Camoayalibos procedurebi romelic uzrunvelyofs xarisxis kontrolis TiToeuli
elementis operirebis asaxvasa da mtkicebulebas.
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
es kiTxvarebi daegzavnaT auditorul firmebs da
kiTxvarebis analizis mixedviT, pirvelad saqarTveloSi Seiqmna suraTi auditoruli momsaxurebis
xarisxis kontrolis Sesaxeb.
auditis xarisxis kontrolis
kiTxvarebis Semdgomi daxvewa
xarisxis Semowmebis meTodologiis SemuSaveba da
misi gamoyenebiT auditoruli firmebis Semowmeba.
amis Semdeg moxda auditis xarisxis Semowmebis meTodologiis SemuSaveba da mis safuZvelze SemuSavda axali kiTxvarebi.am axali kiTxvarebiT ukve mox-

deba gasvliTi Semowmebebis Catareba auditorul
firmebSi. es axali kiTxvari dayofilia or nawilad:
pirveli aris auditis zogadi politikis ganmsazRvreli saxelmZRvanelos arseboba da misi Sesabamisoba auditis saerTaSoriso standartebTan.
kiTxvari Seicavs 45 kiTxvas.
kiTxvebi Seicavs zogad principebs da midgomebs,
romlebic gamomdinareobs auditis saerTaSiroso
standartebisa da xarisxis kontrolis standartis
moTxovnebidan:
saxelmZRvaneloSi miTiTebulia Tu ara auditis
ZiriTadi miznebi;
moTxovnilia Sesabamisoba profesional buRalterTa eTikis kodeqsTan da Sesabamis proncipebTan
(damoukidebloba, patiosneba, obieqturoba, kompetenturoba, konfudecialuroba, profesiuli
qceva);
saxelmZRvanelo moiTxovs auditis Catarebas
saerTaSoriso standartebis mixedviT.
saxelmZRvanelo gansazRvravs auditis partnioris movaleobebs da pasuxismgeblobebs aseve
gansazRvravs auditis mier mopovebuli mtkicebulebebis dokumenturad gaformebis wesebs.
meore kiTxvari exeba auditorul procedurebs da maT Sesabamisobas auditis saerTaSoriso
standartebTan. kiTxvari Seicavs 51 kiTxvas. TiTeuli kiTxvasTan aris miniSneba romel saerTaSoriso auditis standartisgan gamomdinareobs da/
an moTxovna. kiTxvari moicavs Semdeg sakiTxebs:
Catarda da dokumenturad gaformda klientis
ayvana/SenarCunebis procedurebi;
klientTan dadebulia da Sesabamisad gaformda
garigebis werili/kontraqti;
gansazRvrulia auditoruli riski da arsebiTobis done, rac dokumenturad aris gaformebuli
moxda auditis dagegmvis dokumenturad gaformeba, rac moicavs auditis partnioris mier dadasturebul gegmas auditis strategiaze, maStabze,
Seswavlil riskebsa da maT sapasuxo qmedebebze,
SerCeuli testirebis meTodebze.
samuSao dokumentebSi mocemulia:
saTauri, Catarebuli procedurebis mizani; Catarebuli samuSaos aRwera, daskvna, Sedgenis TariRi, Semdgenis da Semmowmeblis vinaoba.
auditoruli daskvna Sedgenilia auditis saerTaSoriso standartebisa da realobis gaTvaliswinebiT.
daskvnebida rekomendaciebi
Cvens mier Catarebul kvleva, aseve Catarebuli xarsixis kontrolis gamokiTxvebi da Semowmebebi gvaZlevs Semdegi daskvnebis gakeTebis
safuZvlebs:
• imisa, rom auditoruli momsaxureba SedarebiT axali dargia saqarTveliSi, man daimkvidra
mniSvnelovani adgili saqarvelos biznes wreebSi
da gaaCnia mniCvnelovani perspeqtivebi ganviTarebisaTvis.
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da sakanonmdeblo da samarTlebrivi moTxovnebis
Sesabamisad; aseve kompanias an garigebis partniors
SesaZlebloba mieceT rom gascen konkretuli situaciis Sesabamisi reporti.
es naklovaneba warmoadgens sistematur, mniSvnelovan naklovanebas da igi moiTxovs saswrafo
reagirebas.
kompaniam unda moaxdinos Sesabamisi partniorTan da personalTan dakavSireba, raTa miawodos
maT saWiro informacia aRmoCenil naklovanebasa da
gamosworebis gzebze.
yvela saxis aRmoCenili naklovanebisTvis unda
iqnes gaweuli Semdegi saxis rekomendaciebi:
gamosworebis gzebi konkretul garigebasTan
dakavSirebiT;
treiningis procesSi naklovanebis gaTvaliswineba;
xarisxis kontrolis sistemaSi Sesatani cvlileba, da
disciplinaruli sanqciebi firmis SigniT damrRvevis winaaRmdeg.
weliwadSi erTxel mainc unda xdebodeb xarisxis
kontrolis monitoringis Sedegebis gacnoba partniorebisTvis, Sesabamis personalisTvis, mmarTveli partniorisTvis da mmarTveli organoebisTvis.
aseTi saxis komunikacia unda uzrunvelyofdes maTi
mxridan gamosworebis procedurebis ganxorcielebas winaswarigansazRvruli gegmis mixedviT.
aRwereT firmis procedurebi, romlebic uzrunvelyofs standartis Semdeg moTxovnas:
kompanias unda hqondes gaazrebuli Sesabamisi
procedurebi, raTa Camoyalibdes adekvaturi midgomebi, rodesac:
firmas daedeba brali momsaxurebis gawevisas
profesiuli da maregulirebeli kanonmdeblobis
darRvevisa, da
firmas daedeba brali xarisxis kontrolis arasakmarisad uzrunvelyofisTvis.
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• bolo wlebSi auditoruli saqmianoba da momsaxureba izrdeba minimum 25%-iT weliwadSi, rac
imis dasturia, rom viTardeba qveynis ekonomika
da sabazro ekonimikis pirobebSi investorebi da
sabanko wreebi sul ufro endobian auditorebs
da ukveTaven maT momsaxurebas.
• mniSvnelovnad izrdeba sainiciativo auditoruli momsaxurebis wili savaldebulo (sakanonmdeblo) auditTan SedarebiT.
• axali kanonmdeblobis miReba auditis da
buRalteriis sferoSi, romelic ganxorcielda
2012 wels, aris mniSvelovani etapi saqarTveloSi
auditoruli saqmianobis ganviTarebisa da misi
xarisxis kontrolis uzrunvelyofisTvis.
• saqarTveloSi moqmedi auditoruli didi
oTxeulis kompaniebs (KPMG, Deloitte, Ernst and Young,
PriceWoterhouseCoopers) SesabamisobaSi aqvT auditoruli momsaxurebis xarisxi da misi kontrolis
sitema rogorc, auditis saerTaSoriso standartebTan, aseve, auditis xarisxis kontrolis
standartTan da maT Sida moTxovnebTan.
• saqarTveloSi moqmedi saerTaSoriso auditorul qselebSi gawevrianebul auditorul
kom pa ni ebs (Baker Tilly Georgia, BDO Georgia,PKF
Georgia, Crowe Horwath Georgia, Grant Tornton Georgia)
ZiriTadad, SesabamisobaSi aqvT auditoruli
momsaxurebis xarsixi da misi kontrolis sitema,
rogorc auditis saerTaSoriso standartebTan,
aseve, auditis xarisxis kontrolis standartTandamaT Sida moTxovnebTan.
• saqarTveloSi moqmed qarTul saSualo da
mcire auditorul kompaniebis umetesobaSi ar
aris SesabamisobaSi auditoruli momsaxurebis
xarsixi da misi kontrolis sitema auditis saerTaSoriso standartebTan da auditis xarisxis
kontrolis standartTan.
• maT daWirdebaT mniSvnelovani finansuri da
inteleqtualuri resursebis mobilizeba, raTa
miaRwion auditis saerTaSoriso standartebisa
da zogadad IFAC-is moTxovnebs auditoruli
momsaxurebis xarisxis dakmayofilebis kuTxiT.
• Cvens mer Catarebulma kvlevam aCvena, rom
sayovelTaod miRebuli „WeSmariteba“, rom rac
ufro didia auditoruli kompania, gamomdinare
maTi teqnikuri, finansuri da inteleqtualuri
SesaZleblobebidan, miT ukeTesia momsaxurebis
xarisxi, yovelTvis ar aris swori, radgan es damokidebulia konkretul auditorul kompaniaze,
qveyanaSi arsebul ekonomikur ganviTarebaze da
auditoruli saqmianobis regulirebaze.
• auditoruli momsaxurebis xarisxis kontrolis amaRleba da Sesabamisad finansuri informaciis sandoobis amaRleba xels Seuwyobs safondo
(fasiani qaRaldebis) birJis ganviTarebas (radgan
saqarTveloSi biznesi dRes sabanko seqtoridan
gamoyofil kreditebis Semyurea da meore didi
stimuli safondo birJa TiTqmis ver funqcienirebs) da Sesabamiad iqneba mniSvnelovani nabiji
saqarTvelos ekonomikis ganviTarebisaTvis.
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• auditoruli momsaxurebis xarsixis ganviTareba mniSvelovania aseve saxelmwifosaTvis, raTa
mas hqondes adeqvaturi finansuri informacia,
sworad dagegmos da Seagrovos sagadasaxado Semosavlebi.
• mcire da saSualo zomis auditoruli kompaniebisaTvis unda iyos proporciuli moTxovna
xarisxis kontrolis SemowmebisaTvis da maTTvis
unda SemuSavdes xarisxis kontrolis Semowmebis
specialuri meTodolgia.
• unda moxdes xarisxis kontrolis sistemebis
gacnoba da treningebis Catareba saqarTveloSi
moqmedi mcire da saSualo auditoruli kompaniebis xelmZRvanelebisa da iq momuSave auditorebisaTvis.
• auditorebis SerCevis dros gansakuTrebuli
yuradReba unda daeTmos auditoris damoukideblobasda mis kompetenturobas.
• unda ganviTardes korporatiuli kultura
qarTul auditorul kompaniebSi.
• aseve regularulad unda moxdes auditis
partniorebis da TanamSromlebis kvalifikaciis
amaRleba da ganviTareba.
• unda ganviTardes auditoruli Semowmebis
procesi (meTodologia).
• unda amaRldes auditoruli daskvnis realuroba da sargeblianoba finansuri informaciis
momxmareblebisaTvis.
Teimuraz farcxalaZe,
Tsu ekonomikis da biznesis
fakultetis doqtoranti
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სადაზღვევო მომსახურების ფასი – განსაზღვრავს
დაზღვევის ტარიფს, რომელიც წესდება სადაზღვევო
თანხის ერთეულზე, განსაზღვრულ დროში. ტარიფის
ეკონომიკური საფუძველი არის სადაზღვევო მომსახურების თვითღირებულება, რომელიც ზეგავლენას ახდენს
სადაზღვევო ფონდის საშუალებებზე და საქმის წარმოების ობექტურ მოთხოვნებზე.
სადაზღვევო ტარიფის შინაარსი და სტრუქტურა განისაზღვრება დაზღვევის არსიდან გამომდინარე .
სადაზღვევო-ეკონომიკური ურთიერთობები ფუნქციონირებს მხოლოდ შემთხვევითი საშიშროებების
არსებობის მიზეზით და აქვს კომერციული მოგების
მიღების შესაძლებლობა,რაც აქტუარებს აიძულებს გაითვალისწინონ ის ფაქტი, რომ რეალური დანაკარგები,
პირველ რიგში, შემთხვევითია, და მეორე, შეიძლება იყოს სხვადასხვა სიხშირის (ალბათობის). უფრო სწორად,
წელიწადში შეიძლება მოხდეს 100 ან 200 შემთხვევითი
ზარალი. ამასთან, მათი ერთობლივი მოცულობა შეიძლება იყოს განსხვავებული.
მთლიანი დანაკარგი 100 სადაზღვევო შემთხვევიდან შიძლება იყოს:
• ნაკლები 200 სადაზღვევო შემთხვევის ზარალის
ღირებულებაზე;
• 200 ზარალის ოდენობაზე მეტი;
• 200 ზარალის მოცულობის ტოლი.
აქედან გამომდინარე აქტუარები სადაზღვევო ტარიფში ითვალისწინებენ ორ ნაწილს: საშუალო სტატისტიკური ზარალს წლის განმავლობაში მოსალოდნელ საფრთხეებზე დაკვირვების შედეგად და სარისკო დანამატს.
თუ კი ფაქტიური დანაკარგების მაჩვენებელი აღმოჩნდება საშუალო სტატისტიკურის ტოლი, მაშინ, მზღვეველს ეყოფა რეზერვები მთელი პორტფელის ზარალის
დასაფარად. თუ ფაქტიური აღმოჩნდება ნაკლები საშუ-

nato kakaSvili,
Tsu, profesori

ალოზე, მაშინ, კომპანიას ექნება ეკონომია გადახდებზე,
რომელსაც იგი გამოიყენებს შემდეგ პერიოდში. ხოლო,
თუ ფაქტიური მაჩვენებელი იქნება საშუალოზე მაღალი, მაშინ, მზღვეველს რეზერვები არ ეყოფა ზარალის
ასანაზღაურებლად. ასეთ სიტუაციაში, გადახდისუნარიანობის პრობლემა რომ არ შეიქმნას, აქტუარები ითვალისწინებენ სწორედ სადაზღვევო ტარიფის მეორე
ნაწილს _ სარისკო დანამატს. სარისკო დანამატით წარმოიქმნება რეზერვის ის ნაწილი, რომლითაც შეძლებს
კლიენტების წინაშე წარმოშობილი ვალდებულებების
დაფარვას. ამდენად, სადაზღვევო ზარალის შემთხვევითი და ალბათობითი ხასიათი მზღვეველებს აიძულებს
ტარიფში ჩართონ ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს იმ
ზარალის გადაფარვას, რომელიც გადააჭარბებს საშუალო
მაჩვენებელს.
სარისკო დაზღვევაში სადაზღვევო ეკონომიკური
ურთიერთობები ფუნქციონირებს ზარალის ჩაკეტილი
და სოლიდარული განაწილების პრინციპით.ზარალის
ანაზღაურება დაზღვევაში ხორციელდება კოოპერატივის პრინციპით. დამდგარი შემთხვევებით მიღებული
ზარალის გადანაწილებით ყველა დაზღვეულზე. ამიტომ, სადაზღვევო ტარიფის ნეტო ნაწილი გამრავლებული დაზღვეულთა რიცხვზე საკმარისი უნდა იყოს
სადაზღვევო რეზერვების შესაქმნელად. დაზღვევაში
რე ზერ ვე ბის მო ცუ ლო ბა უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს სადაზღვევო კომპანიის ვალდებულებებს იმ კლიენტების
წინაშე, რომლებიც იხდიან შენატანებს ტარიფის ბაზაზე
და იღებენ ანაზღაურებას პრინციპით: „ყველა ერთისათვის და ერთი ყველასათვის“. სადაზღვევო შენატანი უნდა
გადაიხადოს ყველა დაზღვეულმა, ხოლო ანაზღაურება
ზარალისათვის უნდა მიიღოს იმ ნაწილმა, რომელთა
დაზღვეული ინტერესების დაზარალებაც მოხდა გარიგების ფარგლებში.
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sadazRvevo premia, anu sadazRvevo Senatani aris damzRvevis mier mzRvevelisTvis gadasaxdeli
Tanxa, romelic gamiznulia mzRvevelis mier misTvis gaweuli sadazRvevo momsaxurebis xarjebisa
da sadazRvevo SemTxveviT miyenebuli zaralis
xelSekrulebiT gansazRvrul farglebSi asanazRaureblad. amdenad, damzRvevis mier gadaxdili sadazRvevo Senatani (premia) unda faravdes
kompaniis xarjebs (rogoricaa: TanamSromlebis
xelfasi, sakomisio anazRaurebani, Senobis ijaris
gadasaxadi da sxv.) da uzrunvelyofdes mis mogebas, iyos mzRvevelis mier aRebuli valdebulebebis Sesrulebis garanti.

