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aRricxva da auditi

globalizaciisa da integraciis procesi aw ukve gardau-

valia. misi SeCerebis gonivruli meqanizmi faqtobrivad ar 

arsebobs da arcaa saWiro uazro dapirispireba. yvelaze 

racionaluri, rac SeiZleba am process nacionalur (sa-

xelmwifo) sivrceSi Semohyves da Cveni Zalisxmeva mivaS-

veloT, es misi dadebiTi Cvenebebis optimaluri doziT 

miReba da gverdiTi movlenebis  ganridebaa.

giorgi rusiaSvili

ekonomikis akademiuri 

doqtori, profesori

vin agebs pasuxs buRaltruli aRricxvisa 
da auditis mdgomareobaze saqarTveloSi 

ბი ზ ნე სიც, რო გორც სო ცი ა ლუ რი მო თ ხო ვ ნე ბის 
უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის სა შუ ა ლე ბა (ეკო ნო მი კის გა ნ ვი თა-
რე ბის ბა ზი სი), ბუ ღა ლ ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვა და აუ დი ტი 
კი, რო გორც ბი ზ ნე სის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი (ინ ფო-
რ მა ცი ის მო პო ვე ბი სა და შე სა ბა მი სი გა და წ ყ ვე ტი ლე-
ბე ბის მი ღე ბის სა ფუ ძ ვე ლი), გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და 
ინ ტე გ რა ცი ის პრო ცე სის შე მა დ გე ნე ლია და ამ სფე-
რო ში გა ნ სა კუ თ რე ბით აუ ცი ლე ბე ლია რა ცი ო ნა ლუ რი 
მო ბი ლი ზე ბა - ევ რო პუ ლი გა მო ც დი ლე ბი სა და მსო-
ფ ლი ოს სა უ კე თე სო პრა ქ ტი კის გა ზი ა რე ბა. 

შორს რომ არ წა ვი დეთ, ამ სა უ კუ ნის და სა წ ყი-
სი დან და სა ვ ლე თი ს კენ სწ რა ფ ვას  (ევ რო სი ვ რ ცე ში 
და მ კ ვი დ რე ბის აკ ვი ა ტე ბას) თან ახ ლ და ევ რო პუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის (კუ ლ ტუ რის, პრა ქ ტი კის, ნო რ მე-
ბის) „კო პი რე ბა“ და ყო ვე ლ გა რი ადა პ ტი რე ბის გა რე შე, 
უც ხო გა რე მო ს თ ვის ძა ლ და ტა ნე ბი თი თა ვ ს მო ხ ვე ვა, 
ამა ს თან, PR-ე ფე ქ ტე ბით იმის დე მო ნ ს ტ რი რე ბა, რომ 
ყვე ლა ფე რი კა რ გა დაა. „რე ფო რ მა ტო რო ბის იმი ჯი“, 
„ა ღ მა ვა ლი რე ი ტი ნ გე ბი“ და „მი ღ წე ვე ბის ტი რა ჟი-
რე ბა“ აღი ქ მე ბო და, რო გორც წა რ მა ტე ბა, მი სა ბა ძი 
მა გა ლი თი, სტა ბი ლუ რი წი ნ ს ვ ლის გა რა ნ ტია. ფა ქ-
ტო ბ რი ვად კი რე ა ლუ რი მდ გო მა რე ო ბა არ სე ბი თად 
უც ვ ლე ლი (მძი მე) რჩე ბო და. 

მო ჩ ვე ნე ბით სა მ ყა რო ში არ სე ბო ბა უნა ყო ფოა (წა რ-
სუ ლის გა კ ვე თი ლე ბი დან თუ ნ დაც ეს და ს კ ვ ნა მა ინც 
უნ და გა მო ვი ტა ნოთ).  კა რ გია, რო ცა სა ქა რ თ ვე ლო ზე 
იქ მ ნე ბა და დე ბი თი შთა ბე ჭ დი ლე ბა და სა ე რ თა შო რი-
სო ფო რუ მე ბ ზე გხ ვ დე ბი ან გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ყუ რა-
დ ღე ბით, მა გ რამ ამი ს თ ვის, მი ნი მუმ, ახ ლოს მა ინც 
უნ და იყო სა სუ რ ველ ვი თა რე ბა ს თან.

რო ცა გა ნ ვი თა რე ბა სა და რე ფო რ მე ბ ზე (ბუ ღა ლ-
ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვი სა და აუ დი ტის სა ე რ თა შო რი სო 
სტა ნ და რ ტე ბის და მ კ ვი დ რე ბა ზე) თავს ვა წო ნებთ 
გა რე სა მ ყა როს, უნ და გვე ს მო დეს, რომ ამ ილუ ზი ურ 
სა ფა რ ქ ვეშ არ სე ბობს მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ბ ლე მე ბი, 
რო მ ლე ბიც აფე რ ხე ბენ პრო გ რე სს. ეს პრო ბ ლე მე ბი კი 
არ მი ვ ჩ ქ მა ლოთ, გა მო ვი ტა ნოთ სა მ ჯა ვ რო ზე, გა მო ვა-
ვ ლი ნოთ რე სუ რ სე ბი და მა თი და ძ ლე ვის შე სა ძ ლე ბ-
ლო ბე ბი, მო ვა ხე რ ხოთ ხა რ ვე ზე ბის (თუ და მუ ხ ტუ ლი 
ნა ღ მე ბის) ნე ი ტ რა ლი ზა ცია. 

სა მ წუ ხა როდ, ამ მხ რივ, სა ქა რ თ ვე ლო ში მდ გო მა რე-
ო ბა სა მა გა ლი თო არ გა ხ ლავთ. მე ტიც, ბუ ღა ლ ტ რულ 
აღ რი ც ხ ვა სა და აუ დი ტის სფე რო ში სრუ ლი ქა ო სი და 
არა კო მ პე ტე ნ ტუ რო ბაა და ხმა საც არა ვინ იღებს. აღ-
ნი შ ნუ ლ ზე ხა ზ გა ს მით მი ა ნი შ ნებს არა ა დე ქ ვა ტუ რი 
რე გუ ლა ცია, მათ შო რის ისიც, რომ უპი რო ბოდ (ფა ქ-
ტო ბ რი ვი მდ გო მა რე ო ბის შე ს წა ვ ლის გა რე შე, შო კუ რი 
ჩა რე ვით) იქ ნა გა ზი ა რე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი, ბუ ღა-
ლ ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვი სა და აუ დი ტის სა ე რ თა შო რი სო 
სტა ნ და რ ტე ბი, ბუ ღა ლ ტ რის და აუ დი ტო რის ეთი კის 
კო დე ქ სის ევ რო პუ ლი რე და ქ ცია. ბა ზი სუ რი მდ გო-
მა რე ო ბა, მით უმე ტეს, პო ს ტ სა ბ ჭო თა ეკო ნო მი კის 
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ტრა ნ ს ფო რ მა ცი უ ლი პრო ცე სე ბი მე ტი და კ ვი რ ვე ბის,  
არ სე ბუ ლი პრა ქ ტი კის, უნარ-ჩ ვე ვე ბის ადა პ ტი რე ბის, 
ერო ვ ნუ ლი ტრა დი ცი ე ბის და ჩვე უ ლე ბე ბის გა თ ვა ლი-
ს წი ნე ბის ობი ე ქ ტი უნ და ყო ფი ლი ყო.