#6 oqtomberi 2013

dazRveva
სადაზღვევო ურთიერთობები რეალიზდება დროისა და სივრცის მკაცრად განსაზღვრულ ფარგლებში.
დაზღვევის ფასი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს კლიენტებისთვის. ამასთან, მომგებიანი სადაზღვევო ეკონომია
კარნახობს მზღვეველს, რომ დაზღვეულთან შეათანხმოს
ვადები და ტერიტორიები, რომლებსაც მოიცავს დაზღვევა. აღნიშნული მოთხოვნები რეალიზდება დაზღვევის
ტარიფის შესაბამის გამოხატულებაში, რომლებიც სადაზღვევო შენატანების სახით გადაიქცევა სადაზღვევო
რეზერვის შესაბამის ნაწილად.
სადაზღვევო-ეკონომიკური ურთიერთობების არსი
მდგომარეობს სადაზღვევო შენატანების დაბრუნებადობის პრინციპში. მას ასევე უწოდებენ გარიგების მონაწილე
მხარეების ინტერესების ექვივალენტურობის პრინციპს.
სადაზღვევო პრაქტიკაში მიმართავენ სადაზღვევო
პრემიების (შენატანების) სხვადასხვა სახეებად (ჯგუფებად) დაყოფას. ძირითად საკლასიფიკაციო ნიშანს წარმოადგენს დანიშნულება.
დანიშნულების მიხედვით სადაზღვევო შენატანი
იყოფა სარისკო პრემიად, ნეტო-პრემიად, შემნახველ
(დამაგროვებელ) შენატანად, საკმარის შენატანად, ბრუტო-პემიად (სატარიფო განაკვეთი).
სარისკო პრემია_ეს არის სუფთა ნეტო პრემია ანუ
ფულადი სადაზღვევო შენატანის ნაწილი,რომელიც გამოყოფილია რისკის დასაფარად. ის დამოკიდებულია
სადაზღვევო შემთხვევების ალბათობის ხარისხზე, კონკრეტულ სიტუაციაზე, სადაზღვევო ობიექტზე, რისკის
გამოვლენის დროსა და ადგილზე.
ნეტო-პრემია_სადაზღვევო შენატანის ნაწილია, რომელიც აუცილებელია სადაზღვევო გადახდებისთვის
დროის გარკვეულ მონაკვეთში დამზღვევის ამა თუ იმ
სახეობებისთვის.
ნეტო-პრემია ნორმალურ პირობებში სარისკო პრემიის
ტოლია, თუ არ შეიძლება რისკის გეგმური განვითარება.
პრაქტიკაში რისკის გეგმური განვითარების სიტუაციიდან გამომდინარე, შეიძლება ადგილი ექნეს როგორც დადებით, ასევე უარყოფით გადახრებს. ამიტომ სიტუაციის
უარყოფითი მიმართულებით განვითარების (რისკების
მოსალოდნელი გაზრდის) შემთხვევაში სარისკო პრემიას
ამატებენ ე.წ. საგარანტიო ანუ სტაბილიზაციურ დანამატს და მიღებული ჯამი განსაზღვრავს ნეტო-პრემიის
სიდიდეს.
შემნახველი (დამაგროვებელი) შენატანი გამოიყენება
სიცოცხლის დაზღვევაში, სადაზღვევო ხელშეკრულების დროის გასვლის შემდეგ სადაზღვევო გადახდების
დაფარვისას. მისი ოდენობა იცვლება დაზღვევის ხელშეკრულების მოქმდების ვადის განმავლობაში, ხდება
შენატანის დაგროვება. ადამიანში ფულის დაგროვების სურვილი ქმნის სხვადასხვა სახის დამაგროვებელ
დაზღვევას და შემნახველ შენატანებს, მაგრამ მიზანშეწონილია დაგროვების ფუნქციიდან გამოვყოთ კონკრეტული რისკის დაზღვევა. ამიტომ, დაზღვევის პირობებში
უნდა გავითვალისწინოთ სარისკო პრემია და შემნახველი
შენატანი, რითაც შევინარჩუნებთ ნეტო-პრემიას დაზღვევით გათვალისწინებული მთელი დროის განმავლობაში.
საკმარისი შენატანი შედგება ნეტო-პრემიისა და დატვირ-
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თვის ხარჯების ჯამისგან, რომელიც ჩართულია მზღვეველის ხარჯებში. ბრუტო-პრემია – ეს არის მზღვეველის
სატარიფო განაკვეთი, რომელიც შედგება საკმარისი
შენატანებისგან და დანამატისგან ისეთი ხარჯების დასაფარად, რომელიც დაკავშირებულია გამაფართოებელი
ღონისძიებების ჩასატარებლად, რეკლამისათვის, დამატებითი ელემენტი, რომელიც ჩართულია ბრუტო-პრემიაში,
იწვევს სატარიფო განაკვეთის გაზრდას.
საოჯახო მეურნეობებისთვის სადაზღვევო ტარიფი
არის ძალიან რთული წარმონაქმნი, რაც განაპირობებს
მისი ეკონომიკური არსისა და გააზრების მრავალფეროვან მიდგომებს.
სა დაზღვევო ტა რი ფი _ ეს არ ის აქ ტუ არ ულ თეორიებზე დაყრდნობით მათემატიკურად დათვლილი
დაზღვევის საბაზისო ტარიფი, სადაზღვევო პროდუქტის
სავარაუდო მოცულობა გამოხატული ფულად ფორმაში,
რომელიც გამოითვლება მეცნიერული პროგნოზის საფუძველზე დაზღვევის ერთეულზე ან მთელ სადაზღვევო
მოცულობაზე.
სადაზღვევო ტარიფის არსებითი მახასიათებლებია:
1. ფულადი ფორმა _ ეს არის ყველა ფასის ნიშანი.
2. ამ ფასის სავარაუდო მნიშვნელობა _ „სავარაუდო“
ნიშნავს, რომ ფასის თეორიულად დათვლლი მოცულობა
შიძლება დაემთხვეს ფაქტიურს და შეიძლება არც დაემთხვას-აღმოჩნდეს უფრო მაღალი ან დაბალი.
3. მეც ნი ერ ული პროგ ნო ზის სა ფუძ ველ ზე დათვლილი ნიშნავს, რომ მზღვეველს არ აქვს საბაზისო
მეცნიერული ინსტუმენტები იმისთვის, რომ ზუსტად
განსაზღვროს პროდუქტის ფასი, მისი თვითღირებულება და მოგება.
მზღვეველს გაუთვალისწინებელი შემთხვევების
დადგომით გამოწვეული ზარალის მოცულობის განსასაზღვრავად აქვს აქტუარული გათვლების თეორია,
რომელიც წარმოადგენს შემთხვევითობის თეორიასა და
მათემატიკური სადაზღვევო სტატისტიკის თეორიის
სინთეზს. აღნიშნული თეორია შესაძლებლობას იძლევა მივიღოთ თვითღირებულებისა და მოგების მხოლოდ
დაახლოებითი, მოსალოდნელი მნიშვნელობები.
ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, სადაზღვევო
ტარიფი შეუძლებელია იყოს კომერციულ დაზღვევაში
საბოლოო საბაზრო ფასი. ნებაყოფლობით დაზღვევაში
სადაზღვევო ტარიფი არის წინასწარი, მიახლოებითი ფასი ცდომილებებით. სადაზღვევო პროდუქტის საბოლოო
ფასი განისაზღვრება ბაზარზე საბაზრო და არასაბაზრო
ფაქტორის ზემოქმედების შედეგად და ღებულობს სადაზღვევო შენატანის (პრემიის) სახელს. პოტენციურ
კლიენტებსა და სადაზღვევო კომპანიას შორის ფასის შეთანხმების ვალდებულებების ფაქტი საშუალებას იძლევა
ჩამოვაყალიბოთ სადაზღვევო ტარიფის განმარტება:
სადაზღვევო ტარიფი ეს არის მეცნიერულ გათვლებზე
დამყარებული, გარიგების მონაწილე მხარეებს შორის
შეთანხმებული ფულადი ვალდებულებების სავარაუდო
მოცულობა, რომელიც წარმოადგენს სადაზღვევო სისტემისა და სადაზღვევო ტარიფის ფაქტიური საბაზრო ფასის
ფორმირების ძირითად ეკონომიურ ბაზისს.
სატარიფო განაკვეთის განსაზღვრა სადაზღვევო

ურთიერთობების ძირითადი ელემენტია. ნებისმიერ
სადაზღვევო მომსახურებას აქვს ფასი, რომელიც გამოისახება სადაზღვევო შენატანში (პრემია), რომელსაც
დამზღვევი უხდის მზღვეველს. დაზღვევის პრემია
დგინდება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში და
რჩება უცვლელი მისი მოქმედების ვადის განმავლობაში. სადაზღვევო მომსახურების რეალური ღირებულება
არის ის, რომ თუ დადგა სადაზღვევო შემთხვევა, მაშინ
მზღვეველი ანაზღაურებს სადაზღვევო შემთხვევისაგან
მიყენებულ ზარალს. ვინაიდან სადაზღვევო საქმიანობა
ორიენტირებულია მოგებაზე, სადაზღვევო ტარიფი მოიცავს საქმის წარმოების ხარჯებისა და მოგების უზრუნველყოფის ღირებულებასაც.
სადაზღვევო პრემიის სიდიდემ უნდა უზრუნველყოს:
დაზღვეულის ზარალის ანაზღაურება მთლიანად ან ნაწილობრივ; დაზღვეულის რეზერვების შექმნა; მოგების
ფორმირება.
სადაზღვევო მომსახურების ფასი, როგორც ყველა
საბაზრო ფასი მოთხოვნა-მიწოდების კანონების მოქმედებით ცვალებადია. იგი იცვლება განსაზღვრულ
ინტერვალში, რომლის ქვედა ზღვარი განისაზღვრება
ტოლობით:
სადაზღვევო შემოსულობები = სადაზღვევო ანაზღაურება + კომპანიის ხარჯები.

ცხადია, რომ ასეთ შემთხვევაში კომპანია მოგებას ვერ
მიიღებს.
პრემიის ზედა ზღვარი განისაზღვრება მოთხოვნის
სიდიდისა და საბანკო პროცენტის მიხედვით. სადაზღვევო მომსახურეობაზე მოთხოვნის ზრდა იწვევს ფასების
ზრდას, შედეგად ბაზარზე გამრავლდება კონკურენტი
კომპანიები და ფასებიც თანდათანობით გამოთანაბრდება.
დამზღვევების მიერ გადახდილი სადაზღვევო პრემია
აკუმულირდება სადაზღვევო კომპანიაში და ინვესტირდება სხვადასხვა საქმიანობაში, მათ შორის კომერცილი
ბანკების დეპოზიტებზე. ამ შემთხვევაში სადაზღვევო
კომპანიას შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია ბანკებს და სადაზღვევო ტარიფი შეარჩიოს ისეთი, რომელიც გავლენას
მოახდენს კლიენტის არჩევანზე სადაზღვევო კომპანიის
სასარგებლოდ. საინვესტიციო საქიანობიდან შემსავლები ფარავს კომპანიის ხარჯებს და ხელს უწყობს მოგების
ფორმირებას, რაც მზღვეველებს საშუალებას აძლევს შეამცირონ მომსახურების ფასი.
სადაზღვევო მომსახურების ფასი განისაზღვრება
სპეციფიური ფაქტორებითაც, როგორებიცაა: სადაზღვევო კომპანიის მდგომარეობა, სადაზღვევო პორტფელის
მოცულობა და სტრუქტურა, მმართველობითი ხარჯები,
შემოსავლები და ა. შ.
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სადაზღვევო ტარიფის აგება დამოკიდებულია წინა
წლებში მიღებული ზარალის სიდიდეებზე, რომლის
საფუძველზე გაინგარიშება სადაზღვევო შემთხვევის
დადგომის სიხშირე, ალბათობა და ამის შემდეგ ზარალის საშუალო სიდიდე და მისი განაწილება, ანუ
ხელშეკრულების თანახმად დამზღვევი იხდის სადაზღვევო პრემიას, რის საფუძველზე მას აქვს უფლება
მიიღოს დაზღვევის თანხა შემთხვევის დადგომისას.
ე.ი p ალბათობისა s სადაზღვევო თანხის მიხედვით
ნეტო პრემია
∏=P * S (ექვივალენტურობის პრინციპი).
სადაზღვევო ტარიფების გაანგარიშების ტექნიკა
დაფუძნებულია მათემატიკურ კანონზომიერებებზე.
სადაზღვევო ტარიფის შემდეგი ელემენტია დატვირთვა.
პრაქტიაში მიღებულია სატარიფო განაკვეთის სტრუქტურაში დატვირთის წილი ნეტო-პრემიის 5%-დან
30%-მდე დაზღვევის სახეობების მიხედვით.დაზღვევის
სხვდასხვა სახეობებისათვის დატვირთვის მოცულობა
შეიძლება რამდენადმე განსხვავდებოდეს ზემოთ დასახელებულისაგან. დატვირთვის ძირითადი ნაწილია სადაზღვევო საქმის წარმოების ხარჯები. საქმის წარმოების
ხარჯები ანალიზის მიზნით იყოფა შემდეგ ნაწილებად:
საორგანიზაციო _ სადაზღვევო ორგანიზაციის დაფუძნების ხარჯები;
აკვიზიციური _ ხარჯები, რომლებიც დაავშირებულია
ახალი დამზღვევის მოზიდვასთან. მისი ძირითადი ნაწილი იხარჯება სადაზღვევო ბროკერებისა და აგენტების
საკომისიო გადახდელებზე;
საინკასაციო _ ხარჯები, რომლებიც დაავშირებულია
საანგარიშსწორებო მოჯმსახურებასთან;
სალიკვიდაციო _ ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია ზარალის დასარეგულირებლად, სასამართლო
ხარჯები, სამივლინებო ხარჯები, ექსპერტების მომსახურების ანაზღაურება და სხვა.
მმართველობითი _ მოიცავს შრომის ანაზღაურების
ხარჯებს, სამეურნეო და საკანცელარიო ხარჯებს. ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის, იჯარის, წარმომადგენლობითი ხარჯების, ამორტიზაციის ხარჯბს და სხვა.
გარდა ჩამოთვლილი ხარჯებისა, დატვირთვა შეიცავს ასევე სარეზერვო ფონდის ფორმირების ხარჯებს.
დატვირთვის შემადგენელია მოგება _ გეგმიური მოგება, შესრულებული საქმიანობისგან მიღებული მოგება.
ბრუტო განავეთის სტრუქტურაში მოგების ელემენტების
არსებობა ხაზს უსვამს სადაზღვევო საქმინობის სამეწარმეო ხასიათს.
სადაზღვევო ტარიფის გაანგარიშებისათვის აუცილებელია პარამეტრები:
S1, S2, ..., Sn – სადაზღვევო თანხა;
P1, p2, ..., pn - სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის
ალბათობა;
∏1, ∏2, ..., ∏n - სადაზღვევო პრემია;
Z1, Z2, ... , Zn- ზარალის სიდიდიე;
q1, q2, ...., qn - სადაზღვევო შემთხვევის არ დადგომის ალბათობა.
სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის ალბათობის
დასადგენად საჭიროა წინა წლების სტატისტიკური
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ინფორმაცია. რაც მეტია საანალიზო პერიოდი, მით
მეტია მონაცემები და უფრო ზუსტად განისაზღვრება
რისკის ალბათობა. სადაზღვევო პრემია გადაიხდება
დამზღვევის მიერ ხელშეკრულების დადებისთანავე,
ხოლო ანაზღაურება მოხდება სადაზღვევო შემთხვევის
დადგომისას რაღაც პერიოდის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მზღვეველს აქვს გარკვეული დრო, რომლის
განმავლობაში შეუძლია მოახდინოს საშუალებების
ინვესტირება და მიიღოს დამატებითი შემოსავალი.
სადაზღვევო ხელშეკრულებაზე გადახდის სიდიდიე
შემთხვევითი სიდიდეა და შესაბამისად მთელ პორტფელზე გადახდების სიდიდეც შემთხვევითია. კომპანიის მიერ სადაზღვევო ანაზღაურების გადახდა
დამოკიდებულია სადაზღვევო ფონდის მოცულობაზე,
რომელიც ფორმირდება სადაზღვევო პრემიისაგან.
დაზღვევის თითოეულ სახეს აქვს თავისებურებანი,
რომელიც დაკავშირებულია სადაზღვევო ობიექტის და
სადაზღვევო შემთხვევის ხასიათზე.
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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, specified 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 (proceedings of the expense
and profit) 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.

aRricxva angariSgeba

mimdinare aqtivebi
mimdinare aqtivebis nawils, romelTa saSualebiT xdeba mimdinare valdebulebebis ganaRdeba
swrafad likviduri aqtivebi ewodeba. esenia: fuladi saSualebebi, debitoruli angariSebi, moklevadiani investiciebi da Tamasuqebi. sasaqonlo-materialuri maragebic mimdinare aqtivebs
ganekuTvneba, magram isini naklebad likvidurni
arian da likvidur da grZelvadian aqtivebs Soris
gardamaval safexurs warmoadgenen.

fuladi saSualebebi mimdinare aqtivebs Soris
yvelaze maRali likvidurobiT gamoirCeva. isini
sawarmos SeiZleba hqondes salaroSi naRdi fulis
saxiT, an bankSi sabanko angariSebze – angariSsworebis angariSze erovnuli valuta da ucxouri
valuta savaluto angariSze. im SemTxvevaSi, Tu
sawarmos imaze meti fuli aqvs, vidre, saWiroa misi
mimdinare valdebulebebis dasafaravad, mizanSewonilia sxvadasxva fasiani qaRaldebis (gansakuTrebiT maRali saprocento ganakveTebis pirobebSi)
SeZena. oRond, es fasiani qaRaldebi unda akmayofilebdes or mniSvnelovan pirobas: isini ar unda
ganicdidnen fasebis mniSvnelovan cvlilebebs da
amasTanave, SesaZlebeli unda iyos maTi advilad
realizeba. mxolod am pirobebis dakmayofilebis
SemTxvevaSi moklevadiani investicia iqneba likviduri aqtivi.
moklevadiani saTamasuqo moTxovnebi (anu debitoruli Tamasuqi) aZlevs uflebas Tamasuqis
mflobels mosTxovos sesxis amRebs TamasuqSi
aRniSnuli Tanxa gansazRvruli vadisTvis. TamasuqebiT angariSworebas is upiratesoba aqvs kreditSi vaWrobasTan SedarebiT, rom igi warmoadgens
Semosavlis damatebiT wyaros masze procentis daricxvis gamo. garda amisa SesaZlebelia Tamasuqis
gayidva, zog SemTxvevaSi gasayidi fasi SesaZlebelia nominalze (TamasuqSi dafiqsirebul sidideze)
metic ki iyos.
moklevadiani moTxovnebi –
debitoruli angariSebi
saqonlis realizacia SeiZleba ganxorcieldes
rogorc naRd fulze, rodesac myidveli ixdis safasurs maSinve da miaqvs saqoneli, ise kreditSi.

am SemTxvevaSi myidveli maSinve ar ixdis. igi iRebs
saqonels da Sesabamis angariS-faqturas, sadac
CamoTvlilia SeZenili saqoneli, fasi da anazRaurebis pirobebi. daricxvis (realizaciis) principidan gamomdinare myidvelis mier saqonlis miRebisTanave fiqsirdeba realizaciidan Semosavali da
debitoruli davalianeba. ar aris saWiro fulis
realurad miRebis lodini. gayidvis momentisTanave angariSebSi unda davafiqsiroT debeti – debitorebi, krediti – Semosavali realizaciidan.
rasakvirvelia kreditSi movaWre firma dainteresebulia, rom yvela debitorma gadaixados.
am mizniT firmebi qmnian specialur sakredito
ganyofilebebs, romlebic Seiswavlian myidvelebis
gadaxdisunarianobas. miuxedavad imisa, Tu ramdenad efeqturad muSaobs sakredito ganyofileba,
yovelTvis moiZebneba myidveli, romelic ar, an ver
gadaixdis kredits. Tu klienti saeWvoa da igi gaqra
valis gadaxdamde e.i. igi am vals saerTod ar gadaixdis, an Tu myidveli gamocxadda gakotrebulad,
maSinac naklebmosalodnelia valis gadaxda. Tu
klients aqvs finansuri siZneleebi, maSin, saeWvoa
man gadaixados. im SemTxvevebSi, rodesac sawarmo
aris situaciaSi, rodesac Cans debitori ar gadaixdis vals, aseTi davalianeba iTvleba uimedod da
xdeba misi Camowera.
im SemTxvevaSi, Tu klientisgan fulis miReba
SesaZlebelia magram saeWvoa man gadaixados, aseTi
davalianeba iwodeba saeWvo moTxovnebad. radgan
aris imedi, rom SeiZleba myidvelma gadaixados, amitom, saeWvo moTxovnebis Camowera ar xdeba, magram
sifrTxilis principidan gamomdinare, aseTi vali
unda calke iyos gamoyofili da aRricxuli. es niSnavs, rom zarali mosalodneli ar gadaxdidan unda
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iyos gaTvaliswinebuli, magram TviTon valis Tanxa
darCeba debitoris angariSze im SemTxvevisTvis, Tu
is mainc gadaixdis.
Tu dadgenilia, rom vali uimedoa, xdeba misi
Camowera zaralSi gatarebiT: debeti – zarali,
krediti – moTxovnebi miwodebidan da momsaxurebidan (anu debitorebi).
saeWvo valis SemTxvevaSi misi pirdapiri Camowera ar SeiZleba, amitom arsebobs specialuri
angariSi _ saeWvo moTxovnebis koreqtireba. am
angariSze iqmneba rezervi saeWvo valebis dafarvaze. magaliTi: sawarmos aqvs moTxovnebi 350 000.
gamoirkva, rom 10 000 vali aris uimedo, xolo 30
000 saeWvo. balansSi ase gamoisaxeba: (10 000 pirdapir Camoiwera)
debitori
saeWvo moTxovnebis
koreqtireba