დ რომ, ვი თა რე ბის ცვ ლი ლე ბამ, მო თ ხო ვ ნი სა და 
მი წო დე ბის თა ნა ფა რ დო ბამ ნა წი ლო ბ რივ და ა რე გუ-
ლი რა ემო ცი ურ ფო ნ ზე მი ღე ბუ ლი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბე-
ბის თა ნ მ დე ვი გვე რ დი თი უა რ ყო ფი თი ჩვე ნე ბე ბი (ვერ 
ვი ტ ყ ვით, რომ არა ფე რი გა კე თე ბუ ლა, კა ტა ს ტ რო ფის 
პი რ სა ვართ და პე რ ს პე ქ ტი ვა არ ჩანს), თუ მ ცა უდა ვოა, 
შე დე გე ბი ბე ვ რად უკე თე სი იქ ნე ბო და გა რ და მა ვალ 
ეტა პად ერო ვ ნუ ლი სტა ნ და რ ტე ბი მი გ ვე ღო, გა ნ ს ხ-
ვა ვე ბუ ლი ინ ტე რ პ რე ტა ცი ე ბი და გ ვე მ კ ვი დ რე ბი ნა ცა-
ლ კე ულ მტ კი ვ ნე ულ, ან გა სა ხო რ ცი ე ლე ბ ლად რთულ 
სა კი თ ხე ბის მი მართ.

ა რა ფე რია იმა ში ცუ დი, სა ხე ლ მ წი ფოს ცა ლ კე ულ 
სა კი თ ხე ბ ზე გა ა ჩ ნ დეს ერო ვ ნუ ლი სტა ნ და რ ტე ბი 
(დრო ე ბით მა ინც), ვი დ რე უფ რო მა ღა ლი რე გუ ლა-
ცი ის შე სა ბა მი სი სა ფუ ძ ვე ლი შე ი ქ მ ნე ბა. პი რი ქით, ეს 
მე ტი პა სუ ხი ს მ გე ბ ლო ბა, გა მო ც დი ლე ბის გა მო ვ ლე-
ნის უნა რი, სა კუ თა რი ღი რ სე ბე ბის (მო სა ხ ლე ო ბის, 
კუ ლ ტუ რის, მა შა სა და მე, სხ ვე ბის) პა ტი ვი ს ცე მის გა-
მო ხა ტ ვა, ამა ს თან, ბე ვ რად რთუ ლი, მა გ რამ სა კი თ ხის 
კო მ პე ტე ნ ტუ რი გა და წ ყ ვე ტაა. ერო ვ ნუ ლი სტა ნ და რ ტი 
სუ ლაც არ ნი შ ნავს სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტის უა რ-
ყო ფას ან/და მა ს თან არ სე ბით შე უ სა ბა მო ბას. ევ რო პის 
სხ ვა ქვე ყ ნე ბ მა ეს გზა გა ი ა რეს. ბე ვრ ქვე ყა ნას ახ ლაც 
აქვს ერო ვ ნუ ლი სტა ნ და რ ტი და მათ ამის გა მო, პრო-
ბ ლე მე ბი არ შე ქ მ ნი ათ. 

2013 წლა მ დე მო ქ მე დი ნო რ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის თა-
ნა ხ მად, კე რ ძო სე ქ ტო რ ში ბუ ღა ლ ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვი სა 
და ან გა რი შ გე ბის რე გუ ლი რე ბა 1999 წლი დან კე რ ძო 
სა მა რ თ ლის სუ ბი ე ქტს, პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ას 
(ბაფ-ს) ეკი ს რა (მი სი აქ ტი უ რო ბის და სხ ვა ალ ტე რ-
ნა ტი ვის არა რ სე ბო ბის გა მო). აუ დი ტის სფე რო ში კი 
მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოდ სა ქა რ თ ვე ლოს პა რ ლა მე-
ნ ტ თან არ სე ბუ ლი აუ დი ტო რუ ლი სა ქ მი ა ნო ბის სა ბ ჭო 
იყო წა რ მო დ გე ნი ლი. მა თი მო ქ მე დე ბის (თუ უმო ქ მე-
დო ბის) შე დე გად, კე რ ძო სე ქ ტო რ ში ბუ ღა ლ ტ რუ ლი 
აღ რი ც ხ ვი სა და აუ დი ტუ რი სა ქ მი ა ნო ბის ხა რი ს ხი, 
პრო ფე სი ის ავ ტო რი ტე ტი და კო მ პე ტე ნ ტუ რო ბის 
მა ს შ ტა ბი არ სე ბი თად არ შე ც ვ ლი ლა. მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი თა ვი ა ნ თი ყო ვე ლ დ ღი უ რო ბით 
იყ ვ ნენ და კა ვე ბუ ლ ნი და  უფ რო ბი ზ ნე სსუ ბი ე ქ ტე ბის 
ინ ტე რე სებს ავ ლე ნ დ ნენ. ამ და სხ ვა მი ზე ზ თა გა მო, 
მათ არ ეყოთ რე სუ რ სე ბი (მათ შო რის, პო ტე ნ ცი უ რი 
არ სე ნა ლი) დრო ე ბით სტა ნ და რ ტე ბ ზე და მა შა სა და მე, 
ბე ვ რად წა რ მა ტე ბულ შე დე გე ბ ზე ემუ შა ვათ.