340 000
30 000
310 000
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Sesabamisad mogeba-zaralis angariSSi gveqneba:
saeWvo moTxovnebTan dakavSirebuli xarjebi
30 000.
saeWvo valebis rezervis gansazRvras sarealizacio meTodiT safuZvlad udevs kreditSi realizebuli saqonlis moculoba da gamocdileba
wina wlebisa Tu ramdeni procenti debitoruli
davalianebisa ar iqneba dafaruli. magaliTad, Tu
gayidulia saqoneli 100 000 xolo gamocdilebiT
viciT, rom 3% saeWvo davalianebaa, maSin unda SevqmnaT rezervi 100 000 X 3% = 3 000.
meore meTodia debitoruli davalianebis analizis meTodi. am dros vadagadacilebuli davalianeba unda dajgufdes vadis gadacilebis mixedviT
da yovel jgufs unda ganesazRvros daufaravi
nawilis savaraudo procenti.
menejerisTvis mniSvnelovania debitorul angariSTa analizi ganaRdebis vadebis mixedviT. amisTvis unda Sedges dokumenti, sadac mocemuli iqneba
TiToeuli myidvelis davalianeba sul da klasifikacia Semdegi jgufebis mixedviT: davalianebis
dafarvis vada ar damdgara, vada gadacilebulia
1-30 dRiT, 31-60 dRiT, 61-90 dRiT, 90-ze meti dRiT.
Tu aseTi dokumenti xelT eqneba menejers yoveli
Tvis bolos, is advilad gansazRvravs Semdegi Tvis
amocanebs da Sesabamis sakredito politikas. wina
wlebis gamocdilebidan xdeba gansazRvra im procentisa, romelic saeWvoa rom debitorma dafaros.
rac ufro metadaa vada gadacilebuli, miT ufro
saeWvoa valis dabruneba. mag.: kompaniis debitoruli angariSebia:
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dafarvis vada ar damdgara - 100 000
vada gadacileb. 1-30 dRiT - 30 000
vada gadacileb. 31-60 dRiT - 25 000
vada gadacileb. 60 dR.meti - 7 000
sul

162 000

% rezervis
Tanxa
0.2
200
1
300
8
2 000
40
2 800
5 300

e.i. mosalodnelia, rom 162 000 saerTo Tanxidan
ar iqneba gadaxdili 5 300.
realurad Camowerili debitoruli angariSebis sidide iSviaTad emTxveva winaswar Sefasebuls,
roca realurad Camowerili Tanxa metia, vidre, winaswar Sefasebuli, angariSs eqneba debeturi naSTi,
winaaRmdeg SemTxvevaSi ki – kredituli. Tu saeWvo moTxovnebis koreqtirebis angariSze gveqneba
debeturi naSTi 500 e.i. realurad ar gadaxdili
da Camowerili debitorebis angariSebis sididea 5
800, amitom, saWiroa koreqtireba – winaswar gansazRvruli saeWvo moTxovnebTan dakavSirebuli
xarjebis gazrda.
im SemTxvevaSi, Tu debitori, romlis davalianeba Camowerili iyo rogorc saeWvo, ipovis saSualebas da dafaravs davalianebas, saWiroa Camowerili
Tanxis aRdgena da Semdeg Cveulebrivad debitoruli davalianebis dafarvis asaxva angariSebSi.
arsebobs debitoruli angariSebis Camoweris
pirdapiri meTodi. am dros ar iyeneben saeWvo angariSebis winaswari Sefasebis meTodebs da saeWvo
angariSebs Camoweren mxolod maSin, roca isini
sruliad uimedod CaiTvleba.
pirdapiri meTodi sabuRaltro aRricxvis principebidan gamomdinare ar iTvleba karg meTodad,
radgan erTmaneTs ver ukavSirebs Semosavlebsa da
xarjebs, ris gamoc irRveva Sesabamisobis principi.
am meTodis mixedviT, saeWvo angariSebs, rogorc
xarjebs, miakuTvneben im saangariSgebo periods,
roca maT aRmoaCenen da ara im periods, roca moxda realizacia. miuxedavad amisa, unda aRiniSnos,
rom aSS-s kanonmdeblobis mixedviT, gadasaxadebis
gamoTvlisas iTvaliswineben mxolod debitoruli
angariSebis Camoweris pirdapiri meTodis gamoyenebis Sedegebs. amitom, sagadasaxado miznebisTvis
axdenen koreqtirebas, finansur angariSgebaSi ki
amjobineben saaRricxvo principebis dacvas.
debitorul angariSTa specialuri saxe aris
vaWroba sakredito baraTebis gamoyenebiT. am dros
gamyidvels urTierToba aqvs ara uSualod myidvelTan, aramed, sakredito baraTebis gamomSveb
organizaciasTan. sakredito baraTebis gamomSvebi
yvelaze cnobili kompaniebia: American Express, Diners
Club International, Master Card, VISA.

TviTmmarTvelobebi: ucxoeTis gamocdileba

municipalitetebis ganviTarebis
tendenciebi sazRvargareTis qveynebSi

1985 წლის 15 სექტემბერს საფრანგეთის ქალაქ სტრასბურგში მიღებულ იქნა ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ. ქარტიით დამტკიცდა,
რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები
უფლებამოსილნი არიან გადაწყვეტილებები მიიღონ მათ
მიერვე დემოკრატიული გზით არჩეული ორგანოების
მიერ, რომლებსაც გააჩნიათ ავტონომია მათი კომპეტენციის, ამ კომპეტენციის განხორციელებისა და ამისთვის
აუცილებელი სახსრების მიხედვით.
ადგილობრივი თვითმმართველობები თავისი უფლებამოსილებების განხორციელებას ახდენენ საბჭოებისა და
ანსაბლიების მიერ, რომლებიც, თავის მხრივ შედგებიან
პირდაპირი, თანაბარი და თანასწორი ხმის მიცემის საფუძველზე ფარული კენჭისყრით არჩეული წევრებისაგან.
აღნიშნუ ლი ქარ ტი ით მკაც რად არ ის გან საზღვრული ადგილობრივი თვითმმართველობების კომპეტენცი ის სფე რო ები. ად გი ლობ რივ ორ გა ნო ებს კა ნო ნის
ფარგლებ ში აქ ვთ სრუ ლი უფლე ბა სა კუ თა რი კომ პეტენ 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 ბოროტო სა კითხე ბი.
ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოებისთვის
მინიჭებული უფლებამოსილება, არის სრული და ექსკლუზიური, იგი არ შეიძლება იქნას შეზღუდული სხვა
ცენტრალური ან რეგიონალური ორგანოს მიერ, კანონით
განსაზღვრული შემთხვევების გარდა. ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოები უფლებამოსილნი არიან განსაზღვრონ თავიანთი შიდა ადმინისტრაციული
სტრუქტურები იმ მიზნით, რომ მოხდეს მათი მისადაგება
ადგილობრივ საჭიროებებთან და უზრუნველყოფილ იქნას ეფექტური მართვა.
საზღვარგარეთის ადგილობრივ თვითმმართველობებს საქართველოს თვითმმართველობების მსგავსად
გააჩნიათ წარმომადგენლობითი (საკრებულოები) და
აღმას რულებე ლი (გამ გე ობები) ორგა ნოები. ყველ გან
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბაა
მიიღონ ადგილობრივი მნიშვნელობის კანონები თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხოლო აღმასრულებელი
ორგანოები ვალდებულნი არიან აღასრულონ მიღებული
გადაწყვეტილებები. ადგილობრივი თვითმმართველობების ტიპური წარმომადგენლობითი ორგანოებია--საგრა-

ფოს საბჭო, გენერალური საბჭო, მუნიციპალური საბჭო,
კომუნალური საბჭო და სხვა1.
საზღვარგარეთის ქვეყნების ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლობითი ორგანოების
არჩევის წესები განსხვავებულია. ადგილობრივ თვითმმართველობებში (თითქმის ყველგან) საარჩევნო უფლება აქვს მოქალაქეს, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი და
გარკვეული პერიოდის მანძილზე მუდმივად ცხოვრობს
შესაბამისი საკრებულოს ტერიტორიაზე, ხოლო ადგილობრივ თვითმმართველობაში არჩეული შეიძლება იყოს
მოქალაქე, რომელსაც შეუსრულდა 21 წელი.
არჩევითო ორგანოების უფლებამოსილების ვადა მერყეობს 1-დან 6 წლამდე. არსებობს სახელმწიფოები, სადაც
ადგილობრივი და უმაღლესი წარმომადგენლობითი
ორგანოები ირჩევა ერთდროულად. თითქმის ყველგან
ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების საკანონმდებლო მუშაობის ძირითად ფორმას წარმოადგენს
სესია, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული
პერიოდულობით ტარდება. აშშ-ში ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების სესია ტარდება კვირაში, ორ
კვირაში, ან თვეში ერთხელ, საფრანგეთის დეპარტამენტში
წელიწადში ორჯერ, გერმანიაში თვეში ერთხელ, ინგლისში კვარტალში ერთხელ, რუსეთში თვეში ერთხელ და ა.შ.
შვეციაში სახელმწიფო მმართველობა დაყოფილია
სამ ნაწილად, ესენია; სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი მმართველობა. შვეცია შედგება 24 რეგიონისგან, 23 ლანდსტინგისაგან (რეგიონის ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანო) და 288 კომუნისგან, მსგავსად სხვა ქვეყნებისა, შვეციაშიც ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების ფუნქციები და კომპეტენციები
განსაზღვრულია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
შესახებ’’ კანონით. ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებს გააჩნიათ საკუთარი ქონება და ფინანსები, ასე
ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში საკმაოდ ფართო
უფლებები. შვეციაში სახელმწიფო მმართველობის უმთავრეს რგოლს წარმოადგენს კომუნა. იგი არის ძირითადი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, რომლის
გამგებლობაში შედის შემდეგი საკითხები; ბუნების დაცვა,
1 www.nala.ge - საქარველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციიის ოფიციალური ვებგვერდი.
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sazRvargareTis qveynebSi municipalitetebis gamocdilebis gaziarebisas
aucilebelia gaTvaliswinebul iqnas Cveni qveynis socialur-ekonomikuri Taviseburebani da tradiciebi. adgilobriv municipalitetebs ucxoeTSi xSirad
municipalur TviTmmarTvelobas uwodeben. sazRvargareTis ganviTarebul qveynebSi yvelgan adgilobrivi TviTmmarTveloba mmarTvelobis decentralizebuli
formaa, romelic ZiriTadad adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis gadawyvetazea
orientirebuli. adgilobriv municipalitetebs sakuTari finansebi, qoneba da
mkacrad gansazRvruli samarTlebrivi baza gaaCniaT.

#6 oqtomberi 2013

TviTmmarTvelobebi: ucxoeTis gamocdileba
სამაშველო სამსახურის ორგანიზება, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი, ტექნიკური მომსახურება (წყალმომარაგება,კანალიზაცია, ენერგომომარაგება). კომუნები ახდენენ
ასევე სკოლამდელი და სასკოლო დაწესებულებების საქმიანობის ორგანიზებას, ისინი აფინანსებენ ბიუჯეტიდან
მათ ხარჯებს, (ხარჯების ნაწილი ფინანსდება მშობლების
შენატანებითაც). კომუნების ბიუჯეტით ფინანსდება ასევე
სოციალურად დაუცველების შენახვაც.
აშშ შედგება 50 შტატისგან, მათ შორის ალიასკას და
ჰავაის კუნძულები. თითოეულ შტატს გააჩნია მნიშვნელოვანი ხარისხის დამოუკიდებლობა. შტატები იყოფიან
მხარეებად. თითოეული შტატი თვითონ განსაზღვრავს
თავისი ადმინისტრაციული ერთეულების რაოდენობას.
აშშ-ში მუნიციპალიტეტის შექმნისთვის საჭირო მოსახლეობის მინიმალური ოდენობა წესდება შტატების მიერ.
მაგალითად ალაბამის შტატში ის შეადგენს მინიმუმ 75
კაცს, იუტის შტატში 100 კაცს, კანზასის შტატში 300 კაცს.
ცენტრსა და რეგიონს შორის ზოგჯერ არსებობს გარკვეული უთანხმოებანი. ხშირ შემთხვევაში დაპირისპირების
მიზეზია ცენტრის მიერ წარმართული ფისკალური პოლიტიკა. წარმოებული პოლიტიკით ცენტრი ცდილობს
მაქსიმალურად დაიცვას საკუთარი ინტერესები, ადგილობრივი რეგიონების უფლებების შემცირების ხარჯზე.
აშშ-ში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების უფლებები
ყოველწლიურად იზრდება. აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების
ორგანოები სულ უფრო მზარდ როლს იძენენ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და მართვის
სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობები მაქსიმალურად ახდენენ ადგილებზე საჭირბოროტო საკითხების
გადაწყვეტას, რაც მნიშვნელოვნად უმსუბუქებს ცენტრალურ ხელისუფლებას მუშაობას. აღსანიშნავია, რომ აშშში ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან ფინანსდება ისეთი სამსახურები, როგორიცაა პოლიცია
(საშუალოდ 75 %), სახანძრო (100 %), სანიტარული სამსახური (100 %), ასევე მნიშვნელოვანი დაფინანსება მიდის
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, რაც
მთლიანობაში ხელს უწყობს ადგილობრივი თვითმმართველობების საინვენსტიციო მიმზიდველობას. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით აშშ-ში ადგილობრივი ორგანოები
ახდენენ საცხოვრებელი სახლების ფართომასშტაბიან
მშენებლობას განსაკუთრებით იმ მოქალაქეებისთვის,
რომლებსაც აქვთ დაბალი შემოსავლები და თავისი შემოსავლებით ვერ ყიდულობენ ბინებს. ადგილობრივი
თვითმმართველობები მნიშვნელოვან თანხებს ხარჯავენ
ადგილობრივი სამუშაო ძალების მომზადებასა და გადამზადებაში, რადგანაც ეკონომიკის ახალი დარგების
განვითარება მოითხოვს სამუშაო ძალების შესაბამის ადაპტაციას. ზემოაღნიშნულიდან შეგვიძლია დავასკვნათ,
რომ აშშ-ში ადგილობრივი თვითმმართველობები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქვეყნის მთლიანი ეკონომიკის გაუმჯობესების მიმართულებით.
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა შედგება 16
მიწისგან, (ასე ქვია მხარეებს გერმანიაში), რომელთა შემადგენლობაში 3 ქალაქია (ბერლინი, ჰამბურგი და ბრემენი). მიწები თანამედროვე სახით ჩამოყალიბდა 1945
წლიდან, გერმანიის კონსტიტუციით განსაზღვრულია,
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რომ მიწები არ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ერთეულებს, თავად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა
წარმოადგენს მიწების გაერთიანებას. თავად მიწები შედგება რაიონებისგან, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც
ქალაქის ტიპის, ასევე სოფლის ტიპის. რაიონების დონეზე
ფორმირებულია ადგილობრიოვი თვითმმართველობების ორგანოები. რაიონები შედგება სათემოებისგან,
რომლებსაც გააჩნიათ თავისი თვითმმართველობები, სათემოები ექვემდებარებიან რაიონებს. ტერმინი ,,რეგიონი“
გერმანიის კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული.
ხშირად რეგიონური მმართველობის ქვეშ ევროკავშირის პოლიტიკოსები გულისხმობენ ფედერალურ მიწებს.
გერმანიის მართვის რეგიონული დონე გამოიხატება ორ
ფორმაში: პირველი - ადმინისტრაციული სტრუქტურა,
რომელიც შექმნილია მიწების მმართველობისგან, მეორე
კი მუნიციპალური წარმონაქმნების ნებაყოფლობითი ასოციაციები. გერმანიის რეგიონული ადმინისტრაციების
ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სივრცითი
განვითარება, რეგიონული ეკონომიკა, ინფრასტრუქტურის, პირველ რიგში ტრანსპორტის განვითარება.
გერმანიაში მოქმედებს რეგიონული თვითმმართველობების განვითარებისა და მხარდაჭერის სხვადასხვა
პროგრამები. ევროკავშირი გერმანიის განვითარების
მიმართულებით წარმოდგენილია 5 ფონდის სახით. რეგიონული განვითარების კუთხით არსებობს 2 ფონდი-რეგიონული განვითარების ევროპული ფონდი, რომელიც
შეიქმნა 1975 წელს, და ევროპის საინვენსტიციო ფონდი,
რომელიც შეიქმნა 1994 წელს. განსაკუთრებული დახმარებით სარგებლობენ ისეთი რეგიონები, რომლებიც
გამოირჩევიან შედარებით ჩამორჩენილობით. ამის განმსაზღვრელი კრიტერიუმებია:
•
უმუშევრობის დონე, რომელიც აღემატება ევროკავშირის უმუშევრობის ზღვრულ დონეს;
•
სამრეწველო სექტორში დასაქმების დონე;
•
საშუალო შემოსავლები ერთ სულ მოსახლეზე;
•
დახმარება გამოიხატება შემდეგი ფორმით:
•
მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარება;
•
ინოვაციური და ტექნოლოგიური მხარდაჭერა;
•
ად გი ლობ რი ვი ტექ ნო ლო გი ური ცენ ტრე ბის,
მათ შორის ბიზნეს-ინკუბატორების დაფუძნება და გაღრმავება;
•
დასაქმების და მუშაკთა გადამზადების საქმეში
დახმარება;
•
ადგილობრივ დონეებზე ინოვაციური მიდგომების დანერგვა ,,ცოდნაზე დამყარებული“ ეკონომიკური
პრინციპების გამოყენებით.
აქედან გამომდინარე, ევროკავშირის ფონდების როლი გერმანიის რეგიონული და ადგილობრივი თვითმმართველობების განვითარებაში უმნიშვნელოვანესია
და ხელს უწყობს გერმანიის განვითარებას.
გერმანიის რეგიონული და ადგილობრივი მმართველობის ძირითად მიზანს წარმოადგენს რეგიონული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი განვითარება. აღნიშნულ მიზანს
ისინი აღწევენ ისეთი კანონების მიღებით, რომელიც მორგებულია რეგიონის განვითარებაზე და მაქსიმალურად
უწყობს ხელს ადგილობრივი თვითმმართველობების
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას.