გა ნ ვი თა რე ბუ ლ მა მო ვ ლე ნე ბ მა და პო ს ტ რე ვო-
ლუ ცი უ რ მა (მხე დ ვე ლო ბა შია 2000 წლის შე მ დ გო მი 
პე რი ო დი) პრო ცე სე ბ მა ფა ქ ტო ბ რივ ვი თა რე ბა სა და 
მო ქ მედ კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბა ში კო რე ქ ტი ვე ბის შე ტა ნის 
აუ ცი ლე ბ ლო ბა წა რ მო შ ვა (რაც უდა ვოდ გა ნ სა ხო რ-
ცი ე ლე ბე ლი იყო), თუ მ ცა ლო ბი ს ტუ რი დი ნე ბე ბი სა 
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და ცა ლ კე ულ პი რ თა კე რ ძო ინ ტე ე სე ბის გა თ ვა ლი ს-
წი ნე ბით, წი ნა მო წ ვე ვის პა რ ლა მე ნ ტ მა, თა ვი სი სა ქ-
მი ა ნო ბის მი წუ რულს, ბო ლო სა სე სიო სხ დო მა ზე, ნა-
ჩ ქა რე ვად, უფ რო უა რე სი  რე გუ ლა ცია მი ი ღო და 2013 
წლის ია ნ ვ რი დან ამო ქ მე დდა კა ნო ნი „ბუ ღა ლ ტ რუ ლი 
აღ რი ც ხ ვი სა და ფი ნა ნ სუ რი ან გა რი შ გე ბის აუ დი ტის 
შე სა ხებ“, რო მ ლი თაც გა უ ქ მ და რა წი ნა მო რ ბე დი კა-
ნო ნე ბი და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი იე რა რ ქია, ამ ჯე რად უკ ვე 
ერთ რე გუ ლა ცი ა ში მო ე ქ ცა ეს ორი გა ნ ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მი მა რ თუ ლე ბა და ორი ვე სფე რო თვი თ რე გუ ლი-
რე ბას (ბაფ-ის გა ნ მ გე ბ ლო ბას) და ე ქ ვე მ დე ბა რა, რაც 
სხ ვა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხ რი დან მწ ვა ვე 
უთა ნ ხ მო ე ბის, დი ს კუ სი ის სა გა ნი გა ხ და. თვი თ რე გუ-
ლი რე ბის პრა ქ ტი კი ს გან, მი სი უკი დუ რე სად მწ ვა ვე 
გვე რ დი თი მო ვ ლე ნი ბის გა მო, აზ რ თა სხ ვა და ს ხ ვა ო-
ბას იწ ვევს აგ რე თ ვე პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
აკ რე დი ტა ცი ის, აუ დი ტო რ თა ორ დო ნი ა ნი რე ე ს ტ რის, 
ბუ ღა ლ ტე რ თა და აუ დი ტო რ თა სე რ თი ფი ცი რე ბის 
კა ნო ნით გა ნ სა ზ ღ ვ რუ ლი ნო რ მე ბი (ამ დრო ი ს თ ვის 
სა ქა რ თ ვე ლო ში ბაფ-ის გა რ და, 2 პრო ფე სი უ ლი ორ-
გა ნი ზა ცია - „ა უ დი ტო რ თა, ბუ ღა ლ ტე რ თა და ფი ნა-
ნ სურ მე ნე ჯე რ თა ფე დე რა ცია“ და „ბუ ღა ლ ტე რ თა და 
აუ დი ტო რ თა სა ზო გა დო ე ბა“ ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს). სხ ვა 
ბე ვრ ხა რ ვე ზ თან ერ თად, კა ნო ნი აშ კა რად გა მო ხა-
ტავს მო ნო პო ლი ურ, კო რუ ფ ცი ულ სუ ლი ს კ ვე თე ბას, 
არ შე ე სა ბა მე ბა ევ რო პის პა რ ლა მე ნ ტი სა და ევ რო პის 
სა ბ ჭოს დი რე ქ ტი ვებს. აქე დან გა მო მ დი ნა რე, ჯერ 
კი დევ კა ნო ნის ამო ქ მე დე ბა მ დე, გა მო ი კ ვე თა მი სი 
არ სე ბი თად გა და მუ შა ვე ბის გა რ დუ ვა ლო ბა. წი ნა ა ღ მ-
დეგ შე მ თ ხ ვე ვა ში, მო სა ლო დ ნე ლი იყო მწ ვა ვე პრო ბ-
ლე მე ბის წა რ მო ქ მ ნა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შე ი ქ მ ნა 
სა ბა ზო კა ნო ნ პ რო ე ქ ტი (სა თა და რი გო ვა რი ა ნ ტე ბიც), 
რო მე ლ შიც გა თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი იყო პრო ფე სი უ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრი ნ ცი პუ ლი შე ნი შ ვ ნე ბი, დღე მ-
დე ვი თა რე ბა არ შე ც ვ ლი ლა. კა ნო ნი პრა ქ ტი კუ ლად 
არ მუ შა ობს. მა ს ში უმ ნი შ ვ ნე ლო ჩა ს წო რე ბის გა რ და, 
სა ფუ ძ ვ ლი ა ნი ცვ ლი ლე ბე ბი ჯი უ ტად არ შე ა ქვთ და 
შე დე გად, ხა ნ გ რ ძ ლი ვ დე ბა გა უ რ კ ვე ვე ლი ვი თა რე ბა, 
ბაფ-ის მო ნო პო ლი ურ მდ გო მა რე ო ბა. ფა ქ ტო ბ რი ვად, 
სა ხე ზეა ქა ო სუ რი მდ გო მა რე ო ბა, იზ ღუ დე ბა პრო ფე-
სი ი სა და და რ გის გა ნ ვი თა რე ბა. 

ა დ რე თუ წი ნა ხე ლი სუ ფ ლე ბის ახი რე ბებს მი ე წე-
რე ბო და ასე თი სი ჯი უ ტე, ამ ჟა მად არც ახალ ხე ლი სუ-
ფ ლე ბას ეყო გა მო ც დი ლე ბა გა ე რ ჩია კა რ გი ცუ დი ს გან 
და გა მო ე ვ ლი ნა ნე ბა ხა რ ვე ზე ბის აღ მო სა ფ ხ ვ რე ლად.

„ბუ ღა ლ ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვი სა და ფი ნა ნ სუ რი ან გა-
რი შ გე ბის აუ დი ტის შე სა ხებ“ სა ქა რ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
გა უ მა რ თა ო ბა ზე, მის მო ნო პო ლი ურ გა ნ ზ რა ხ ვე ბ ზე 
უც ხო ე ლი, სა ქ ვე ყ ნოდ ცნო ბი ლი, და რ გის აღი ა რე ბუ-
ლი ექ ს პე რ ტე ბიც აღ ნი შ ნა ვენ (რო ბერტ.ვ. მა კ გი და სხ-
ვე ბი), თუ მ ცა მა თი მო სა ზ რე ბე ბიც იგ ნო რი რე ბუ ლია.

სა ზე და მ ხე დ ვე ლო ორ გა ნო, რო მ ლის არ არ სე ბო ბა 
მო ქ მე დი კა ნო ნის სე რი ო ზუ ლი ხა რ ვე ზია, პრი ნ ცი-
პუ ლი მნი შ ვ ნე ლო ბი საა და ევ რო პის პა რ ლა მე ნ ტი სა 
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და ევ რო პის სა ბ ჭოს დი რე ქ ტი ვე ბი თა ცაა გა თ ვა ლი ს-
წი ნე ბუ ლი, მა ვა ნ თა მე ცა დი ნე ო ბით, მი სი შე ქ მ ნა მი-
ე ბა „ფა სი ა ნი ქა ღა ლ დე ბის ბა ზ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნ ში 
ცვ ლი ლე ბე ბის შე ტა ნას. არ სე ბუ ლი პრო ე ქ ტის თა ნა-
ხ მად, სა ზე და მ ხე დ ვე ლო ორ გა ნოს შე ქ მ ნა გა თ ვა ლი ს-
წი ნე ბუ ლია ფა სი ა ნი ქა ღა ლ დე ბის კო მი სი ა ს თან, რის 
გა მოც, მი სი რე ა ლი ზა ცია თა ვი და ნ ვე გა ნ წი რუ ლი იყო, 
რა მ დე ნა დაც ფა სი ა ნი ქა ღა ლ დე ბის ბა ზა რი სა ქა რ თ ვე-
ლო ში ფა ქ ტო ბ რი ვად არ არ სე ბობს (ახ ლო მო მა ვა ლ შიც 
არაა მო სა ლო დ ნე ლი მი სი ამო ქ მე დე ბა), გა რ და ამი სა,  
აქ იკ ვე თე ბა ლო ბი ს ტუ რი და უწ ყე ბ რი ვი ინ ტე რე სე ბი 
(სხ ვა დე ტა ლე ბ ზე მს ჯე ლო ბა შორს წა გ ვი ყ ვანს).