საფრანგეთის სახელმწიფო მმართველობის სისტემამ
განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მე-20 საუკუნის
მეორე ნახევრიდან, რომელიც ძირითადად გამოიხატებ ოდა ცენ ტრა ლუ რი მმარ თვე ლო ბი დან დე ცენ ტრალიზებულ მართველობაზე გადასვლაში. ამ პროცესის
დაწყებას საფუძველი ჩაუყარა 1976 წელს შექმნილმა
სახელმწიფო კომისიამ. კომისიის დასკვნაში მკაფიოდ
იყო ჩამოყალიბებული, რომ აღნიშნული პერიოდისთვის
ცენტრალური ხელისუფლების ხელში თავმოყრილი იყო
უფლებებისა და რესურსების განუსაზღვრელი რაოდენობა, მაშინ როცა ადგილობრივი თვითმმართველობები
ამ კუთხით მზარდ დეფიციტს განიცდიდნენ. სწორედ
იმ პერიოდში ხელისუფლებაში მყოფმა სოციალისტურმა
პარტიამ აიღო კურსი მმართველობის დეცენტრალიზაციისკენ, რომელიც ითვალისწინებდა მნიშვნელოვანი
პასუხისმგებლობის ადგილებზე გადატანას და ადგილობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის პო ლი ტი კუ რი და
ეკონომომიკური დამოუკიდებლობის ზრდას. ასეთი
პრინციპი მმართველობის განაწილებისა საფრანგეთში მოქმედებს ამ პერიოდისთვისაც. საფრანგეთში რეგიონი არის მსხვილი ადმინისტარციული ერთეული.
სულ ქვეყანაში არის 22 რეგიონი. თითოეულ რეგიონს
ჰყავს დანიშნული პრეფექტი და რეგიონული საბჭოს
მიერ არჩეული პრეზიდენტი. თავის მხრივ, დეპარტამენტები წარმოადგენს შუალედურ ადმინისტრაციულ
ერთეულებს კომუნებსა და რეგიონებს შორის. რეგიონი
შედგება დეპარტამენტებისგან, ხოლო დეპარტამენტები
კომუნებისგან. სულ ქვეყანაში 96 დეპარტამენტია, დეპარტამენტის სათავეში დგანან პრეფექტები და საბჭოს
მიერ არჩეული პრეზიდენტი. კომუნა ეს არის რთული
ისტორიული წარმონაქმნი მოსახლეობის გაერთიანებებისა. იგი არის მოსახლეობის რაოდენობით და ტერიტორიით არასტანდარტული გაერთიანება. კომუნაში
არის ცენტრალური ქალაქი თავისი მერით და საქალაქო
საბჭოთი. თავის მხრივ, მერი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ფიგურას.
1990 წლიდან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ
მოხდა რეგიონული მმართველობის სამივე რგოლზე
(რე გი ონი, დე პარ ტა მენ ტი, კო მუ ნა) მნიშ ვნე ლო ვა ნი
უფლებამოსილებების გადაცემა; დაგეგმვა და განვითარება საქალაქო და სასოფლო ინფრასტრუქტურის, სატრანსპორტო-საგზაო ქსელის მშენებლობა, განათლება,
ჯანმრთელობის დაცვა, კულტურის სფერო, მუნიციპალური პოლიცია, რეგიონული ეკონომიკის განვითარება, მოსახლეობის დასაქმება და სხვა. ცენტრალური
ხელისუფლების ძირითადი ვალდებულებაა კანონით
დადგენილ საზღვრებში რეგიონული ხელისუფლებების ლეგიტიმური ზედამხედველობა და კონტროლი.
ადგილობრივი თვითმმართველობები თავისუფალნი
არიან თავისი კომპეტენციების ფარგლებში. ადგილობრივ
თვითმმართველობებს შეუძლიათ თავისი ტერიტორიის
ფარგლებში დამოუკიდებლად დააწესონ გადასახადები. 1986 წლიდან ადგილობრივ თვითმმართველობებს
აქვთ სრული უფლება კაპიტალის ბაზარზე გამოვიდნენ
როგორც წევრები და აიღონ კიდეც სესხი. საფრანგეთში
ასევე ფუნქციონირებს ასოციაციები, საკონსულტაციო
საბჭოები, ექსპერტული წრეები, სხვადასხვა კავშირები,

აღნიშნული ორგანიზაციების წევრები შეიძლება იყოს
რიგითი მოქალაქეებიც.
იტ ალი აში სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის სის ტე მა
საკმაოდ რთულია. იგი წარმოადგენს ქვეყანას სადაც
მართვის ძირითადი ბერკეტები გადაცემულია რეგიონებზე, პროვინციებზე და კომუნებზე. სულ ქვეყანაში 20
რეგიონია. რეგიონებს გააჩნიათ თავისი არჩეული პარლამენტი, რომელიც ცნობილია რეგიონული საბჭოს სახით,
რეგიონის ძირითადი ფუნქცია არის საკანონმდებლო
და დაგეგმარებითი. პროვინციებში პირდაპირი კენჭისყრით ირჩევენ საბჭოებს, რომლებიც ნიშნავენ საკუთარ
აღმასრულებელ ხელისუფლებას--პრეზიდენტს. თითოეულ პროვინციაში ასევე არის პრეფექტი, რომელიც
ადგილებზე წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებას.
პროვინციების ძირითადი ფუნქციაა ტერიტორიის ზონირება, ადგილობრივი პოლიციის და სახანძრო სამსახურის
მართვა, ადგილობრივი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის რეგულირება.
ად გი ლობ რივ პრო ვინ ცი ებს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლისუფლებიდან გააჩნიათ ეკონომიკური და ფინანსური
დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი. კომუნა წარმოადგენს ძირითად ადმინისტრაციულ ერთეულს, კომუნის
მოსახლეობა პირდაპირი კენჭისყრით ირჩევს მუნიციპალურ საბჭოს, რომელიც შემდეგ ნიშნავს აღმასრულებელ
ხელისუფლებას--მერს. მართვის ასეთი ფორმა იტალიაში
მოქმედებდა 1990 წლამდე. 1990 წლის 8 ივნისს მიღებული
იქნა ახალი კანონი, რომლის შემდეგაც კომუნის მაცხოვრებლები პირდაპირი წესით ირჩევენ მერს. იტალიაში
მოქმედი კონსტიტუციით კომუნები და პროვინციები დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ერთეულები არიან,
რომლებიც არ ემორჩილებიან ერთმანეთს. კომუნისა და
პროვინციის შესაბამისი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ
მიღებული კანონები ვრცელდება მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე და სავალდებულოა შესასრულებლად კერძო
და სახელმწიფო ორგანოების მიერ.
სომხეთში ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფით 11 ოლქია, ათი მარზი და დედაქალაქი, რომელსაც
აქვს ასევე მარზის სტატუსი. მარზები თავის მხრივ იყოფა სოფლისა და ქალაქის თვითმმართველ საზოგადოებებად. ამჟამად სომხეთის იურისდიქციაში 930 თვითმმართველი თემია, რომელთაგან 871 არის სოფლის,
ხოლო 59 ქალაქის. რეგიონულ ხელისუფლებას არა აქვს
თვითმმართველი გადაწყვეტილებების უფლება, იგი
ემორჩილება ცენტრალურ ხელისუფლებას. რეგიონული
საბჭოები შედგება მერების და თემების ლიდერებისგან,
რომ ლე ბიც ემ ორ ჩი ლე ბი ან ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფლების მიერ დანიშნულ გუბერნატორებს რეგიონებში.
გუბერნატორის უფლებამოსილებები განსაზღვრულია
ისეთ სფეროებში როგორიცაა; ფინანსები, საბინაო-კომუნალური, სატრანსპორტო და გზების მშენებლობა,
სოფლის მეურნეობა და მიწის გამოყენება, განათლება,
ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, კულტურა,
სპორტი, ბუნება და გარემოს დაცვა, ამ სფეროებში გუბერნატორები თავის უფლებამოსილებებს ანხორციელებენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების დახმარებით.
სომხეთის თვითმმართველობებს ამჟამად არ გააჩნიათ
ფართო დამოუკიდებლობა და ძირითადი ფუნქციები
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მაინც ცენტრალური ხელისუფლების ხელში რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას არ
გააჩნია მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია დეცენტრალიზაციის შესახებ, ადგილობრივ დონეებზე მაინც
შეინიშნება ფინანსური და სამართლებრივი დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვა.
ყაზახეთში მმართველობა წარმოდგენილია რაიონის,
ქალაქის, მხარის დონეზე, აღნიშნულ დონეებს შორის
კანონით მკაცრადაა გამიჯნული კომპეტენციები. ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოები შედიან რესპუბლიკის მთლიან აღმასრულებელ სტრუქტურაში. სამხარეო და საქალაქო დონეებზე ხელმძღვანელ პირებად
ინიშნებიან აკიმები. აკიმებს თანამდებობებზე ნიშნავს
პრეზიდენტი პრემიერ-მინიტრის წარდგინებით. პრეზიდენტი უფლებამოსილია აკიმები გაათავისუფლოს
დაკავებული თანამდებობიდან. ყაზახეთში ფაქტობრივად ჯერ კიდევ არ არის ცენტრალურ და ადგილობრივ
ხელისუფლებას შორის ჰარმონიული ურთიერთობა ჩამოყალიბებული. ადგილობრივი თვითმმართველობები
მათი კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალურად არიან
ჩართულნი ადგილობრივ მნიშვნელობის საკითხების
გადაწყვეტაში.
ცენტრალიზაციასა და დეცენტრალიზაციას შორის ოპ ტი მა ლუ რი თა ნა შეწყო ბის რო ლის ზრდა
მკაცრადაა განსაზღვრული ყაზახეთის მთავრობის
მიერ შემუშავებულ სტრატეგიულ გეგმაში, რომელიც
,,ყაზახეთი-2030“-ის სახელით არის ცნობილი. აღნიშნულ სტრატეგიაში ძირითად მიზნად დასახულია
კომპაქტური და პროფესიონალური ადგილობრივი
ხელისუფლებების ჩამოყალიბება. სტრატეგიაში მკაცრადაა გამიჯნული ცენტრალური და ადგილობრივი
ხელისუფლებების კომპეტენციები, ასევე ყურადღება
გა მახ ვი ლე ბუ ლია ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რივი ხელისუფლების მართვის მეთოდიკის შემდგომ
სრულყოფაზე. ამ სტრატეგიის ძირითადი მიზანია
ადგილობრივ ხელისუფლებებს გადაეცეთ მართვის
ძირითადი ფუნქციები.
ყაზახეთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ შემადგენლობაში შედის შემდეგი ერთეულები; აული
(სოფელი), დასახლება, რაიონი ქალაქში, მხარე. ყაზახეთი მთლიანობაში შედგება რეგიონებისგან და
დასახლებული პუნქტებისგან. ზემოდაღნიშნულ ერთეულებში ხორციელდება ადგილობრვი სახელმწიფო
მმართველობა ადგილობრივი წარმომადგენლებისა და
აღმასრულებელი ორგანოების მეშვეობით. აღნიშნული
ორგანოები ვალდებულნი არიან მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე გაატარონ კანონით გათვალისწინებული
ღონისძიებები. ხოლო თავად ადგილობრივი თვითმმართველობები საქმიანობენ მათი კომპეტენციის ფარგლებში.
ადგილობრივი თვითმმართველობები
ანგარიშვალდებულნი არიან ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე. თავად რეგიონი შედგება რამოდენიმე
დასახლებული პუნქტისგან.
რეგიონებს წარმოადგენს ასევე მხარეები და სოფლის დასახლებები, როგორც რესპუბლიკური მნიშვნელობის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის
ძირითადი რგოლი.
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დასახლებული პუნქტები თავის მხრივ წარმოადგენს ქვეყნის დასახლებული უბნების ნაწილს, რომელიც შედგება აღნიშნულ დასახლებებში კანონიერად
მცხოვრები არანაკლები 50 კაცისგან.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ,,ყაზახეთის რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის
შესახებ“ მკაცრად მიჯნავს ცენტრისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებების კომპეტენციებს, სრულყოფილი მმართვა მაინც არ ხორციელდება, რაც ყაზახი მოსახლეობის
სამართლიან გულისწყრომას იწვევს.
მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ ტარდება ისეთი
ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს
ადგილებზე მოქალაქეების დასაქმებას მათი ცოდნისა და შესაძლებლობების ფარგლებში, ყაზახეთის
ადგილობრივ თვითმმართველობებში ჯერ კიდევ არ
მოქმედებს პროფესიული გადამზადების ცენტრები,
რომლებმაც მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს მოქალაქეთა პროფესიული დონის ამაღლება. ყაზახეთის
მთავრობის მიერ შემუშავებულ სტრატეგიაში--,,ყაზახეთი-2030“, აღნიშნულია, რომ ყაზახეთს გააჩნია
მძლავრი ადამიანური რესურსი, ქვეყანაში ცხოვრობს
მაღალგანვითარებული მოსახლეობა მაღალი სამეცნიერო და შემოქმედებითი პოტენციალით. როგორც
ცნობილი ყაზახი პროფესორი ვ.ნ. უვაროვი აღნიშნავს,
სწორედ ეს მძლავრი სამეცნიერო და შემოქმედებითი
პოტენციალი წარმოადგენს ყაზახეთის განვითარების
ძირითად ქვაკუთხედს.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, კარგი იქნება
თუ საქართველო აირჩევს ადგილობრივი თვითმმართველობების განვითარების ისეთ სტრატეგიას, რომელიც
მორგებული იქნება ჩვენი ქვეყნის ტრადიციებზე და მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს რეგიონული მთავრობების
საფინანსო-ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას. სწორედ
ფინანსურად დამოუკიდებელი ადგილობრივი თვითმმართველობები წარმოადგენენ ქვეყნის ეკონომიკური
და პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტს.
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Грузия должна выбрать такую стратегию развития
местного сомоуправления, которая бы максимально
заботилась о финансовой независимости самоуправления.

ganaTleba

zogadsaganmanTleblo sistema, rogorc
individis ekonomikuri interesebis
realizaciis meqanizmi (instituti)

nebismieri skolis marTvisTvis ZiriTadi elementia efeqtiani
sakadro politikis gatareba.
es ukanaskneli ki gulisxmobs,
wesebisa da normebis erTobliobas, romelic adamianur resursebs swor mimarTulebas aZlevs,
dasaxuli miznebis miRwevisas.
aRniSnuli wesebisa da normebis
erToblioba unda Camoyalibdes
formalurad. yvela RonisZieba,
rac dakavSirebulia sakadro politikasTan _ kadrebis SerCeva,
dasaqmeba da profesiuli ganviTareba winaswar igegmeba skolis
saerTo miznebidan gamomdinare.
Kpedagogiuri kadrebis profesiuli codnis done, anu, mokled,
profesionalizmi, gansazRvravs
ara mxolod maswavleblebis raodenobriv maCveneblebs, aramed,
Tvisobrivsac, rogoricaa: adamianuri resursebis formireba,
axali teqnikisa da teqnologiis
danergvisa da aTvisebis tempi
da sxv.
adamianuri resursebis efeqtiani marTva skolis ganviTarebisa da winsvlis aucilebeli pirobaa, radgan mimdinare reformis
warmatebiT ganxorcieleba damokidebulia am procesSi CarTuli

pirebis codnasa da unarze, maTi
SesaZleblobebis mizanmimarTulad gamoyenebaze. skolis ganviTarebis gegmis Sesruleba ki
mxolod SeTanxmebuli, mizanze
orientirebuli da profesiulad
moazrovne adamianebis gundiTaa
SesaZlebeli. amitom, adamianuri
resursebis efeqtiani marTvis
mizania saswavlo-aRmzrdelobiT
procesSi CarTuli warmomadgenlebis erT gundad Sekvra, maTTvis
xelSewyoba, TiToeulis Zlieri
da susti mxareebis gamovlena, dadebiTis waxaliseba da uaryofiTis gamosworebisTvis zrunva. es
ki miiRweva naTlad Camoyalibebuli organizaciuli struqturiT,
dasaqmebisa da Sefasebis obieqturi standartebiT. adamianuri resursebis marTvis am funqciebis
SesrulebiT SesaZlebeli gaxdeba
skolisTvis saWiro pedagogiuri
kadrebis mozidva-daqiraveba,
TiToeuli saStato erTeulis
funqciebisa da pasuxismgeblobis gansazRvra, maTi motivaciis
amaRleba.
amdenad, skolaSi adamianuri
resursebis efeqtiani marTvisTvis saWiroa: a) kargad mofiqrebuli da gacnobierebuli,

asmaT Samugia,
soxumis saxelmwifo
universitetis doqtoranti

skolis strategiuli ganviTarebis gegmidan gamomdinare
organizaciuli struqtura;
b) gaazrebuli, efeqtiani da
samarTliani dasaqmebis politika, rac gulisxmobs SerCevis,
dasaqmebisa da gaTavisuflebis
gamWvirvale procedurebs; g)
dasaqmebulebis Sefasebis gamarTuli sistema (monitoringi,
Sefaseba da a.S.); d) waxalisebis
me qa niz me bis per ma nen tu li
srulyofa; e) TanamSromlebis
profesiuli ganviTarebisa da
zrdis programis SemuSaveba; v)
samuSao garemosa da pirobebis
ga um jo be se bis T vis mud mi vi
zrunva.
skolis adamianuri resursebis
marTvas da masTan dakavSirebuli
strategiebis ganxorcielebas
kanoni `zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ avalebs sameurveo sabWosa
da menejers, gansazRvravs maT
funqciebs, ufleba/movaleobebs.
sameurveo sabWos, adamianuri resursebis marTvis sferoSi,
strategiuli roli, saqmianobis
mimarTulebis gansazRvris funqcia akisria. adamianuri resursebis marTvaSic igi am funqcias
asrulebs da amiT uzrunvelyofs
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saqarTveloSi mimdinare reformis ZiriTadi
mizania ganaTlebis xarisxis amaRleba da misi
sayovelTao misawvdomobis uzrunvelyofa.
bunebrivia daismeba kiTxva: ra aris saWiro
am miznis misaRwevad? pasuxi aSkaraa _ bevri
ram. aqedan yvelaze mniSvnelovania profesionali da Tavisi saqmis erTguli maswavleblis
problema.
dRevandeli epoqa, rodesac qveynis warmateba yvelaze metad imazea damokidebuli, Tu
raoden ganaTlebulebi arian misi moqalaqeebi da ramdenad Seesabameba maTi unar-Cvevebi
globalizebuli samyaros moTxovnebs, cxadia,
maswavleblebsac axal gamowvevebs sTavazobs.
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skolis misiiT dasaxuli miznebis
Sesrulebas. igi angariSvaldebulia erTi mxriv, skolis: maswavleblebis, mSoblebis, moswavleebis, sazogadoebis winaSe. mis
funqciebSi Sedis: a) sakadro politikis ganxorcielebis zedamxedveloba; b) TanamSromlebis
saqmianobis Sefasebis sistemis
Se mu Sa ve bis uz run vel yo fa;
g) saqarTvelos ganaTlebisa
da mecnierebis saministros
mier wardgenili adamianebidan direqtoris kandidaturis
SerCeva da mis saqmianobaze zedamxedveloba; d) skolis menejeris saqmianobis Sefaseba da
saWiroebis SemTxvevaSi masTan
SromiTi xelSekrulebis Sewyvetis moTxovna; e) disciplinuri
komitetis arCeva; v) saCivrebis
ganxilva da drouli reagireba;
z) biujetis dagegmvasa da waxalisebis sistemis SemuSavebaSi
aqtiuri monawileobis miReba.
adamianuri resursebis marTvaSi aRmasrulebel funqcias
skolis menejeri asrulebs. mas
evaleba xelmZRvaneloba da marTva
ise, rom skolaSi Seqmnas kargi samuSao garemo, Tanasworoba, ndoba,
urTierTdaxmarebis atmosfero
maswavleblebsa da moswavleebs Soris, rogorc warmatebis sawindari.
mis funqciebsa da movaleobebSi
Sedis: a) adamianuri resursebis
marTvis politikis SemuSaveba
da ganxorcieleba; b) biujetis
dagegmvis procesSi, sameurveo
sabWosTan erTad, TanamSrom-
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lebis saxelfaso ganakveTebis,
premiebis da saWiro SemTxvevaSi,
axal saStato erTeulebTan dakavSirebuli xarjebis gansazRvra; g) samurveo sabWos moTxovnis
SemTxvevaSi, TanamSromlebis
Sefasebis politikis SemuSaveba;
d) TanamSromlebis saqmianobaze
zedamxedvelobisa da monitoringis ganxorcieleba da maTi
saqmianobis Sefasebis warmoeba;
e) swavla/swavlebis procesis
standartebis SemuSaveba-Sefaseba; v) TanamSromlebis profesiuli ganviTarebis programebis
SemuSaveba da ganxorcieleba; z)
saCivrebis ganxilva da Sesabamisi
zomebis miReba.
amrigad, menejeri angariSvaldebulia sameurveo sabWos, saskolo sazogadoebis (maswavleblebi, moswavleebi da mSoblebi)
da saqarTvelos ganaTlebisa da
mecnierebis saministros winaSe.
imisaTvis, rom Tanamedrove
xelmZRvanelma efeqtianad marTos organizacia, miiRos optimaluri gadawyvetilebebi, imuSaos
adamianebTan, erTmaneTs unda
SeuTavsos sakuTari SesaZleblobebi, gamocdileba, codna da
maqsimalurad gamoiyenos isini
mmarTvelobiTi saqmianobisas.
xelmZRvaneli, upirvelesad,
unda flobdes adamianebTan urTierTobis xelovnebas, rac arc
Tu ise advilia da ganapirobebs
misi fsiqologiuri momzadebis
aucileblobas. TanamSromlebTan harmoniuli urTierTobis

dasamyareblad mas unda SeeZlos
maTi mdgomareobidan gamomdinare (ra Tqma unda, korporatiuli
interesebis gaTvaliswinebiT),
sakuTari qmedebebis koreqtireba, kolegebis susti da Zlieri
mxareebis danaxva, raTa ukeT gaanawilos adamianuri resursebi.
xelmZRvanelis movaleobaa Zlieri, erTsulovani koleqtivis
Seqmna (amaze iqneba damokidebuli
misi mmarTvelobiTi saqmianobis warmateba. amisTvis mas unda
hqondes mdidari SemoqmedebiTi
azrovnebis unari, magram ar unda
gascdes realobas), sadac minimumamdea dayvanili konfliqturi
situaciebis warmoSoba, kompetenciebi sworad aris ganawilebuli,
organizaciis yvela wevrs sakuTari adgili aqvs miniWebuli da es
yvelaferi koleqtivis efeqtiani
muSaobis winapirobaa.
xelmZRvanelis funqciebis
ganxorcieleba SeuZlebelia fsiqologiis codnisa da misi praqtikuli gamoyenebis gareSe, ase
rom, am mecnierebis roli marTvis
procesSi udavod didia. menejers moeTxoveba TanamSromelTa
fsiqologiuri Taviseburebebis
codna da maT mimarT individualuri midgoma. marTva gajerebulia fsiqologiuri SinaarsiT,
romlis mTavar moqmed figurad
gvevlineba adamiani – Tavisi
SesaZleblobebiT, inteleqtiT,
motivaciiTa da pirovnuli TaviseburebebiT.
rogorc rTuli sistemuri

warmonaqmni, marTva dakavSirebulia mraval mecnierebasTan, maT
Soris fsiqologiasTanac, amitomac warmoiSva calke mecniereba
– marTvis fsiqologia. mas, rogorc marTvis mecnierebis nawils,
uSualo kavSiri aqvs organizaciis sicocxlisunarianobis amaRlebasTan. is swavlobs adamianis
fsiqikas, aZlevs fsiqologiur
daxasiaTebas mis mmarTvelobiT
qmedebas da aanalizebs unarebs,
romelic aucilebelia marTvis
warmatebiT ganxorcielebisTvis.
marTvis fsiqologia Seiswavlis urTierTobebs xelmZRvanelsa da Semsruleblebs Soris.
am SemTxvevaSi gansakuTrebul
Taviseburebas warmoadgens is,
rom mi si obi eq ti ada mi a ne bis
organizebuli qcevaa. es ukanaskneli ki – ara mxolod saerTo
interesebis, miznebis, simpaTiebis
an Rirebulebebis mqone adamianebis erToblivi moqmedebaa, aramed
im pirovnebebisa, romlebic erT
organizaciaSi arian gaerTianebulebi. isini emorCilebian mis
wesebsa da normebs, asruleben
maTze dakisrebul funqciebs,
yoveli TanamSromlis moqmedeba
emsaxureba erTiani amocanis gadawyvetas.
adamianuri resursebis SerCevisas xelmZRvanelma unda gansazRvros, Tu ra Tvisebebia aucilebeli kandidatisTvis ama Tu
im Tanamdebobis dasakaveblad.
is unda iyos zomierad gulaxdili, magram ara familaruli,
pativs scemdes TanamSromlebis
Rirsebas, cdilobdes gaugos da
daexmaros maT. amave dros, misi
mxridan dauSvebelia, sicrue da
pirferoba. aseTi midgoma saSualebas miscems mas, zegavlena
moaxdinos koleqtivis socialur-fsiqologiuri atmosferos gaumjobesebaze.
mmarTvelobiTi funqciis ganxorcielebisas menejers uxdeba
TanamSromlebisTvis miTiTebebis
micema, romlebis Sesrulebisas
am ukanasknelebs TavianTi profesiuli Rirsebebis gamovlenis
SesaZlebloba eZlevaT. aRniSnul
process mmarTveli unda war-

marTavdes delikaturad, maTi
pirovnuli Rirsebis Seulaxavad.
aseTi tipis saqmianoba uwyveti
procesia, rac saSualebas aZlevs,
erTi mxriv, xelmZRvanels, kargad
gaecnos koleqtivis yvela wevrs,
xolo, meore mxriv, TanamSromlebs – aimaRlon profesiuli
done. mmarTvelma efeqtianad unda gamoiyenos pedagogiuri midgomis individualuri principebi,
rac iTvaliswinebs asaks, sqess,
fsiqologiur-pirovnul Taviseburebebs. xelmZRvanelma xeli
unda Seuwyos TanamSromlebis
profesiul zrdas samuSao procesSi da agreTve maTi SesaZleblobebis ganviTarebas. es iwvevs
garkveul cvlilebebs pirovnebis
fsiqikis SemecnebiT, nebelobiT
da emociur sferoebSi.
adamianebis gonivruli marTvisTvis aucilebelia, vicodeT
maTi xasiaTis Taviseburebebi,
radganac es ukanaskneli individis fsiqikis mniSvnelovani nawilia, igi vlindeba da yalibdeba
garkveuli saqmianobisas, sirTuleebisa Tu winaaRmdegobebis
gadalaxvisas.
xasiaTis Camoyalibebis erTerTi winapirobaa kargad gacnobierebuli Rirebulebebi da idealebi. mis formirebaSi did rols
asrulebs TviTaRzrda. menejeris
pirdapiri movaleobaa, miuTiTos Semsrulebels profesiuli naklovanebebis aRmofxvris,
TviTaRzrdis efeqtian gzebsa da
meTodebze. xasiaTi ar aris Tandayolili Tviseba. is yalibdeba
cxovrebis ganmavlobaSi, sadac
adamiani Tavad monawileobs da
pasuxismgebelia xasiaTis negatiur gamovlinebebze. TiToeuli pirovnebis xasiaTi individualuri
da unikaluria.
profesionali pedagogiuri
kadrebis momzadeba nebismieri
saxelmwifos zogadsaganmanaTleblo sistemis erT-erTi arsebiTi amocanaa. es imiTaa ganpirobebuli, rom qveynis, rogorc
or ga ni ze bu li sa zo ga do e bis,
erT-erTi aucilebeli komponentia Zlieri ganaTlebis sistema.
masobriv cnobierebaSi amgvari

saganmanaTleblo sistema Zlier
skolasa da profesional pedagogiur kadrebTan asocirdeba.
es WeSmariteba civilizebuli
samyarosTvis didi xania cnobilia. amitom kadrebis ganviTarebaze seriozulad zrunavs yvela
saxelmwifo, romelic msoflios
politikur-ekonomikur sistemaSi Rirseuli adgilis damkvidrebas cdilobs.
Cveni qveynis strategiuli
mizani – iyos msoflio Tanamegobrobis ganviTarebuli wevri,
gvavaldebulebs saqarTvelos
moqalaqeebs mivceT iseTi ganaTleba, romelic daexmareba
maT, iyvnen konkurentunarianebi
Sromisa da ganaTlebis saerTaSoriso bazrebsa da swavlebis donis
SefasebebSi. am miznis ganxorcielebas yvelaze metad emsaxureba
zogadsaganmanaTleblo skola.
skolis organizebasa da mis
efeqtian marTvaze zrunva menejeris erT-erTi ZiriTadi movaleobaa. direqtorma, pedagogebis
meTodur samsaxurTan aqtiuri
TanamSromlobis gziT, xeli unda Seuwyos skolaSi saswavlo
procesis maRali xarisxis miRweva-SenarCunebas, moswavleebis
swavlebis Sedegebis gaumjobesebas, wamaxalisebeli da saimedo saskolo garemos Seqmnasa da
maswavleblebis kvalifikaciis
amaRlebis aucileblobas ise, rom
minimaluri danaxarjebiT (finansuri, materialuri, SromiTi,
organizaciuli, drois da sxv.),
miaRwios pozitiur Sedegebs.
skolis sameurveo da pedagogiur sabWoebTan, aseve – sagnobriv
kaTedrebTan SeTanxmebiT, moaxdinos koleqtivis akademiuri diferencireba, gamokveTos saerTo
problemuri mxareebi, daadginos
skolaSi momuSave maswavleblebis
kategoriebi maTi mudmivi profesiuli ganviTarebis xelSewyobisa
da waxalisebis sistemis Seqmnis
mizniT. ganmanaTleblebis kategoriebad dayofis dros, meTodurma samsaxurma gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoiCinos
– daeyrdnos maT profesiul
monacemebs (diplomi, staJi, pro-
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fesiuli miRwevebi, moswavleebis
warmatebebi da sxv.).
skolis menejeri didi pasuxismgeblobiT unda moekidos damwyebi (axalbeda) maswavleblis saqmianobas, raTa: * igi ar `SeSindes~ da
ar aRmoCndes imedgacruebuli;
* igrZnos arCeuli profesiiT
gancdili pirveli sixaruli;
* Seiyvaros is, permanentulad
aimaRlos kvalifikacia da ganuviTardes pedagogiuri unarCvevebi.
damwyeb maswavleblebTan Tanam S rom lo ba sa sur ve lia daviwyoT mudmivi profesiuli ganviTarebis reJimSi misi `CasmiT~,
daxmarebiTa da ara gauTavebeli
SemowmebiTa da `CxrekiT~. miuxedavad imisa, Tu ra iswavla man universitetSi, studentobis wlebSi,
saWiroa naswavlis srulyofa
da gamocdilebis praqtikuli
gamdidreba. PmuSaobis dawyebisTanave, sasurvelia, SevaxsenoT
didaqtikis safuZvlebi.
damwyeb pedagogebs am da mraval sxva sakiTxze unda mivawodoT
saWiro informacia da mivuTiToT
Sesabamisi wyaroebi. amisTvis, konsultaciebis gawevis mizniT, meTodurma samsaxurma unda SeimuSaos efeqtiani muSaobis strategia, raTa gaacnos maswavleblebs
didaqtikis ZiriTadi kanonebi,
kompleqsuri da diferencirebuli programebis moTxovnebi, zogadsaganmanaTleblo procesebis
efeqtiani marTvis fsiqologiurpedagogiuri aspeqtebi, inovaciuri swavla/swavlebis meTodebi da
midgomebi Tu sxv.
sas wav lo-aR m z r de lo bi Ti
procesis warmatebuloba sabWour skolaSi ganisazRvreboda
imiT, Tu ro go ri dis cip li na
hqonda pedagogs klasSi, magram
XXI saukuneSi, inovaciuri swavlebis pirobebSi, mkveTrad Seicvala
ganmanaTleblis mimarT wayenebuli profesiuli moTxovnebi.
aqcenti gadatanilia imaze, Tu
ramdenad Seswevs maswavlebels
unari, sagakveTilo procesSi
moswavleebis CarTulobasa da
aqtiurobas misces stimuli. amitomac dadga saswavlo procesSi

68

fsiqologis CarTvis aucilebloba. Tumca es ar gulisxmobs
imas, rom damwyebma pedagogma
yoveli gakveTili fsiqologis
an gamocdili kolegis daswrebiT
Caataros. saqme exeba mTel klasTan muSaobis Cvevebis dauflebas,
moswavleebis individualuri
Taviseburebebidan gamomdinare,
swavlasa da aRzrdaSi diferencirebuli midgomebis gamoyenebas.
damwyebma pedagogma, fsiqologisa da gamocdili maswavleblis rCevebis gaTvaliswinebiT,
unda SeZlos yoveli moswavlis
individualuri Taviseburebebis
amocnoba da dafiqsireba, aseve mimikiT, gamoxedviT, saubris
toniT iseTi fsiqologiurad
komfortuli klimatis Seqmna,
romelic xels Seuwyobs bavSvebis
yuradRebis koncentrirebas, gaxsnilobas, rac ganmanaTleblisgan
`samsaxiobo niWsac~ ki moiTxovs.
aRsaniSnavia, rom yvela skolas aqvs Tavisi `fsiqologiuri
klimati~, `urTierTobis stili~,
`pedagogiuri xelwera~, damwyebi
maswavlebeli aucileblad unda
gaecnos skolis ZiriTad maxasiaTeblebsa da kolegebTan urTierTobis stils. Tu skolaSi kargi
`klimatia~, yvela maswavlebeli
ecdeba daexmaros axalgazrda
kolegas; rac Seexeba mSoblebTan
komunikacias, aq meti sifrTxilea
saWiro, radganac TviT isinic
nakleb TavSekavebulobas iCenen
damwyebi pedagogis mimarT, amitom yovelTvis unda gvaxsovdes
erTi fsiqologiuri aqsioma –
urTierTobis kari gaaRe mxolod Sensken!
Cven viziarebT ganaTlebis
eqspertis giorgi lacabiZis mosazrebas imasTan dakavSirebiT,
rom skolis xelmZRvaneli Zalian
kargad unda iyos gacnobierebuli strategiuli dagegmvis procesebsa da cvlilebebis ganxorcielebis strategiaSi.
efeqtianad dagegmili strategia organizaciis gamarjvebis sawindaria. es aris mTavari
meqanizmi, romelzec ama Tu im
dawesebulebis warmatebaa damokidebuli. mas Semdeg, rac XXI

saukuneSi, saqarTveloSi, sajaro
skola TviTdafinansebaze gadavida, direqtori moiazreba ara
marto skolis administratorad
da xelmZRvanelad, aramed strategiis avtoradac. vfiqrobT,
ukve eWvi aRaravis epareba imis
aucileblobaSi, rom skolam unda
SeimuSaos arsebul viTarebasTan
morgebuli efeqtiani strategia,
romlis mixedviTac ixelmZRvanelebs.
zogadsaganmanaTleblo sistemaSi Caxeduli specialistebi
miiCneven, rom saswavlo procesSi
maRali xarisxis miRweva da SenarCuneba, moswavleebis aRzrdis gamarTuli sistemis CamoyalibebasTan erTad, warmoadgens skolis
umTavress mizansa da amocanas.
sameurveo sabWom da menejmentma
gansakuTrebuli yuradReba unda
miaqcion am sakiTxs.
aucilebelia iseTi saskolo
sistemis Seqmna, romelic ara
mxolod warmoaCens ganaTlebis
maRali xarisxis uzrunvelyofis
Teoriul safuZvlebs, aramed,
garantirebulad SeZlebs mis miRwevas Sesabamisi uwyveti aqtivobebiTa da mkacri monitoringiT.
umniSvnelovanesia gaviTvaliswinoT, rom es mravalkomponentiani sistemaa, rac gonivrul
dagegmvasa da bevri adamianis
SeTanxmebul, koordinirebul
muSaobas moiTxovs. Sesabamisad,
sruliad naTelia, rom mxolod
konkretuli skolis ZalisxmeviT
xarisxis problema ver gadawydeba, radgan, saxelmwifosa da samoqalaqo seqtoris aqtiuri Tanadgomis gareSe warmatebis miRweva
praqtikulad SeuZlebelia.
skolis saqmianobisa da marT vis pro ce sis ana li zis ar si
mdgomareobs, albaT, ara imdenad
socialuri marTvis procesSi specialuri funqciebis gamoyofasa
da SefasebaSi, aramed, imaSi, rom
marTvis Teoriasa da praqtikaSi SemovitanoT analizis iseTi
erTeulebi, romlebic moicaven
skolis marTvis uzrunvelyofis
pedagogiuri da fsiqologiuri
aspeqtebis anarekls.
skolis marTva mniSvnelovnad

ganaTleba
mianobis kavSirebis rTul sistemaze, sxva tipis saqmianobebsa da
procesebze.
skolis mmarTveli organoebi
valdebulebi arian, srulyofilad icodnen swavlebis xarisxis amaRlebis procesis marTva,
romelSic CarTuli unda iyos
marTvis yvela rgoli dawyebuli menejeridan damTavrebuli
sagnobrivi kaTedrebis xelmZRvanelebiT.
pedagogiuri koleqtivis marTvis srulyofis procesSi gadamwyveti mniSvneloba eniWeba