ა სე თი ვი თა რე ბის გა გ რ ძე ლე ბა და მ ღუ პ ვე ლია და 
ამ დე ნად, არ უნ და და ვუ შ ვათ.  

რაც სა ვა ლა ლოა, ბუ ღა ლ ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვა და აუ-
დი ტი გა ვ ლე ნე ბის და ყო ფა /გა და ნა წი ლე ბის სფე როდ 
გა და ი ქ ცა.

 რე ფო რ მე ბად მო ნა თ ლუ ლი არა კო ო რ დი ნი რე ბუ-
ლი ჩა რე ვე ბის შე დე გად, სა ქა რ თ ვე ლო ში ჩა მო ყა ლი-
ბ და კვა ზი ვი თა რე ბაა.  ერ თ მა ნე თი ს გან და მო უ კი-
დე ბე ლი რე გუ ლა ცი ე ბის ბა ზა ზე, აუ დიტს ატა რებს 
სა მი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი წა რ მო ნა ქ მ ნი: სა ხე ლ მ წი ფო 
აუ დი ტის სა მ სა ხუ რი (ყო ფი ლი კო ნ ტ რო ლის პა ლა-
ტა), შე მო სა ვ ლე ბის სა მ სა ხუ რი და და მო უ კი დე ბე ლი 
აუ დი ტო რუ ლი კო მ პა ნი ე ბი. მო ქ მედ ნო რ მა ტი ულ 
აქ ტე ბ ში აშ კა რად იკ ვე თე ბა სა ხე ლ მ წი ფო აუ დი ტის 
სა მ სა ხუ რის, შე მო სა ვ ლე ბის სა მ სა ხუ რის და კე რ ძო 
სე ქ ტო რ ში ბუ ღა ლ ტე რ თა და აუ დი ტო რ თა პრო ფე სი-
უ ლი გა ე რ თი ა ნე ბე ბის კე რ ძო, უწ ყე ბ რი ვი თუ ბი ზ ნე-
სი ნ ტე რე სე ბი. ფა ქ ტო ბ რი ვად, სა მი ვე მი მა რ თუ ლე ბას 
გა ა ჩ ნია პრე ტე ნ ზია (დე კ ლა რი რე ბუ ლია, რომ) თა ვი ა-
ნ თი კო მ პე ტე ნ ცი ის (რე გუ ლა ცი ას და ქ ვე მ დე ბა რე ბულ) 
სფე რო ე ბ ში ბუ ღა ლ ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვა და აუ დი ტი 
ტა რ დე ბა (მი მ დი ნა რე ობს) სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და-
რ ტე ბის შე სა ბა მი სად, რაც, რბი ლად რომ ვთ ქ ვათ, 
მხო ლოდ გა ნა ც ხა დია და ხმა უ რი ა ნი სტა რ ტია შორ 
დი ს ტა ნ ცი ა ზე:

- სა ჯა რო სა ხ ს რე ბის, სხ ვა მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე უ-
ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბი სა და ხა რ ჯ ვის აუ დიტს ახო რ-
ცი ე ლებს სა ხე ლ მ წი ფო აუ დი ტის სა მ სა ხუ რი. არე ა ლის 
გა ფა რ თო ე ბის მი ზ ნით, მის გა მ გე ბ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლი-
ბ და სსიპ „სა ჯა რო აუ დი ტის ინ ს ტი ტუ ტი“. ამ ინ ს ტი-
ტუ ტის ფუ ნ ქ ცი ე ბია:  სა ჯა რო აუ დი ტის სწა ვ ლე ბა, 
სა ჯა რო სე ქ ტო რის აუ დი ტო რ თა სე რ ტი ფი ცი რე ბა და 
გა ნ გ რ ძო ბა დი სა ვა ლ დე ბუ ლო სა გა ნ მა ნა თ ლე ბ ლო 
პრო გ რა მე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბა, კვ ლე ვი თი /ა ნა ლი-
ტი კუ რი, სა ე ქ ს პე რ ტო, სა კო ნ სუ ლ ტა ციო და სა ჯა რო 
სე ქ ტო რის აუ დი ტო რუ ლი მო მ სა ხუ რე ბა“, თუ მ ცა 
ფა ქ ტო ბ რი ვად ატა რებს აუ დი ტ საც (რაც ფა სი ა ნია). 
ინ ს ტი ტუ ტი პა სუ ხი ს მ გე ბე ლია სა ჯა რო სე ქ ტო რის 
აუ დი ტო რუ ლი მო მ სა ხუ რე ბის ხა რი ს ხის კო ნ ტ რო ლის 
სა თა ნა დო პო ლი ტი კის, პრო ცე დუ რე ბის შე მუ შა ვე ბა სა 
და გა მო ყე ნე ბა ზე. კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, ინ ს ტი ტუ ტის 
აუ დი ტო რუ ლი მო მ სა ხუ რე ბის ხა რი სხს უზ რუ ნ ვე-

ლ ყო ფა ზე პა სუ ხი ს მ გე ბე ლია სა ხე ლ მ წი ფო აუ დი ტის 
სა მ სა ხუ რი, თუ მ ცა სა ხე ლ მ წი ფო აუ დი ტის სა მ სა ხურს 
შე უ ძ ლია არ გა ი თ ვა ლი ს წი ნოს „სა ჯა რო აუ დი ტის ინ-
ს ტი ტუ ტის“ აუ დი ტო რუ ლი შე ფა სე ბე ბი.

    რა მ დე ნად სა ჭი როა სა ჯა რო სე ქ ტორს გა ე წი ოს 
აუ დი ტო რუ ლი მო მ სა ხუ რე ბა (ბუ ღა ლ ტ რუ ლი მო მ სა-
ხუ რე ბა, კო მ პი ლა ცია,  ექ ს პე რ ტი ზა, კო ნ სუ ლ ტა ცია სა-
ფი ნა ნ სო, და ბე გ ვ რის და სა მე უ რ ნეო სა ქ მი ა ნო ბა ში და 
მა ს ზე ბი უ ჯე ტუ რი სა ხ ს რე ბის ხა რ ჯ ვა), სსიპ „სა ჯა რო 
აუ დი ტის ინ ს ტი ტუ ტის“ და სა ხე ლ მ წი ფო აუ დი ტის 
სა მ სა ხუ რის ურ თი ე რ თო ბა, ან მა თი პა რა ლე ლუ რი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, რო გორც თა ვ ნე ბო ბის ნი მუ ში, 
ცა ლ კე თე მაა. აქ მხო ლოდ იმის ხა ზ გა ს მა გვი ნ და, რომ 
სა ჯა რო სე ქ ტო რ ში აუ დი ტო რუ ლი მო მ სა ხუ რე ბის 
უფ ლე ბა აქვს მხო ლოდ სსიპ „სა ჯა რო აუ დი ტის ინ ს-
ტი ტუტს“. აღი შ ნუ ლი დან ნა თ ლად ჩანს, რომ სა ჯა რო 
სე ქ ტო რ ში აუ დი ტის და აუ დი ტო რუ ლი მო მ სა ხუ რე-
ბის ჩა ტა რე ბა და მო უ კი დე ბელ (სხ ვა) აუ დი ტო რულ 
კო მ პა ნი ებს შე ე ზ ღუ დათ და ბა ზ რის ეს ნა წი ლი მთ-
ლი ა ნად სა ხე ლ მ წი ფო აუ დი ტის ინ ტე რე სე ბ ში მო ე ქ ცა; 