ko leq ti vis ur Ti er T Ta nam Sromlobis formebs, Sinaarssa
da procedurebs, romlebic eqvemdebarebian ganviTarebas gare
garemoSi mimdinare cvlilebebis
Sesabamisad.
zemoT aRniSnul mimarTulebas bevri saintereso mxare aqvs.
aRvniSnavT imasac, rom rac ufro
meti profesionali Caebmeba aseTi
saxis problemebis Seswavlasa da
SefasebaSi, miT ufro obieqturad
da saRad gamoikveTeba skolis
menejeris maswavleblebTan muSaobis ZiriTadi orientirebi.
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EDUCATIONAL SYSTEM, AS INDIVIDUAL`S ECONOMICAL
INTERESTS REALIZATION MECHANISM (INSTITUTE)
SUMMARY
Asmat Shamugia, Postdoctoral student of Sukhumi State University
In this given article there is examining about the pedagogical collective`s
manage process improvement directions at the public school.
The school management radically differences from enterprise`s or organization´s management. It acquires essential face only then, when it fills with
concrete pedagogical contents, is oriented for to improve educational process
and its final result is to develop pupil as an individual person.
The school management organ is obliged to improve knowledge of how to
raise teaching quality process management, in which must be include all manage
circles beginning from director ending with object chairs managers.
In the pedagogical collective`s manage improved process resolute meaning
confers collective`s each other collaboration forms, contents and procedures.
Which subordinate in outer surrondings running changes accordingly.
In up designation direction has many interesting sides. We denote that as
many professionals include such sort of problems learn and value, as much objective and healty will be exposed of school manager´s manage quality.
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gansxvavdeba sawarmos an organizaciis marTvisagan. igi arsebiT
saxes mxolod maSin iZens, rodesac ivseba konkretuli pedagogiuri SinaarsiT, orientirebulia
saswavlo-aRmzrdelobiTi procesis srulyofasa da mis saboloo Sedegze _ moswavlis pirovnebis ganviTarebaze.
saskolo praqtikaSi, mmarTvelobiTi saqmianobis dros, marTvis sxvadasxva formebs vxvdebiT:
socialur, samarTlebriv, ekonomikur, administraciul da a.S.
isini erTmaneTTan mWidrod arian
dakavSirebulebi da maTi diferencireba formebis mixedviT
xSir SemTxvevaSi SeuZlebelicaa.
Tumca, mTavari, rac gansazRvravs
maT daniSnulebas skolaSi, sazogadoebrivi funqciebis Sesruleba. es integrirebuli procesia
da erT-erTi aspeqtis dausabuTebelma prevalirebam SeiZleba
Znelad gamousworebeli ziani
miayenos skolis mier dasaxuli
miznebis miRwevas.
specialistebi Tvlian, rom ar
SeiZleba ganaTlebis da aRzrdis
dayvana mxolod didaqtikamde, an
aRzrdis Teoriamde, radgan maT
gaaCniaT specifikuri obieqtebi,
amocanebi da miRwevis saSualebebi. amasTanave, TviTaRzrda da
ganaTleba Zalze dasustdeba
skolis organizaciuli mmarTvelobiTi aspeqtis gamyarebis
gareSe. rogorc cnobilia, zogadad marTvis CarCoebSi arsebobs
socialuri garemos marTvis Teoriebi da konkretuli debulebebi.
es ukanasknelebi ar warmoadgenen
mxolod amonarids zogadi Teoriidan, aramed isini damoukidebeli daskvnebia, romlebic
keTdeba konkretuli socialuri
movlenebisa da procesebis analizis safuZvelze, marTvis obieqtis specifikis gaTvaliswinebiT.
cnobilia, rom ganaTlebis marTvis Teoria efuZneba socialuri
marTvis zogad kanonzomierebebs
calkeuli sferoebis specifikis
aucilebeli gaTvaliswinebiT,
maT Soris ganaTlebis, rac aisaxeba marTvis obieqtebze, amocanebsa
da funqciebze, pedagogiuri saq-

qarTuli tradiciebi

qarTuli wes-tradiciebi da ekonomika
(eTnografiuli masalis mixedviT)
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saqarTvelos TemebSi moZiebuli axali eTnografiuli masalebi,
qarTvelur Cveuleba-tradiciebze dakvirveba adasturebs, rom saukuneebis ganmavlobaSi Seicvala pirovnuli urTierTobebi, adamianTa maxasiaTeblebi, agreTve socialuri uflebebi da mdgomareoba.
TvalsaCinoa ukve moTxovnilebad qceuli swrafva, egreTwodebuli
“Tavisufali, praqtikuli, zedmetad tradiciuli, kompleqsisgan
Tavisufali cxovrebisaken“. cvlilebebi gamoiwvia sxvadasxva cxovrebiseulma situaciam, ucxo kulturaTa gadmoRebam, mimbaZvelobam.
Secvlis erT-erT umTavres faqtorad migvaCnia ekonomiuri mdgomareoba, ramdenadac bevr qarTvelur wes-rituals mniSvnelovani
ekonomikuri da finansuri safuZveli gaaCnia.
საქართველოში სამეურნეო საქმიანობის წარმართვის
მსოფლმხედველობრივი და თეორიული საფუძველი
ფაქტობრივად ყოველთვის იყო წმინდა წერილი და მასზე დაფუძნებული სამეურნეო საქმიანობის გაძღოლა.
ეს უკანასკნელი უპირატესად მოიაზრებოდა, როგორც
მეცნიერება პატიოსანი შრომის, შინამეურნეობებისა და
საერთოდ, ეროვნული მეურნეობის საკუთარი ძალებით
წარმართვის, სიყვარულით შექმნისა და უპოვართა მხარდაჭერის შესახებ ქრისტიანული მოძღვრების საფუძველზე. თუმცა, მონოთეისტურ ქრისტიანობას საქართველოშიც წინ უსწრებდა რელიგიამდელი, ჯადოქრული
გზით ბუნებაზე ზემოქმედების რწმენის პერიოდი, როცა
მაგიურ რიტუალებს ადამიანი სასურველი მიზნების
მისაღწევად საკულტო ცერემონიებით და შელოცვებით,
ზებუნებრივი ძალის მქონე, რეალურ საგანთა განდიდებისთვის წელიწადში ორჯერ მაინც, გაზაფხულსა
და შემოდგომაზე აღასრულებდა. საქართველოს განსაკუთრებთ მთიან რეგიონებში დღესაც დასტურდება
ნათესების დაცვის, მოსავლიანობის გაზრდის, მაგიის
დაცვითი ფორმისა და შინაარსის რიტუალები.
მსგავსი რიტუალების რიგში შეიძლება დავასახელოთ
აღდგომის კვირის ხუთშაბათის (დიდი ხუთშაბათი) სვანური რიტუალი _“თანფაცააშ“, რომელიც ოჯახის ავი
თვალისგან დაცვას, განწმენდა-განახლებას ემსახურება.
“ხუთშაბათ დილით ოჯახის უფროსი ქალი, ან მამაკაცი
მდინარიდან მოიტანს თეთრ ქვას და ვედროთი წყალს.
ჩაატარებს განწმენდით და სიუხვე-დოვლათის შენარჩუნების განმაპირობებელ რიტუალს. იგი ითვალისწინებს
მილოცვას ოჯახის წევრებისთვის, ბეღლისთვის, საქონლისთვის. რიტუალის შემსრულებელი აადუღებს წყალს,
ჩადებს შიგნით მოტანილ ქვას და რომ გაყრის შინშხლებს,
დაილოცება, რომ მის ოჯახს ჰქონდეს იმდენი სიკეთე და
სიუხვე, რამდენიც ეს შინშხლებია. ამ დღეს ჩაირეცხება
ყოველივე ცუდი, ავი თვალით შემონახედი და ცუდი კარგით განახლდება. ქვა მთელი წლის განმავლობაში დევს
სახლის წინ, ისეთ ადგილას, რომ ჭიშკარს უყურებდეს და
მას კი შემოსულის ავი თვალი მოხვდეს“.
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მოსავლის მიღებაზე ზრუნვა გაზაფხულის დადგომიდანვე იწყებოდა. სვანეთში, თებერვალში დათქმულ
დღეს იხდიდნენ “ლამპრობას“. ლამპარი იყო არყის ხის
“თავის მხარეს დაჩეჩქვილი კონა. პირველი ლამპარი
მზადდება მოსავლიანობის მფარველი ღვთაების წმინდა მარიამის სახელზე, მეორე წმინდა გიორგის სახელზე
კაცური ძალის დასაცავად და მესამე ცის ძალთა საამებლად, რომ წელი მშვიდობიანად და უხვად დასრულებულიყო. ლამპრობის დღესასწაულისთვის აცხობდნენ
სალოცავ კვერებს -“ლემზირებს“.
მსგავსი შინაარსისა იყო შუაზე ხის ძელდატნეული
და წვერში ჯვარდასმული თოვლის კოშკის აგების ტრადიცია. “ლენტეხლები ეჯიბრებოდნენ ლაშხეთის თემის
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
წაქცევას. ვინც თავის მხარეს წააქცევდა, იმის მხარეს იმ
წელს მეტი მოსავალი მოვიდოდა“.
სა მეგ რე ლო ში, იმ ის თვის, რომ ავ ად მყო ფო ბა და
სატკივარი დამარცხებულიყო, ჯანსაღ ადამიანებს მუშაობა შეძლებოდათ და მოსავალიც უხვად მიეღოთ, არ
იმუშავებდნენ მიწაზე შაბათ დღეს; მთიან სამეგრელოში
ადგილის ღმერთის სახელზე ოქტომბერში ჩატარებული
ლოცვა _ ”გიმათუა” და ზემო რაჭული „კოლოკრობა”
ერ თი ში ნა არ სი საა.”ოქ ტომ ბე რი მო სავ ლის მო წე ვის
თვეა. რომ ხვავიანი ოქტომბერი გვქონდეს აღვნიშნავთ
გიმათუას“1. სამეგრელოში დღესაც არსებობს რწმენა,
რომ, “თუ გიორგობას საქონელს რქაზე დაამაგრებ და
დაანთებ სანთელს, გარანტირებული იქნება მისი უხვად
წველადობა”; ყველიერის წინა ხუთშაბათს სამეგრელოში იხდიდნენ ”კაპუნობას”. მსხვერპლად წირავდნენ 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)

დღისთვის სპეციალურად გაზრდილ კერატს. დაკვლამდე ღორს კერიას სამჯერ შემოატარებდნენ და თან კაპუნიას ეხვეწებოდნენ: ”ღმერთო კაპუნია მრავალი ასეთი დღე
გაგვითენე და ჩვენი ოჯახი აავსე საქონლით, დოვლათით.
შემდეგ ღორს კერიაზე დააკლავდნენ. ცლიდობდნენ, რაც
შეილება მეტი ხორცი ეჭამათ: კარგის ნიშანია და კაპუნია
გაიხარებსო”.
ანალოგიური დღესასწაული იყო და არის მთიან აჭარაში - “შუამთობა“: “შუამთობის დღესასწაული არის
შუა პერიოდი, როცა იაილებზე ვიმყოფებით. ამ დღეს
ვმადლობთ ღმერთს, რომ ჩვენი იაილებზე ცხოვრება ნაყოფიერია, ბუნებისგან ხელშეწყობილი ვართ და ხორცი
და საქონლის პროდუქტიც უხვად გვაქვს. ვილოცებით,
რომ დარჩენილი პერიოდიც იაილებზე ყოფნისა ასევე
ხვავრიელი იყოს“. მსგავსი რიტუალების შესახებ ცნობილია მთელს საქართველოში.
ზუსტად იგივე შეიძლება ვთქვათ ახალ, სავსემთვარეობასთან დაკავშირებულ რწმენებზე. იმერეთის ერთი
პროვინციის, ოკრიბის მკვიდრთა თქმით: “რატომ არ
ვიცი, ვერ ვხსნი მარა დაკვირვებით ვიცი, რომ ყველაფერი: თესვა, მოსავლის აღება-მინახვა, ყურძნის კრეფა,
საზამთროდ გასაკეთებელი ძველ, სავსე მთვარეზე უნდა
დაამზადო, რომ არ გაფუჭდეს და სავსედ და მსუყედ იყო
მთელი ზამთარი. სამასალე ხეც ძველ მთვარეზე უნდა
მოჭრა, რომ გაძლოს და მალე შესაცვლელი არ გაგიხდეს.
გათხოვება-თხოვების საქმესაც სავსე მთვარეზე იზამდნენ, რომ სავსე შთამომავალი გაჩენილიყო“.
ამ დე ნად, წი ნაპ რებ მა იც ოდ ნენ (თუმც ამ ას ვერ
ხსნიდნენ), რომ არსებობს გარკვეული „სასურველი“ და
„არასასურველი“ პერიოდები სამეურნეო საქმიანობაში,
რომელთა დაცვა აუცილებელი იყო. ეს ერთგვარად ზეციურ ძალთა დამოკიდებულებაზე და მორჩილებაზეც მიანიშნებს, რომ ინდივიდს არ ძალუძს სამყაროში ყველაფრის
უგულვებელყოფა და ყველაფერი უფლისგან არს. ღვთის
მოსაწონი მოძრაობა, მოქმედება, გარჯა არის უფლისაგან
სანაცვლოს მიღების ერთგვარი გარანტია: “ისიამოვნე უფლის მიერ და ის აგისრულებს გულის წადილს” (ფს. 36:4).
ცნობილია, რომ საქართველოს ყველა კუთხეში, გარდა
ხევსურეთისა, არსებობდა გაუყოფელი დიდი ოჯახები.
მსგავსი ოჯახების არსებობის საფუძველი იყო საქართველოს მოცემული კუთხის ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობებით განპირობებული მეურნეობის ფორმა. “დიდ მეურნეობას სჭირდებოდა დიდი მუშახელი. კარგად მოვლილი
მეურნეობა კი დიდი შემოსავლის და კეთილდღეობით
ცხოვრების საფუძველი იყო“. გაუყოფელი ოჯახის ტიპი
XIX საუკუნის ბოლომდე იქნა შენარჩუნებული საქართველოს იმ რეგიონებშიც, სადაც ძალით გაამაჰმადიანეს და
საიდანაც იძულებით გაასახლეს ადგილობრივი მოსახლეობა საბჭოეთის მაჰმადიანურ რესპუბლიკებში. იანეთელ რეპატრიანტებს “ვიდრე სახელმიფო ისე მოეწყო,
რომ ერთ, გაუკოპელ1 ოჯახს ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო კარგად შეეძლო ცხოვრება“, შენარჩუნებული
ჰქონდათ ასე ცხოვრების ტრადიცია. “ვიდრე გაკოპამდე,
მამის დიდი ოჯახისთვის დამახასიათებელი იყო ქონებაზე საკუთრების საერთო-საოჯახო ხასიათი. გაუყოფელ
ოჯახებად, საბიძაშვილო დიდი ოჯახად ცხოვრების ტრა1

დიალექტური ფორმები ძირითადად დაცულია.

დიცია უზბეკეთში გადასახლების პერიოდში დაიკარგა.
ქალი მოიყვანე, მაგის ბავშვები არის, ერთი ოჯახობაა,
მეორეც, ერთი ოჯახი უჟე არის ხო?! ერთი ოჯახში ხო არ
შიიზლება 20 სული. თან ცხოვრება თანდათან უკეთდდებოდა”. გაყოფის შემდეგ, რეპატრიანტ მესხთა წესტრადიციითაც სახლში დამრჩომ უმცროს ბიჭს ბოლოს,
“დედ-მამის მოვლის სანაცვლოდ”, მათი გარდაცვალების
შემდეგ რჩებოდა მშობლების ქონება: “პატარის მამასთან
დარჩენის მიზეზი ის იყო, რომ ის პატარაა. გაკოფისას
მამას თავის წილი ერგებოდა, წასასვლელ ძმებს თავთავისი. მამის სიკვდილის შემდეგ მამის წილი მასთან
დარჩენილ უმცროსი შვილის იკო. სრული წილი ერგებოდა ნაშვილებ შვილსაც”. XIX საუკუნის ბოლომდე,
არც აჭარელ გამაჰმადიანებულ ქართველთა ოჯახებში
შეცვლილა გაუყოფლად ცხოვრების ტრადიცია. მიზეზი
აქაც მეურნეობის ფორმა იყო, შედეგი კი “ძლიერი წელგამართული ცხოვრების შეძლება“. საქართველოს ყველა
თემში არსებული წესით, გაყოფისას ძმებს მიწას შეიძლება
არ გაუყოფდნენ, თუმცა მისი წილის შესაბამის მიწას, “არსებობის მთავარ სახსარს“ უყიდდნენ. ოჯახში დარჩენილ,
გაუთხოვარ ქალსაც თავის წილი მიწა ჰქონდა. გათხოვების შემდეგ “თუ მამის ოჯახთან ახლოს გათხოვდებოდა,
მიწას გაუყოფდნენ, არა ძმის წილს, მაგრამ მაინც. თუ
არა და, უყიდდნენ“. ღირს ვიფიქროთ, რომ „გაუყოფელი
ოჯახი“ მისაღები იყო ქართველთათვის, რამდენადაც
ყოველწლიური კომლობრივი გადასახადის გადახდისას
(მაგალითად, ჯიზიათი არაბთათვის) დაყოფა ზრდიდა
საგადასახადო ტვირთს ოჯახისთვის.
საქორწინო წესების კვლევა ადასტურებს კავკასიაში,
შუა აზიასა და ებრაელებში ფართოდ გავრცელებულ და
“სვანეთში იშვიათად მომხდარ“, დაქვირვებული რძლის
მაზლზე გათხოვების შემთხვევას. სვანეთში აღნიშნული ფაქტი იშვიათი იყო და არავითარ შემთხვევაში არ
შეიძლება მივიჩნიოთ იგი გვაროვნული წყობილებიდან
შემორჩენილ ტრადიციად. სხვა მრავალ მიზეზთან ერთად, შეიძლება სულ ბოლო ფაქტორად, მაგრამ მაინც
დავასახელოთ შვილმკვდარი ოჯახის ფინანსური დაინტერესების ფაქტორი. დაქვრივებულ, გათხოვილ რძალს
გათხოვების შემთხვევაში ქმრის ოჯახიდან შეიძლება წაეღო თავისი მოტანილი მზითვი და მისი შვილის წილიც.
ეს კი ოჯახისთვის “ეკონომიკურად დიდი დანაკლისი“
იყო. დასახელებული ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმისა, რომ
რძალი მეორედ არ გათხოვილიყო და ოჯახიც ეკონომიკურად არ დაუძლურებულიყო.2
საქართველოს მთაში არსებული ხევისბერისა და მახვშის ინსტიტუტები დღეს აღარ არსებობს. თუმცა 2013
წლის ექსპედიციის დროს ლაშხეთის თემში ჩაწერილი
მასალები ადასტურებს, რომ არსებობს თემის საკითხების
გამრჩევი (სამი-ოთხკაციანი კომისია) და სულიერების
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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საკითხის “მომწესრიგებელი“ ”მლზნ”-ის ინსტიტუტი.
“მლზნ“ შეიძლება იყოს 3-4 კაციანი კომისიის წევრი. კომისია წყვეტს სოფლის საჭირბოროტო საკითხებს. ”მთავრობამ რომ გამოყო ფული, კომისია მიუთითებს მას რაში
დახარჯოს. თუ არ დაემორჩილა ოფიციალური ხელისუფალი, მაშინ მთელი თემი განუდგება. ერთ წელიწადს ამ
ფულით მე, როგორც კომისიის წევრმა მიცვალებულის
”ლედნიკი” და ჭირის სუფრისთვის ჭურჭელი ამოვიტანე.
ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ ეს წესი შევინარჩუნეთ ამ
ფორმით.” ამდენად, ეს ფაქტობრივად არის ადგილობრივი თვითმმართველობის გარკვეული ფორმა, რომელიც
ადგილობრივი საჭიროებების მოგვარებაზეა პასუხიმგებელი; ეს ორგანო ასრულებს გამგეობის რწმუნებულის
(ე.წ. სოფლის რწმუნებული), ფუნქციასაც. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ბოლო წლებში საქართველოს ხელისუფლებამ სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის
განხორციელება დაიწყო. პროგრამა თავისი არსით გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობის სხვადასხვა
სახის საჭიროებების მოგვარებას და ამ საჭიროებათა
მოგვარებაში საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფას. აღნიშნული ინსტიტუტის საქმიანობის კვლევამ
დაადასტურა, რომ დანარჩენი საქართველოს მსგავსად,
ბევრ წესსა და რიტუალს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური
და ფინანსური საფუძველი გააჩნია. კონკრეტულად, შეიძლება ყურადღება გამახვილდეს გადასახადის ფულად
და მიგებით ფორმაზე. კომისიის და “მლზნ“-ის ერთობლივი გადაწყვეტილებით ეხმარებიან პიროვნებას ისეთ
სავალდებულო საქმეში, რასაც ჰქვია მიცვალებულის
დაკრძალვის ორგანიზება. “ათხოვებენ დღესასწაულის
დროს მლზნ-ის დალოცვის საფუძველზე შემოსულ თანხას. შესაბამისად, მოცემული პიროვნებას, მთლიანად
ოჯახს ექმნება ზუსტად ანალოგიური ხასიათის ვალდებულება და მხმარეთა მიმართ, რომ გაისტუმროს თანხა.
რა თქმა უნდა, ასეთ ვალდებულებებს იურიდიული ძალა
არ გააჩნია, თუმცა, პიროვნება ვალდებულად თვლის
თავს, ახლობლებში შერცხვენის, თუ მომავალში ასეთი
დახმარების ვერ მიღების შიშით“ (მთხრობელი თემურ
ლობჟანიძე). საქართველოს მთაში დღესაც არსებობს
ტერიტორიულ-სამეზობლო თემი და მას არაფერი აქვს
საერთო პირველყოფილ საზოგადოებასთან. სოფელთა
გაერთიანებას, ერთ გვარს, ან გვარის განაყოფს (დღეს
სვნეთში “ლამხუბი“, “მოგვარ“/განაყოფი იგივე თემია),
თემის წევრების მიერ არჩეული, ასაკით და შესაბამისად
გონიერებით, სამართლიანობით, მიუკერძოებლობით,
წეს-ტრადიციების დამცველობით, ქართულის სიყვარულით გამორჩეული მახვში (ხევისბერი, ხუცესი, ხუცი)
ჰყავდა. იგი იყო სასულიერო ხელისუფალიც. თემთა
გაერთიანებულ შეკრებაზე, ხევის ყრილობაზე სვანეთში
გაერთიანებული თემების ხევისბერთან ერთად ირჩეოდა
თემის საჭირბოროტო საკითხები: ცხოვრების სტრატეგია,
საზღვრების საკითხები, ეკლესიების, ხატმსახურების
(მაგ., ხატის მიწებზე მოწეული მოსავლის დღესასწაულებისთვის გამოყენების და ა.შ) მომენტები, გზათა
მშენებლობის საკითხები, იურიდიული, ჩვეულებითი
სამართლის საკითხები, სასჯელის ფორმები: “პატივისცემა და რიდი იყო. იცოდი, რომ ყველა გადწყვეტილება
შენთვის სასიკეთო იყო. სვანეთში ყოველგვარი უბრა-
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ლო, თუ სასისხლო საქმე ადგილობრივ სასამართლოში
მორვალის (მსაჯულ-მედიატორის) მეთავეობით განიხილებოდა. აირჩევდნენ ორივე მოდავე მხრიდან, ვისაც
შეეძლო სამართლიანად გადაეწყვიტა. “ისინი განაჩენის
გამოტანამდე თხოვდნენ ღმერთს, რომ მიეცა მათთვის
სწორი განაჩენის დაყენების უნარი. დამნაშავე მხარე
გადაუხდიდა დაზარალებულ მხარეს იმ საფასურს, რასაც დაუდგენდნენ. მართალია ეს სრული კომპენსაცია
არ იყო, მაგრამ ფინანსური მხარეც უუმჯობესდებოდა
დაზარალებულს და ემორჩილებოდა განაჩენს“. მთაგორიან საქართველოში მოწეული პროდუქტები მცირე
და მწირი იყო. ამიტომ, “ცხოვრების უკეთესი პირობების მოწყობისთვის, ოჯახის და სტუმარ-მასპინძლის
პატივისთვის“ საქართველოს მთისა და მთისწინეთის
მკვიდრნი (სვანები და რაჭველ-ლეჩხუმლები) თესვას
და დათესილის მოვლას მორჩებოდნენ და გარე სამუშაოებზე (“ფიზიკურად შემძლე სვანის ფასიც უფრო
ძვირი იყო ვიდრე სხვებისა“ - აღნიშნავენ მთხრობელები) დადიოდნენ. დამქირავებლის ძირითადი ინტერესი
ფიზიკურად ძლიერი და მაღალი შრომის ნაყოფიერების
მქონე მუშახელი იყო, ხოლო დაქირავებულის მოტივაცია - ფულადი შემოსავლის მიღება. ამინდის ხშირი
ჭირვეულობის და ცვალებადობის გამო საჭირო იყო
გადარჩენილი მოსავლის დროულად აღება. ეს იყო მიზეზი გავრცელებული შრომის კოოპერაციის მეთოდისა
- ნადის. შრომის ბაზრის განუვითარებლობის პირობებში საუკეთესო გამოსავალი იყო „გაცვლა“ - შრომის
ნაყოფიერებისა და შრომის ეფექტიანობის ამაღლების
ერთგვარი საშუალება, ავანსი, რომელიც იმავე ფორმით
ეტაპობრივ გასტუმრებას საჭიროებდა: “ოჯახს ეხმარებოდნენ ანაზღაურების გარეშე, სამაგიერო დახმარების
იმედით. სვანეთში, ლინდი (მამითადი) გამოიყენებოდა
ერთი ოჯახის შესაძლებლობების ფარგლებს აღმატებული ქვის სახლებისა და კოშკების აშენების დროსაც“.
საქართველოს ყველა რეგიონში უნდა მიექცეს ყურადღება ტურიზმის განვითარებას, თუმცა ვფიქრობთ, რომ
ტურისტული პროდუქტისთვის ისტორიული იერ-სახის
შეცვლა და თანამედროვე ტექნოლოგიების მასში შერევა
არც თუ სასურველ შედეგს გამოიღებს. ვფიქრობთ ყველა განხილული და სხვა უამრავი საკითხის ჩვენს მიერ
შემოთავაზებული კუთხით შესწავლა, საშუალებას მოგცემს გავაანალიზოთ ეთნოსის სამეურნეო და ეკონომიკური მდგომარეობა, საქმიანობის პრობლემები როგორც
წარსულში, ისე თანამედროვე პირობებში, შევაფასოთ
ტრადიციულ სამეურნეო ყოფასა და წეს-რიტუალებზე
ეკონომიკის ზემოქმედების ხარისხი.
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qarTuli tradiciebi

THE FINANCIAL-ECONOMICAL BASIS OF THE GEORGIAN CUSTOMS
(Based on the ethnographic material)

Latest material gained from the Georgian communities and the observation 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 activities 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 influence 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 fixed day. “Lampari” it was
a bunch of a birch tree. The first “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 ailment 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 officials 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 implies 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 financial 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 intelligence, 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 benefit.” Every point, either simple or
difficult 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 financial 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 finishing 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 efficient employees, but the motivation of the employee was the
financial income. Because of the changeable weather it was necessary
to harvest crops in time. It was the reason of the spread working cooperative 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 efficiency,
Payment on account, which needed to be paid time by time. The development 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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„ar arsebobs dafaruli, rom ar gacxaddes, da arc ram damaluli,
rom ar gamomJRavndes“, biblia, markozi 4.22.
გამომცემლობა „უნივერსალმა“ 2013 წელს გამოსცა
ლალი ხიხაძის წიგნი „ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ძირითადი შეთანხმებები და საქართველოს საგარეო
პოლიტიკა“. წიგნის სამეცნიერო რედაქტორად ავტორმა
ყოველგვარი მოლაპარაკების გარეშე, თვითნებურად მიაწერა სახელოვანი მეცნიერისა და უპატიოსნესი ადამიანის გვარი, რომელსაც ფაქტობრივად არანაირი წვლილი
არ მიუძღვის სარეცენზიო წიგნის რედაქტირებაში. მისი
სამეცნიერო ტიტულებისა და მაღალი ავტორიტეტის
ფარულად გამოყენება წიგნის ავტორისთვის ჩვეული
თაღლითობის ერთ-ერთ რიგით მაგალითად შეიძლება
ჩაითვალოს. ამასთან წიგნზე რეცენზენტებად მინიშნებულია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ-ს
სრუ ლი პრო ფე სო რი თე იმ ურ აზ შენ გე ლია და ამ ავე
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი გულნაზ ერქომაიშვილი.
ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ რეცენზენტებსაც, ისევე
როგორც სამეცნიერო რედაქტორს, აღნიშნული წიგნის
ხელნაწერთან შეხება არ ჰქონიათ და მასზე არანაირი
დასკვნები არ დაუწერიათ. თუ მართლაც მეცნიერული
კეთილსინდისიერებით დაიწერა რეცენზიები უთოდ
უარყოფითი იქნებოდა.
ვიდრე წიგნის შინაარსის შეფასებაზე გადავიდოდეთ, მინდა მკითხველს მივაწოდო რამდენიმე ფრიად
საგულისხმო ინფორმაცია. ზემოხსენებული სათაურით
გამოცემული წიგნი ლ. ხიხაძემ 2013 წლის გაზაფხულზე
წარადგინა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევ კომისიაზე, სადაც იგი აცხადებდა პრეტენზიას ასოცირებული
პროფესორის ვაკანტურ თანამდებობაზე. ნაშრომი წარმოდგენილი იყო კონკურსანტის ყველაზე მნიშვნელოვანი
სამეცნიერო პუბლიკაციის (მონოგრაფიის) სტატუსით.
მეორე საგულისხმო მომენტი ისაა, რომ წიგნი ავტორმა
გამომცემლობა „უნივერსალს“ დააბეჭდვინა ორ ეგზემპლარად, საიდანაც ერთი დაიტოვა თავისთვის და ერთი
ცალი წარუდგინა აკადემიური პერსონალის შესარჩევ
საკონკურსო კომისიას. მას შემდეგ, რაც კომისიამ (და
მათ შორის, ამ სტრიქონების ავტორმა) უარყოფითად
შეაფასა კონკურსანტ ლ. ხიხაძის ზემოხსენებული სამეცნიერო ნაშრომი და სამართლიანად ვერ დაიკავა ძიებული აკადემიური თანამდებობა, მან მისთვის ჩვეული
„მოხერხებულობით“ მიაღწია მისი პირადი საკონკურსო
საბუთებიდან წიგნის ამოღებას. წიგნის ორივე ეგზემპლარი მის ხელთ აღმოჩნდა, თუმცა ლ. ხიხაძემ ის ვერ გაითვალისწინა (უფრო კი არ იცოდა), რომ გამომცემლობებს

74

აქვთ ვალდებულება მათ მიერ გამოცემული ბეჭდური
პროდუქციის ერთი ეგზემპლარი მაინც საქართველოს
პარლამენტის ბიბლოთეკას უნდა მიაწოდონ. ასეც მოხდა,
გამომცემლობამ წიგნის ერთი ეგზემპლარი გაუგზავნა
ბიბლიოთეკას და იგი როგორც იშვიათი ერთეული, სპეციალურ ფონდში ინახება. გამომდინარე აქედან, წიგნი
არ გავრცელებულა არც ერთ საქალაქო ბიბლიოთეკასა და
უნივერსიტეტში. ამრიგად, ლ. ხიხაძის მიერ წიგნის 2 ეგზემლარად გამოცემის მთავარი მიზანი იყო საკონკურსო
კომისიისთვის თვალის ახვევა და შეცდომაში შეყვანის
მცდელობა, რასაც მან ვერ მიაღწია. საარჩევნო კომისიის
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე განაწყენებული ლ.
ხიხაძე იწყებს ჩივილს სასამართლოში (მან ამ ბოლო 2
წელიწადში 3-ჯერ მიიღო მონაწილეობა კონკურსში და
სამივე წარუმატებლობა გაასაჩივრა სხვადასხვა ინსტანციებში) და უჩივის როგორც კომისიას, ასევე კონკურსში
გამარჯვებულს, მომჩივანის საკანდიდატო დისერტაციის
მეცნიერ ხელმძღვანელს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ ლარისა ყორღანაშვილს, რომელმაც
წარმატებით გაიარა კონკურსის ყველა ეტაპი და ღირსეულად დაიკავა ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა. არ მინდა ამ მოვლენას შეფასება მივცე, მაგრამ აქ არ
შეიძლება არ გაგვახსენდეს ჩვენი დიდებული მგოსნის
აკაკი წერეთლის გენიალური ნაწარმოები „გამზრდელი“.
მას შემდეგ, რაც ლ. ხიხაძეს სასამართლომ არ დაუკმაყოფილა სარჩელი (თუმცა, როგორც ჩანს, იგი მისთვის
ჩვეული ხრიკებით კიდევ აგრძელებს დავას), მან მიმართა
ახალ თაღლითურ მეთოდს და შეეკედლა სპეციალურად
კონკურსის დამთავრებისთანავე რევანშიზმის მიზნით
თანამოაზრეებთან (კონკურსში წარუმატებელთა) ერთად
შექმნილ ე. წ. „განათლების რეფორმის მხარდამჭერთა
ასოციაციას“. ამ ორგანიზაციის მთავარი დანიშნულებაა
არა განათლების სისტემაში რეფორმების მხარდაჭერა,
არამედ, მათთვის მიუღებელ და მტრად გამოცხადებულ
პირთა ლანძღვა და ტალახის შესხმა, რასაც ისინი აკეთებენ კიდევაც. ამ ნაწილში აქ დავსვამ წერტილს და ქვემოთ
შევეცდები იმის დასაბუთებას, რატომ არ დავუჭირე მე,
როგორც აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კომისიის
წევრმა, მხარი ლ. ხიხაძის კანდიდატურას და შეიძლება
თუ არა მისი და მისი მსგავსი „მეცნიერების“ თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად არჩევა.
თავიდანვე ვიტყვი, რომ ლ. ხიხაძის მონოგრაფიული
ნაშრომი „ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ძირითადი
შეთანხმებები და საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა“, რომელიც, როგორც უკვე ავღნიშნე, მხოლოდ კომისიის თვალის ასახვევად და პროფესორის თანამდებობის

დასაკავებლად გამოიცა და ფართო საზოგადოებისა და
მეცნიერ-ეკონომისტებისთვის ხელმიუწვდომელი აღმოჩნდა, არის ქართული ეკონომიკური აზრის სიმახინჯე,
რაც ნამდვილად სამწუხაროა, რადგან ეს ფაქტი ლახავს
მთლიანად თანამედროვე ქართული ეკონომიკური სკოლის ავტორიტეტს. თუმცა სიტუაციას არბილებს ის გარემოება, რომ ამ ნაშრომის ავტორი ლ. ხიხაძე როგორც
მეცნიერი თვით ეკონომისტებშიც კი არ წარმოადგენს
ცნობად სახეს და იგი საზოგადოების გარკვეულ წრეში
აღიარებულია, როგორც საკუთარ თავზე ამპარტავნული
წარმოდგენისა და თანამდებობის მისაღებად არაკეთილსინდისიერი ინოვაციების ავტორი, რაზეც მეტყველებს
მის მიერ ყოველი კონკურსის შემდგომ კომისიის წევრებზე უამრავი ღია და ფარული პასკვილებისა და ბინძური
ჭორების ნოვატორული მეთოდებით გავრცელება.
როგორც წიგნის დასათაურებიდან ჩანს, მასში კვლევა
უნდა წარმართულიყო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ვმო) ძირითადი შეთანხმებებიდან გამომდინარე
საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში განხორციელებულ
სიახლეებზე და თავისებურებებზე. ნაშრომის შინაარსის
უბრალო დათვალიერებაც კი საკმარისია იმის დასადგენად, რომ წიგნის სათაური და შინაარსი ისეა დაშორებული ერთმანეთისგან, როგორც ცა და დედამიწა.
წიგნი იწყება შესავლით, სადაც უაზრო საუბარია
ყველაფერზე და საბოლოო ჯამში არაფერზე. არადა,
მონოგრაფიული გამოკვლევის აუცილებელი ეტაპებია
კვლევის მიზნის ფორმულირება, კვლევის ამოცანების
ჩამოყალიბება და საკვლევი პრობლემის ირგვლივ გამოცემული სამეცნიერო ლიტერატურის მოკლე მიმოხილვა,
მიღწეული შედეგების ანალიზი და შეფასება და არსებულ
პრობლემათა გამოვლენა. ავტორმა მიიჩნია, რომ იგი საგარეო ვაჭრობის პრობლემებზე ერთადერთი მკვლევარია
საქართველოში და არც კი მოიხსენია არა თუ ამ დარგის
მსოფლიოში და საქართველოში ცნობილი მკვლევარები,
არამედ, ისინიც, ვისგანაც პირწმინდად გადაწერა და არაკეთილსინდისიერი გზით შეაკოწიწა თავისი ნაშრომი.
ნაშრომის სტრუქტურა (შინაარსი) ღიმილის მომგვრელია. იგი იწყება ნაწილი 1-ით, რომელაც ჰქვია „გლობალიზაცია სამეურნეო ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე ფორმა“. ამ დასათაურებაში კარგად ჩანს ავტორის
კვალიფიკაციის დონე. მისი აზრით გლობალიზაცია
მხოლოდ სამეურნეო იტერნაციონალიზაციაში ვლინდება, რაც ნამდვილად ახალი „მიგნებაა“ თანამედროვე
მეცნიერებაში. ამას თავი დავანებოთ, აქ სხვა რამ არის
უფრო საყურადღებო. ნაშრომის სტრუქტურაში ნაწილი
2 საერთოდ გამოტოვებულია, იგი არც ტექსტში იძებნება,
თუმცა, ტექსტში არც პირველი ნაწილი არაა ცალკე გამოყოფილი. ასეთი ზერელე მიდგომა მკითხველისადმი
უპატივცემლობა და ავტორის „მაღალი განსწავლულობა“
ნაშრომის თითოეულ გვერდზე მკაფიოდაა გამოხატული.
ნაშრომი შედგება ორი თავისა და 8 პარაგრაფისგან,
რომლებიც სიახლოვესაც არ ასახავენ მის დასათაურებას და შინაარსს. გაუგებარია თავში „ვაჭრობის მსოფლიო
ორგანიზაციის მისია გლობალიზაციის პირობებში“ რა
პრინციპით იქნა შეტანილი პარაგრაფი „საქართველოს