- გა და სა ხა დის გა და მ ხ დე ლე ბ თან შე მო სა ვ ლე ბი სა 
და ხა რ ჯე ბის, შე სა ბა მი სად, გა და სა ხა დე ბის გა ა ნ გა-
რი შე ბე ბი სა და გა და ხ დის შე მო წ მე ბას ახო რ ცი ე ლებს 
შე მო სა ვ ლე ბის სა მ სა ხუ რი. რა ტო მ ღაც ამ პრო ცე ს მა 
აუ დი ტის სა ხე ლ წო დე ბა მი ი ღო. გა და მ ხ დელს ეძ ლე-
ვა არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბა და სა გა და სა ხა დო შე მო წ მე ბის 
(ალ ტე რ ნა ტი უ ლი აუ დი ტის) ჩა ტა რე ბა ან დოს სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნოს ან შე უ ძ ლია მო ი წ ვი ოს სხ ვა უფ-
ლე ბა მო სი ლი პი რი. აღ ნი შ ნულ სფე რო ში აუ დი ტის 
ჩა ტა რე ბა და აუ დი ტის გა ნ მა ხო რ ცი ე ლე ბელ პი რ თა 
შე რ ჩე ვა რე გუ ლი რ დე ბა სა ქა რ თ ვე ლოს ფი ნა ნ ს თა მი-
ნი ს ტ რის ბრ ძა ნე ბე ბით. ალ ტე რ ნა ტი უ ლი აუ დი ტის 
გა ნ მა ხო რ ცი ე ლე ბელ პი რის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბი ს თ ვის 
არ მო ი თ ხო ვე ბა აუ დი ტო რის კვა ლი ფი კა ცია ან სე რ-
თი ფი კა ტი. ალ ტე რ ნა ტი უ ლი აუ დი ტის გა ნ მა ხო რ ცი-
ე ლე ბელ პი რ თა რე ე ს ტრს აწა რ მო ებს შე მო სა ვ ლე ბის 
სა მ სა ხუ რი. ალ ტე რ ნა ტი უ ლი აუ დი ტის ჩა ტა რე ბა ზე 
უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი პი რო ბი თან და ყო ფი ლია სამ 
კა ტე გო რი ად: A, B  და C. 

A კა ტე გო რი ის ჩა მო ნა თ ვა ლ ში უპი რო ბოდ ჩა ი რ თო 
დი დი ოთ ხე უ ლის და სა ე რ თა შო რი სო ქსე ლის აუ დი-
ტო რუ ლი კო მ პა ნი ე ბი, აგ რე თ ვე გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი 
გა ვ ლე ნის ხა ნ ძ ლი ვი პრა ქ ტი კის მქო ნე თუ ახ ლად 
აღ მო ცე ნე ბუ ლი მე წა რ მე სუ ბი ე ქ ტი.

B კა ტე გო რია და კო მ პ ლე ტ და ნა კ ლე ბად ცნო ბი ლი 
აუ დი ტო რუ ლი კო მ პა ნი ე ბი ს გან, ხო ლო C კა ტე გო რი ის 
ჩა მო ნა თ ვა ლ ში მხო ლოდ ფი ზი კუ რი პი რე ბი არი ან, 
რო მე ლ თა ნა წილს აუ დი ტუ რი სა ქ მი ა ნო ბის პრა ქ ტი კა 
თუ შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცია არც ქო ნ და.

გა და მ ხ დელს, რო მე ლ საც წლი უ რი ბრუ ნ ვა აქვს 
300000 ლა რა მ დე, შე უ ძ ლია აი რ ჩი ოს C კა ტე გო რი ის 
ჩა მო ნა თ ვა ლ ში ჩა რ თუ ლი პი რი. 3000000-მ დე ბრუ-
ნ ვის მქო ნე გა და მ ხ დე ლი უფ ლე ბა მო სი ლია ხე ლ შე-
კ რუ ლე ბა გა ა ფო რ მოს B კა ტე გო რი ის ჩა მო ნა თ ვა ლ ში 
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ჩა რ თულ პი რ თან, ხო ლო 3 მლნ. ლა რის ბრუ ნ ვის ზე-
ვით გა და მ ხ დე ლი მხო ლოდ A აკა ტე გო რი ის უფ ლე ბა-
მო სილ პი რებს უნ და და უ კა ვ ში რ დ ნენ. მო მ სა ხუ რე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბა გა ნი სა ზ ღ ვ რე ბა მხა რე თა შე თა ნ ხ მე ბით, 
თუ მ ცა A კა ტე გო რი ის ობი ე ქ ტე ბი ს თ ვის ის ტრა დი-
ცი უ ლად მა ღა ლია. 

ა ღ ნი შ ნუ ლი ინი ცი ა ტი ვა ორი ე ნ ტი რე ბუ ლია ფი ს-
კა ლურ ეფე ქ ტ ზე და შე დე გე ბიც  გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლად 
შთა მ ბე ჭ და ვია, თუ მ ცა, თა ვის არ სით, „ა ლ ტე რ ნა ტი-
უ ლი სა გა და სა ხა დო აუ დი ტი“ მი ბ მუ ლია სა გა და სა-
ხა დო კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბა ს თან და აუ დი ტის სა ე რ თა შო-
რი სო სტა ნ და რ ტე ბის მო თ ხო ვ ნე ბი აქ არ ვრ ცე ლ დე ბა 
(სრუ ლ დე ბა). ჩა ტა რე ბუ ლი ალ ტე რ ნა ტი უ ლი აუ დი-
ტის ხა რი ს ხის კო ნ ტ როლს (მო ნი ტო რი ნგს) ახო რ ცი ე-
ლებს შე მო სა ვ ლე ბის სა მ სა ხუ რი ერ თი ა ნი კი თ ხ ვა რის 
შე სა ბა მი სად. ცა ლ კე ულ შე მ თ ხ ვე ვა ში, კო ნ ტ რო ლის 
გა ნ მა ხო რ ცი ე ლე ბე ლი პი რის კო მ პე ტე ნ ცია (და ს კ ვ ნე-
ბი თუ წი ნა და დე ბე ბი) აუ დი ტის ჩა მ ტა რე ბე ლი პი რის  
გა მო ც დი ლე ბა ზე ბე ვ რად და ბა ლია და პრა ქ ტი კუ ლად, 
პრო ცე სს ხე ლო ვ ნუ რად არ თუ ლებს (ქმ ნის სრუ ლი ად 
უშ დე გო ბა რი ე რებს).    

ა მ დე ნად, კლა სი კუ რი გა გე ბით, ეს არ არის აუ-
დი ტი და არც აუ დი ტო რუ ლი მო მ სა ხუ რე ბა, თუ მ ცა 
ამ მი მა რ თუ ლე ბი თაც ინ ტე რე ს თა ჯგუ ფი ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლია და ბა ზარს შე მო სა ვ ლე ბის სა მ სა ხუ რი 
აკო ნ ტ რო ლებს;

- გა ცი ლე ბით რთულ, არა ხე ლ ს ყ რელ და ფა ქ ტო-
ბ რი ვად უპე რ ს პე ქ ტი ვო ვი თა რე ბა ში აღ მო ჩ ნ დ ნენ 
და მო უ კი დე ბე ლი აუ დი ტუ რი კო მ პა ნი ე ბი და აუ დი-
ტო რე ბი, რო მე ლ თა გა ვ ლე ნის სფე როდ მო ი ა ზ რე ბა 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბი ზ ნეს სუ ბი ე ქ ტე ბი. ამა ს თან, 
სა ყუ რა დ ღე ბოა, რომ მცი რე ბი ზ ნე სი სა და სა შუ ა ლო 
ბი ზ ნე სის კა ტე გო რი ე ბი ს თ ვის სა წა რ მო თა მი კუ თ ვ-
ნე ბის შკა ლა, ევ რო პულ მი დ გო მე ბ თან შე და რე ბით, 
სა ქა რ თ ვე ლო ში ბე ვ რად და ბა ლია.

მო ქ მე დი ბი ზ ნე სს ტ რუ ქ ტუ რე ბის არა სა ხა რ ბი ე ლო 
ეკო ნო მი კუ რი მდ გო მა რე ო ბის და და ბა ლი მო ტი ვა ცი-
ის გა მო, მცი რე და სა შუ ა ლო მე წა რ მე სუ ბი ე ქ ტი ს თ ვის 
ფი ნა ნ სუ რი ან გა რი შ გე ბა და აუ დი ტი არ არის მო თ ხო-
ვ ნა დი, მით უმე ტეს შე ს რუ ლე ბის ხა რი ს ხი არ გა მო-
ი რ ჩე ვა მა ღა ლი მა ხა სი ა თე ბ ლე ბით და შე დე გო ბ რი ვი 
თვა ლ სა ზ რი სით, მა თ ზე გა ღე ბუ ლი ხა რ ჯის ექ ვი ვა-
ლე ნ ტ საც არ იძ ლე ვა. ამ კო მ პა ნი ე ბის სი ფ რ თ ხი ლე და 
ძა ლი ს ხ მე ვა მთ ლი ა ნად მი მა რ თუ ლია სა გა და სა ხა დო 
რი ს კე ბის ნე ი ტ რა ლი ზა ცი ი ს კენ (რაც ცა ლ სა ხად არ 
გუ ლი ს ხ მობს სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბის გა მო-
ყე ნე ბის აუ ცი ლე ბ ლო ბას და მათ და ც ვას). 

სა ქა რ თ ვე ლო ში სა ვა ლ დე ბუ ლო აუ დიტს ექ ვე მ დე-
ბა რე ბა აუ დი ტის ობი ე ქ ტ თა მხო ლოდ 5-8 %. ამა ს თან, 
სა ვა ლ დე ბუ ლო აუ დი ტის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა ფა ქ-
ტო ბ რი ვად და სა კუ თ რე ბუ ლი აქვს დი დი ოთ ხე უ ლის 
წა რ მო მა დ გე ნ ლე ბ სა და  სა ე რ თა შო რი სო ქსე ლ ში ჩა რ-
თუ ლი კო მ პა ნი ე ბის ნა წილს. ამ დე ნად, ამ სფე რო შიც 
ინ ტე რე ს თა სფე რო მკა ფი ოდ შე მო სა ზ ღ ვ რუ ლია. 

ა უ დი ტო რ თა ფა რ თო წრი ს თ ვის რჩე ბა მცი რე და 
სა შუ ა ლო ბი ზ ნე სის წა რ მო მა დ გე ნე ლი სუ ბი ე ქ ტე ბი, 
რო მე ლ თაც სა გა და სა ხა დო აღ რი ც ხ ვის და იშ ვი ა თი 
შე მ თ ხ ვე ვის გა რ და, აუ დი ტო რი ან აუ დი ტის ჩა ტა-
რე ბა არა ფე რ ში ჭი რ დე ბათ. მა თი მო თ ხო ვ ნე ბი უფ რო 
აუ დი ტო რულ მო მ სა ხუ რე ბა ზეა ორი ე ნ ტი რე ბუ ლი და 
აუ დ ტუ რუ ლი ფი რ მე ბი თუ და მო უ კი დე ბე ლი აუ-
დი ტო რე ბი მხო ლოდ ამ წყა რო თი სა ზ რ დო ო ბენ, რაც 
უმ ნი შ ვ ნე ლოა. შე სა ბა მი სად, აუ დი ტის პრო ფე სი ის 
მი მართ მო ტი ვა ცია ძლი ერ და ბა ლია. მო ქ მედ აუ დი-
ტო რებს შო რის კი, და უ სა ქ მე ბ ლო ბის გა მო, არა ჯა ნ-
სა ღი და მო კი დე ბუ ლე ბა ჩა მო ყა ლი ბ და.

გა რ და აღ ნი შ ნუ ლი სა, გა ნ სა კუ თ რე ბით სა ყუ რა დ-
ღე ბოა ბუ ღა ლ ტე რ თა და აუ დი ტო რ თა სა კ ვა ლი ფი კა-
ციო სწა ვ ლე ბის (პრო ფე სი უ ლი მო მ ზა დე ბის) მდ გო მა-
რე ო ბა. სა ქა რ თ ვე ლო ში ბუ ღა ლ ტ რ თა და აუ დი ტო რ თა 
სა კ ვა ლი ფი კა ციო სწა ვ ლე ბა 1999 წლი დან მი მ დი ნა-
რე ო ბას ASSA-ის სა ს წა ვ ლო პრო გ რა მის მი ხე დ ვით. 
ინ გ ლი სუ რი პრო გ რა მის (სა ქა რ თ ვე ლოს) ცე ნ ტ რი 
არის გლა ზ გო ში და პრო გ რა მაც მა თი ინ ს ტ რუ ქ ცი ის 
შე სა ბა მი სად ხო რ ცი ე ლ დე ბა. და დე ბით ას პე ქ ტე ბ თან 
ერ თად, ამ პრო გ რა მის უა რ ყო ფი თი მა ხა სი ა თე ბე ლი 
ისაა, რომ სწა ვ ლე ბის პრო ცე სი ხა ნ გ რ ძ ლი ვია, ბე ვრ 
სა განს (წი გნს) მო ი ცავს და აღ სა ქ მე ლა დაც რთუ ლია. 
სა მ წუ ხა როდ, არ არ სე ბობს ალ ტე რ ნა ტი ვა (გა მა რ ტი-
ვე ბუ ლი ვა რი ა ნ ტი), თუ ნ დაც იმ კა ტე გო რი ი სა თ ვის, 
რო მე ლ თაც გა ა ჩ ნი ათ უმა ღ ლე სი პრო ფე სი უ ლი გა-
ნა თ ლე ბა, პრა ქ ტი კუ ლი მუ შა ო ბის გა მო ც დი ლე ბა, 
მო ღ ვა წე ო ბენ ამ სფე რო ში და ფლო ბენ აწ უკ ვე გა უ-
ქ მე ბუ ლი სა ქა რ თ ვე ლოს პა რ ლა მე ნ ტ თან არ სე ბუ ლი 
აუ დი ტო რუ ლი სა ბ ჭოს მერ გა ცე მულ სე რ თი ფი კა ტებს 
(და ა ხ ლო ე ბით 600 - 800 პი რი). მათ ვა და რა მ დე ნი მე 
წე ლი წა დ ში ეწუ რე ბათ და გა უ ჩ ნ დე ბათ თა ვ სა ტე ხი. 
ამა ს თან, ასე თი სე რ თი ფი კა ტის მფ ლო ბელ პირს და 
აუ დი ტო რულ ფი რ მას, რო მე ლ საც და ქი რა ვე ბუ ლი 
ჰყავს ასე თი სე რ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, სა ვა ლ დე-
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ბუ ლო აუ დი ტის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის არა აქვს (ანუ 
ისი ნი აუ დი ტ საც ვერ ჩა ა ტა რე ბენ და მხო ლოდ აუ-
დი ტო რუ ლი მო მ სა ხუ რე ბით შე ი ძ ლე ბა და კა ვ დ ნენ). 
ფა ქ ტო ბ რი ვად, მათ შე ე ზ ღუ დათ სა ქ მი ა ნო ბის არე ა ლი 
და დგა ნან აუ ცი ლე ბ ლო ბის წი ნა შე თა ვი დან გა ი ა რონ 
სე რ თი ფი ცი რე ბის პრო ცე სი.