სატარიფო პოლიტიკის შესახებ“, ხოლო მეორე თავში
„საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის ეროვნული
მოდელის სრულყოფის შესახებ“ რატომ აღმოჩნდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში კომერციული დავების
მოგვარების საკითხები. ამრიგად, ნაშრომის სტრუქტურა, რომელიც მისი დასახელებიდან გამომდინარე უნდა
ორიენტირებულიყო ორ ძირითად ასპექტზე -ვაჭრობის
მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ შეთანხმებებზე
და საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკაზე, იგნორირებულია და შესაბამისად ტექსტი წარმოადგენს
ერთმანეთთან ლოგიკურად დაუკავშირებელ პარაგრაფთა უაზრო კონგლომერატს, რომლებსაც არათუ მეცნიერული ღირებულება, არამედ სასწავლო დანიშნულებაც
არ გააჩნიათ.
ნაშრომის პირველ პარაგრაფს „ვაჭრობის მსოფლიო
ორგანიზაციის ფუნქციები, პრინციპები, მიზნები და
ამოცანები“, არაფერი საერთო არა აქვს წიგნის სათაურთან, არანაირ მეცნიერულ მიგნებებს არ შეიცავს და სამწუხაროდ არც სასწავლო დანიშნულებით არ შეიძლება
მისი გამოყენება, რადგან, იგი უაზროდ ერთმანეთთან
დაუკავშირებელი ფრაგმენტების ნაზავია და სიღრმისეულად არც ერთ საკითხს არ ასახავს. ამავე დროს იგი (10
,11, 13 , 14, 15, 16 გვერდები) პირწმინდად გადაწერილია
სხვა ნაშრომებიდან (წყარო: ოხანაშვილი ნ. მსოფლიო
სავაჭრო ორგანიზაცია და საქართველო, საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი,
ბიულეტენი, №22, აპრილი, 1999, გვ.3-4; საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი:http://mfa.gov.
ge/?sec_id=547&lang_id=GEO).
ამასთანავე, იმდენად მოძველებული მასალაა გადმოწერილი, რომ დღევანდელი გადასახედიდან არც ერთ
საკითხს არ გააჩნია მეცნიერული დატვირთვა. უფრო
მეტიც, პარაგრაფის სათაური და გადმოწერილი ტექსტი
ერთმანეთთან შეუსაბამოა, სათაურში ხსენებული ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრინციპებზე ტექსტში
ერთი სიტყვაც არა არის ნახსენები.
ნაშრომის მეორე პარაგრაფის „ვაჭრობის მსოფლიო
ორგანიზაციის ძირითადი შეთანხმებები“ გვერდები 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
გადაწერილია შემდეგი ნაშრომებიდან: ოხანაშვილი ნ.
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია და საქართველო, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების
ცენტრი, ბიულეტენი, №22, აპრილი, 1999, გვ. 23-24; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ზემოხსენებული
ვებ-გვერდი. ნაშრომის ამ ნაწილში ავტორის მეცნიერულ
მიღწევად უნდა ჩაითვალოს სხვის ნაშრომში სიტყვების
„მსო-ს “(მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია) „ვმო-დ“ (ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია) გადაკეთება. ნაშრომის ეს
ნაწილი, რომელიც გატანილია წიგნის დასათაურებაში,
აბსოლუტურად არ ასახავს დღევანდელ რეალობას. ლ.
ხიხაძე ჩარჩა 1999 წლის სივრცეში და ზედაპირულად
გადმოწერა ის სამი გენერალური შეთანხმება, რომელიც
იმ დროისთვის წარმოადგენდა მნიშვნელოვანს, რადგან,
სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი შეთანხმებები (მაგა-
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ლითად, „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ“,
„სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების გამოყენების შესახებ“ და სხვ.) გაფორმდა მსოფლიო სავაჭრო
ორგანიზაციის მიერ შემდგომ წლებში, რაც, ბუნებრივია.
1999 წელს გამოცემულ გამოკვლევაში ვერ აისახებოდა.
ასევე განსაკუთრებით უნდა გაესვას ხაზი ლ. ხიხაძის
მეცნიერულ „პატიოსნებას“. კერძოდ, მის „სასახელოდ“
უნდა ითქვას, რომ 1999 წელს გამოცემული ნაშრომიდან,
როდესაც ჯერ კიდევ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ახალი დაარსებული იყო და საქართველო არ იყო
მასთან საბოლოოდ მიერთებული, მან არ „დაამახინჯა“
სხვისი ნაშრომი და ყველაფერი უცვლელად გადმოიტანა თავის 2013 წელს გამოცემულ წიგნში. მოვიყვანოთ
ერთი მაგალითი. ნ. ოხანაშვილი თავის ზემოხსენებულ
ანალიტიკურ გამოკვლევაში მოიხსენიებს საქართველოს
კანონს „საბაჟო ტარიფებისა და გადასახადების შესახებ“,
რომელიც მიღებულ იქნა 1998 წლის 20 მარტს. პლაგიატი ლ. ხიხაძე არც დაფიქრებულა იმაზედ, რომ, ჯერ
ერთი, კანონს ეწოდებოდა „საბაჟო ტარიფის....და არა
საბაჟო ტარიფების (რაც გაეპარა გამოკვლევის ავტორს),
ხოლო მეორე, აღნიშნული კანონი ძალადაკარგულად გამოცხადდა 2007 წლის 1 იანვრიდან მას შემდეგ რაც 2006
წელს მიღებულ იქნა საბაჟო კოდექსი. ეს უკანასკნელი კი
გაუქმდა მას შემდეგ, რაც 2011 წელს ამოქმედდა ახალი
საგადასახადო კოდექსი.
ლ. ხიხაძის პლაგიატობას ემატება თავხედობაც, რაც
უნიკალური მოვლენაა მეცნიერებაში. ამის მკაფიო მაგალითია ნ. ოხანაშვილის ნაშრომიდან სიტყვა-სიტყვით
გადმოწერილი შემდეგი ნაწილი: „სხვა ქვეყნების საბაჟო
ტარიფების შესწავლამ დაგვანახა, რომ მათი უმრავლესობა იმპორტის რეგულირების მიზნით იყენებს ფართო
დიაპაზონში დიფერენცირებულ განაკვეთებს. ამასთან,
როგორც წესი, სოფლის მეურნეობის სფეროში საშუალო
შეწონილი ტარიფი საგრძნობლად უფრო მაღალია, ვიდრე მრეწველობის სექტორში. განვითარებულ ქვეყნებში
როგორიცაა მაგალითად ჩეხეთი, კანადა, აშშ-ფართოდ
გამოიყენება ე. წ. „სატარიფო ქვოტები“ იმპორტზე, როცა
დადგენილი ქვოტის ზევით იმპორტი ექვემდებარება
გაზრდილი განაკვეთით დაბეგვრას“. ზუსტად ამის იდენტური ტექსტია გამეორებული ლ. ხიხაძის სარეცენზიო
წიგნშის 46-ე გვერდზე. როგორც ჩანს, ლ. ხიხაძესაც შეუსწავლია სხვა ქვეყნების საბაჟო ტარიფები და 1999 წელს
ნ. ოხანაშვლის მიერ გაკეთებულ დასკვნებამდე მისულა.
აქ უკვე კომენტარის გაკეთება ზედმეტია.
ნაშრომის მეორე თავში „საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის ეროვნული მოდელის სრულყოფის
შესახებ“ არც ერთი პარაგრაფი არ ასახავს მის შინაარსს. რა
მოდელზეა საუბარი და რაში მდგომარეობს მისი სრულყოფის გზები და მიმართულებები, ამაზე ერთი სიტყვაც
არაა ნათქვამი. ეს ნაწილი, როგორც ჩანს, წარმოადგენს
ავტორის მიერ ადრე გამოქვეყნებული სტატიების მექანიკურ კრებულს, რომლებზეც უაზროდ მორგებულია
არაფრის მთქმელი სათაური.
დაკვირვებული მკითხველი ლ. ხიხაძის მონოგრაფიაში აუცილებლად შეამჩნევს ავტორის კრეატიულ-თავ-
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ხედური შემოქმედების არაერთ მაგალითს. მისი არსი
მდგომარეობს შემდეგში: ავტორი სხვისი ნაშრომებიდან
გადმოწერილ ტექსტში მექანიკურად ცვლის ძველ თარიღებს ახალი თარიღებით, ხოლო დანარჩენ მოძველებულ
სტატისტიკურ მონაცემებს უცვლელად ტოვებს. ამის
საილუსტრაციოდ მოვიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი:
1.
მონოგრაფიის 56 გვერდზე წერია, რომ 2011 წელს
საქართველოს სავაჭრო ბრუნვამ შეადგინა 6456,9 მლნ
აშშ დოლარი, აქედან ექსპორტი 1240,0, ხოლო იმპორტი-5616,7 მლნ აშშ დოლარი. ეს ციფრები ოფიციალური
სტატისტიკის მაჩვენებლებთან ახლოსაც კი არაა და მილიარდობით ცდომილებას შეიცავს. ფაქტობრივი მაჩვენებლები სავაჭრო ბრუნვის, ექსპორტისა და იმპორტის
შესაბამისად შეადგენდა 9247,0, 2189,0 და 7058,0 მლრდ
აშშ დოლარს. ავტორმა ინტერნეტ-რესურსიდან აიღო 2011
წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემები და იგი „გაასაღა“
როგორც მთელი წლის შედეგები.
2.
წიგნის 57 გვერდზე ავტორი წერს, რომ „საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 2011 წელს 3976,5
მლნ აშშ დოლარს შეადგენს“ და შემდეგ ჩამოწერილია
მთელი სტატისტიკა, რომელთაგან არც ერთი მაჩვენებელი არაა სიახლოვეს ოფიციალურ სტატისტიკასთან.
მაგალითად, 2011 წელს სავაჭრო ბალანსის უარყოფითი
სალდო ფაქტობრივად შეადგენდა 4869, 9 მლნ აშშ დოლარს და არა ავტორის მიერ გამოგონილ ზემოხსენებულ
ციფრს.
3.
ნაშრომის 62 გვერდზე რ. ფუტკარაძის სტატიიდან გადმოწერილ ციტატას უაზროდ მიბმული აქვს
შემდეგი „უმსხვრილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის
არის დსთ 4 ქვეყანა და მათზე მოდის მთელის (? ი.მ.)
საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 30,9%, 2012 წლის ამავე პერიოდში (რომელ პერიოდში უცნობია-ი.მ.) კი დაფიქსირდა
შესაბამისად 4 ქვეყანა და 34,5%“. კომენტარი ზედმეტია,
რადგან სრულ უაზრობასთან გავაქვს საქმე.
4. წიგნის 62 გვერდზე ავტორს მოტანილი აქვს
უკრაინასთან საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკური მაჩვენებლები, სადაც არაა მითითებული რომელ წელს განეკუთვნებიან ისინი. თუ გამოვალთ წინა აბზაციდან, სავარაუდოდ საუბარი უნდა იყოს 2012 წელზე, მაგრამ აქაც
სიცრუესთან გვაქვს საქმე. ავტორი წერს „უკრაინამ საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორთა ათეულში მესამე ადგილიდან მეორეზე გადაინაცვლა“. ფაქტობრივად
უკრაინა ისევ მესამე ადგილზე დარჩა. აშკარად ტყუის ლ.
ხიხაძე, როდესაც წერს, რომ უკრაინასთან ექსპორტი გაზრდილია 67,7%-ით, ხოლო იმპორტი- 79,6%-ით, რადგან
ფაქტობრივმა შესაბამისმა მაჩვენებლებმა შეადგინა 18,4%
და 15%-ი. ასევე უხეშადაა დამახინჯებული რუსეთთან
სავაჭრო ბრუნვის სტატისტიკური მონაცემები.
5.
წიგნის ავტორი 64 გვერდზე წერს „2012 წელს
ნავთობი და ნავთობპროდუქტების იმპორტი 556,3 მლნ
აშშ დოლარს შეადგენს, რაც 113,2 მლნ აშშ დოლარით
მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე“. ეს ნაწილი ავტორის
მიერ გადაწერილია რ. ფუტკარაძის ნაშრომიდან, სადაც
წერია „2007 წელს საქართველოს საიმპორტო სასაქონლო
გჯუფი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, მათი იმ-

პორტი 556,3 მლნ აშშ დოლარს შეადგენდა, რაც 113, 2 მლნ
აშშ დოლარით მეტი იყო წინა წლის მაჩვენებელზე“, სად
2012 წელი და სად 2007 წელი, შეფასება მკითხველისთვის
მიგვინდია.
6.
ნაშრომის 77-ე გვერდზე წერია, რომ 2011-2012
წლებში საქართველოდან მსოფლიოს 60 ქვეყანაში ექსპორტი არ განხორციელებულა და ჩამოთვლილია რამდენიმე ქვეყანა, მაგალითად, ეგვიპტე, ეკვადორი, ტაივანი
ჰონ-კონგი და სხვა. ოფიციალური სტატისტიკით კი 2011
და 2012 წლებში ეგვიპტეში საქართველოდან ექსპორტის
მოცულობამ შეადგინა შესაბამისად 21793,5 და 4609,4
მლნ აშშ დოლარი, ეკვადორში-2759,5 და 1981,9 მლნ აშშ
დოლარი, ტაივანში-1634,4 და 1990,7 მლნ აშშ დოლარი,
ჰონ-კონგში-2460,1 და 1536,4 მლნ აშშ დოლარი და ა.შ.
დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, რომ ლ. ხიხაძის
სარეცენზიო წიგნის 2.1 ნაწილში „საქართველოს საგარეო ვაჭრობის თანამედროვე მდგომარეობა“ მოყვანილი
არც ერთი სტატისტიკური მაჩვენებელი არ შეესაბამება
სინამდვილეს. ეს არ შეიძლება უნებლიე შეცდომად ჩაითვალოს. ეს აშკარად ეკონომიკური მეცნიერებისადმი
თავზე ლაფის გადასხმაა.
რეცენზიის ფორმატი არ მაძლევს წიგნის სხვა ნაწილების დეტალური განხილვის საშუალებას. თანაც არ
მინდა მკითხველი გადავღალო, მით უმეტეს, რომ წინა შეფასებების გამეორება მომიწევს. მოკლედ კი ვიტყვი, რომ
წიგნის არც ერთ ნაწილში არანაირი მეცნიერული აზრი
არაა ჩადებული, უბრალოდ იგი სხვისგან თავხედურად
მოპარული ფრაგმენტებისა და ავტორის უაზრო სიტყვების ქაოსური გროვაა, და რა თქმა უნდა, მას არანაირი
მეცნიერული ღირებულება არ გააჩნია. შეიძლება თამამად
ითქვას, რომ სარეცენზიო წიგნი თანამედროვე ქართული
ეკონომიკური სკოლის სირცხვილია. ასეთი მახინჯი ანალოგი ალბათ ქართული ეკონომიკური ლიტერატურის
ისტორიაში არ მოიპოვება. ჩემი დასკვნების კიდევ უფრო
მეტი დამაჯერებლობის მიზნით, გარდა ზემოაღნიშნული
მოპარული 36 გვერდისა, მინდა დამატებით მოვნიშნო
ლ. ხიხაძის მიერ სხვისი ნაშრომებიდან სიტყვა-სიტყვით
გადაწერილი შემდეგი გვერდები:

გვ. 25, 26, 27, 28, 83 გადაწერილია სალექციო კურსიდან, ეკა ლეკაშვილი, საერთაშორისო და რეგიონული
ორგანიზაციები, თსუ, ინტერნეტი.

გვ. 42-43 გადაწერილია ნაშრომიდან, ბექაჩ ხეიძე,
მიხეილ პატაშური, „საქართველო და ვაჭრობის მსოფლიო
ორგანიზაცია, ვალდებულებების შესრულება, დადადებითი შედეგები, „ახალი აზრი“, 2003 №1(7), ინტერნეტი

გვ. 50 სიტყვა-სიტყვით ამოღებულია ინტერნეტიდან.

გვ. 54 და გვ. 55 გადაწერილია რ. ფუტკარაძის
სტატიიდან „საქართველო-გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები, ახალი აზრი,
2004, #4 (18).

გვ. 60, 61, 66 გადაწერილია რ. ფუტკარაძის სტატიიდან „საქართველოს საგარეო ვაჭრობა: პრობლემები
და პერსპექტივები, ბიზნეს-მაცნე, 2008, #3(6).

გვ. 7-71 გადაწერილია ინტერნეტიდან (ექსპორტ-

იმპორტის გზამკვლევი).

გვ. 71 გადაწერილია ინტერნეტიდან, GSP-სქემა,
მეწარმის სამაგიდო წიგნი.
ამრიგად, წიგნის ნახევარზე მეტი სხვისი ნაშრომებიდან სიტყვა-სიტყვითაა გადაწერილი. არაფერს ვამბობთ
უაზრო კომპილაციებზე, რომლებიც ასევე უხვადაა ნაშრომში. ამასთან არც ერთი ავტორის ნაშრომი გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალშიც არაა მოხსენიებული.
მხოლოდ ნ. ოხანაშვილის 1999 წელს გამოცემული ანალიტიკური გამოკვლევიდან პირწმინდად გადაწერილია
წიგნის 28 გვერდი. არაა გამორიცხული სხვა ნაწილებიც
გადაწერილი იყოს, თუმცა ამას ნამდვილად არა აქვს
მნიშვნელობა, ისედაც პლაგიატის აშკარა ფაქტი სახეზეა.
უფრო მეტიც, საქმე გვაქვს არა მხოლოდ პლაგიატთან,
არამედ, დიდი ოდენობის სხვისი ინტელექტუალური
საკუთრების მითვისებასთან.
და ბოლოს, რამდენად მორალური და კანონიერია
პლაგიატ ლ. ხიხაძის, როგორც არასამეწარმეო ორგანიზაციის „განათლების რეფორმის მხარდამჭერთა ორგანიზაციის“ აქტივისტის საქმიანობა, რომელიც შემოიფარგლება
მხოლოდ მის პირად მტრებად გამოცხადებულ პირებზე
ყალბი პასკვილების წერით და პლაგიატის უსაფუძვლო
მიკერებით, საზოგადოებისთვის მიგვინდია. ამით, ლ. ხიხაძე და რევანშიზმით დაავადებული მისი თანამზრახველები სახელს უტეხენ არა მხოლოდ ეკონომიკურ სკოლას,
არამედ აგრეთვე მთელ სამოქალაქო საზოგადოებას. რა
საზოგადოებრივი ნდობა უნდა ჰქონდეს იმ ორგანიზაციას, რომელიც ცდილობს განათლებასა და მეცნიერებაში
„წესრიგის დამყარებას“ პროფესიონალი პლაგიატისა და
თაღლითის მეშვეობით.
აქვე მინდა დავამატო, რომ ჩემთვის ჩვეული თმენის
დიდი უნარიდან გამომდინარე ნამდვილად არ მივიჩნევდი ლ.ხიხაძეს პასუხის ღირსად, მაგრამ ცნობილი
ინგლისელი ფილოსოფოსისა და პოლიტიკოსის ედმუნდ
ბოირკისა არ იყოს, „არსებობს ზღვარი, რომლის იქით
თმენა კარგავს კეთილშობილებას“, რაზედაც ბოდიშს
ვუხდი ჟურნალის მკითხველებს.
იაშა (იაკობ) მესხია
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსისტეტის საერთაშორისო ბიზნესის კათედრის ხელმძღვანელი,
საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა
აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს
სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი
მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში,
ორგზის ღირსების ორდენის კავალერი

რედაქციისგან:
რეცენზიას თან ახლავს ზემოთ მოყვანილი პლაგიატის
დამადასტურებელი 47 გვერდიანი დოკუმენტი.
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