ს ხ ვა ალ ტე რ ნა ტი უ ლი პრო გ რა მით სწა ვ ლე ბის 
მო პო ვე ბის უფ ლე ბა, გა რ კ ვე ულ სი რ თუ ლე ე ბ თან (ფი-
ნა ნ სურ, ინ ტე ლე ქ ტურ თუ მა ტე რი ა ლურ-ტე ქ ნი კუ რი 
ბა ზის შე ქ მ ნა ს თან) არის და კა ვ ში რე ბუ ლი. 

ყ ვე ლა ზე მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ბ ლე მა კი ისაა, რომ 
სა ქა რ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს ფუ ნ ქ ცი უ რად და ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლად და მო უ კი დე ბე ლი, ცე ნ ტ რა ლი ზე ბუ ლი 
ორ გა ნო, რო მე ლიც პა სუხს აგე ბ დეს შე ქ მ ნილ ფა ქ ტო-
ბ რივ მდ გო მა რე ო ბა ზე, ან ამ შე დე გე ბის  ნე ი ტ რა ლი-
ზა ცი ა სა და მის შე მ დ გომ პრე ვე ნ ცი ა ზე. 

სა კუ თ რივ ბუ ღა ლ ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვი სა და აუ დი-
ტის რო ლ ზე არ შე ვ ჩე რ დე ბით, სა ქ მი ა ნი ადა მი ა ნე ბი-
ს თ ვის ის ისე დაც ცნო ბი ლია. ფა ქ ტია, რომ ამ მხ რივ 
მდ გო მა რე ო ბა სა გა ნ გა შო და სა ვა ლა ლოა. ამი ტომ 
გა ნ სა ხო რ ცი ე ლე ბე ლია რა დი კა ლუ რი ღო ნი ს ძი ე ბე ბი.

პი რ ვე ყო ვ ლო სა, აუ ცი ლე ბე ლია:
- სა კა ნო ნ მ დე ბ ლო ბა ზის სრუ ლ ყო ფა სა ე რ თა შო-

რი სო ექ ს პე რ ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით;
- შე ი ქ მ ნას კო მ პე ტე ნ ტუ რი და სა თა ნა დო ფუ ნ ქ-

ცი ე ბით აღ ჭუ რ ვი ლი ბუ ღა ლ ტ რუ ლი აღ რი ც ხ ვი სა 
და აუ დი ტის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა ზე და მ ხ დე ვე ლო 
ორ გა ნო, რო მ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა ვ რ ცე ლ დე ბა 
სა ხე ლ მ წი ფო აუ დი ტის სა მ სა ხუ რ ზე, შე მო სა ვ ლე ბის 
სა მ სა ხუ რ ზეც აუ დი ტის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბა ში და კე რ ძო 
სე ქ ტო რ ზეც;

- სა ზე და მ ხე დ ვე ლო მა რე გუ ლი რე ბე ლ მა ორ გა ნომ 
შე ი მუ შა ოს შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბა და გა ნა ხო რ ცი ე-

ლოს პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ა თა აკ რე დი ტა ცია; 
- სა ზე და მ ხე დ ვე ლო ორ გა ნომ აწა რ მო ოს  აუ დი ტო-

რ თა ერ თი ა ნი რე ე ს ტ რი;
- ჩა მო ყა ლი ბ დეს აუ დი ტო რ თა და ბუ ღა ლ ტე რ თა 

გა ნ გ რ ძო ბი თი სწა ვ ლე ბი სა და  სე რ თი ფი ცი რე ბის გო-
ნი ვ რუ ლი კო ნ ცე ფ ცია;

- გა ნი სა ზ ღ ვ როს ხა რი ს ხის კო ნ ტ რო ლის უზ რუ ნ ვე-
ლ ყო ფის ერ თი ა ნი სი ს ტე მა და კრი ტე რი უ მე ბი; 

- შე მუ შა ვ დეს მცი რე და სა შუ ა ლო ბი ზ ნე სის წა რ-
მო მა დ გე ნე ლი კო მ პა ნი ე ბი ს თ ვის შე სა ბა მი სი სა ე რ თა-
შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბის მი ხე დ ვით ბუ ღა ლ ტ რუ ლი 
აღ რი ც ხ ვი სა და ფი ნა ნ სუ რი ან გა რი შ გე ბის წა რ მო ე ბის 
მო ტი ვა ცია და მი სი პრა ქ ტი კუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის პე-
რ ს პე ქ ტი ვა;

- გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ძა ლი ს ხ მე ვა უნ და მი ი მა რ თოს 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბი ზ ნე სის წა რ მო მა დ გე ნე ლი კო მ-
პა ნი ე ბი ს თ ვის შე სა ბა მი სი სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ-
ტე ბის სწა ვ ლე ბის, ბუ ღა ლ ტ რე ბი სა და აუ დი ტო რე ბის 
მო მ ზა დე ბის, ინ ს ტ რუ მე ნ ტე ბი თა და თვა ლ სა ჩი ნო 
მა სა ლით უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის ღო ნი ს ძი ე ბე ბ ზე.

სა კა ნო ნ მ დე ბ ლო დო ნე ზე, სა ვა ლ დე ბუ ლო გა ხ-
დეს ფი ნა ნ სუ რი ან გა რი შ გე ბის გა მო ქ ვე ყ ნე ბა და მი სი 
და მო წ მე ბა სე რ თი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღა ლ ტ რის ხე ლ-
მო წე რით (ეს აა მა ღ ლებს აუ დი ტ ზე /ა უ დი ტო რე ბ ზე 
მო თ ხო ვ ნას და პა სუ ხი ს მ გე ბ ლო ბას.

ც ხა დია, ღო ნი ს ძი ე ბა თა წა რ მო დ გე ნი ლი ჩა მო ნა თ-
ვა ლი არ არის სა ბო ლოო და და სა შ ვე ბია კო რე ქ ტი ვე-
ბის შე ტა ნა. ამა ს თან, და კა ვ ში რე ბუ ლია ადა მი ა ნუ რი 
და მა ტე რი ა ლუ რი რე სუ რ სე ბის მო ბი ლი ზა ცი ა ს თან, 
რაც პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ძ ლე ბ ლო ბებს 
აღე მა ტე ბა.
ვ ფი ქ რობთ, აქ უც ხო ე ლი კო ლე გე ბის გა მო ც დი ლე ბა 
და დო ნო რე ბის მხა რ და ჭე რა აუ ცი ლე ბე ლია.

WHO IS RESPONSIBLE FOR THE CURRENT LEVEL OF ACCOUNTING 
AND AUDIT DEVELOPMENT IN GEORGIA?

Iuri Papaskua, Prof. Dr., Chief Executive Offi cer 
Giorgi Rusiashvili,  Prof. Dr., Member of the Board  

The Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia
 

SUMMARY

Its obvious that globalization and integration processes in the world are irrevocable. All countries need to 
adapt to its mechanisms pragmatically instead of objecting them. Also its useless to deny this process from 
economics point of view. Contrary globalization processes may lead to many good things for the national states. 
However the wise management also implies that some side effects to be remedied and fi xed as already known 
to the developed countries and no – wheel invention is needed.

This article in particular critically highlights the recent “achievements” in Georgia when from the acknowl-
edged regulation of the Audit fi eld, country stepped signifi cantly back towards so – called self-regulation of 
Audit sector and presented this transformation to the Western society as achievement, as its advertised and 
publicized, when its not as leading to very damaging processes in the country. However this is very much 
overlooked both in practical and scientifi c scale.
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„buRaltruli aRricxvis da finansuri angariSgebis auditis Ses-

axeb“ saqarTvelos kanoni kvlav yuradRebis centrSia. mis mimarT 

saqarTvelos profesiuli organizaciebi da dargis specialistebi 

mkveTrad negatiuri damokidebulebas gamoxataven. am mxriv, qarTve-

li kolegebis Sexedulebebs iziarebs saqveynod cnobili araerTi 

ucxoeli eqsperti. maT Soris, faietevilis saxelmwifo univer-

sitetis (aSS) profesori robert v. makgi. mas qarTveli mkiTxveli 

ukve icnobs. uaRresad saintereso da sayuradReboa misi Sefasebebi.

kanonTan dakavSirebiT, gTavazobT mis statias, romelic Ses-

rulda Cveni TxovniT.

mkiTxvelTa sayuradRebod!

       ABSTRACT
      This article comments on the Accounting and Auditing 
Law of the Republic of Georgia.

     INTRODUCTION
The Georgian law „On Accounting and Auditing Finan-

cial Statements“ was signed into law in 2012.1 Some of its 
provisions became effective immediately, while others became 
effective in January 1, 2013. The law includes 17 Articles on 
a wide range of accounting and auditing topics. 

The purpose of the present paper is not to dissect each 
Article, but rather to provide an overview and general com-
ments from a Western perspective. 

WHO MAKES THE RULES
There are two general approaches to the regulation of 

the accounting and auditing professions. One approach is 
to let the market regulate. The other approach is to have the 
government make the rules. In Georgia, like in many former 
Soviet republics, the government makes the rules,2 in the 
sense that it has a law on accounting and auditing, although it 
recognizes International Financial Reporting Standards, which 
are promulgated by a private organization.3

There are perceived advantages and disadvantages of 
both approaches. Those who like a large degree of govern-
ment control prefer government regulation of the accounting 

1  The legislation was signed by Mikheil Saakashvili, the 
President of Georgia, on June 29, 2012.  №6598-RS.

2  Article 1.
3  Article 3.

Robert W. McGee
Fayetteville State University, USA

A COMMENT ON THE ACCOUNTING AND 
AUDITING LAW OF GEORGIA

and auditing professions. Those who distrust government 
or who think the quality of government regulation is lower 
than that which the market could provide prefer the private 
sector to make the rules. One problem that is inherent in any 
government controlled system is that the rules and decisions 
are made based on political considerations rather than good 
economics. Sometimes this structure causes problems and 
sometimes it does not.

In the United States, the main accounting rule-making 
body is the Financial Accounting Standards Board, a private 
sector organization. However, the Securities and Exchange 
Commission, a federal government entity, provides oversight. 
Government involvement in the U.S. accounting and auditing 
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specialistis komentari

professions has increased since 2002, and some studies and 
commentators have concluded that this shift toward increased 
government control has reduced the quality and increased 
the cost of accounting disclosure. One reason for this decline 
in quality has been attributed to the fact that the people who 
make the rules (politicians and government bureaucrats) do 
not have an adequate background in accounting and auditing. 
In the U.S. case, the people in the government sector tend to 
be lawyers rather than accountants, and they have an agenda 
that is political rather than economic. 

SOVEREIGNTY PROBLEMS
One provision of the law that I found more than a little 

disturbing was the provision that defi nes „Accredited Profes-
sional Organization“1 as an organization that is a full member 
of the International Federation of Accountants (IFAC) or an 
organization that has been recognized by IFAC.2 The IFAC 
is a private sector organization headquartered in New York. 
As of this writing it has 179 members and associates in 130 
countries and claims to represent 2.5 million accountants. 

Although the IFAC is generally regarded as a reputable 
organization, ceding power to some international organiza-
tion means that the government of Georgia has partially 
abdicated its responsibility to regulate the accounting and 
auditing profession in Georgia because it has ceded power to 
an international organization located in New York. In effect, 
the IFAC chooses who shall be an Accredited Professional 
Organization in Georgia and who shall not.

This delegation of authority to a non-Georgian orga-
nization has additional effects on the Georgian accounting 
profession. For example, the law defi nes „auditor“ as a „cer-
tifi ed person, who is a member of Accredited Professional 
Organization.“3 On the surface, this defi nition does not present 
any problems. However, the law gives the Georgian Federation 
of Professional Accountants and Auditors (GFPAA), being the 
Professional Organization which is full member of IFAC, a 
non-Georgian organization, exclusivity rights of rendering 
audit services via its members, as „auditor„ shall be „a member 
of Accredited Professional Organization“ and the authority to 
determine which organizations are Accredited Professional 
Organizations is left to IFAC. 

Other aspects of the Georgian accounting and auditing 
professions are also affected by this delegation of authority. In 
order to qualify as an audit fi rm,4 the fi rm must be a member of 
an Accredited Professional Organization, and it is up to IFAC 
to determine which Georgian organizations are Accredited 
Professional Organizations. A „certifi ed person“5 must be „a 
natural person who is recognized as a Certifi ed Professional 
Accountant by the Accredited Professional Organization and 
who can prove its qualifi cation in accordance with the con-

1  Article 2r.
2  The IFAC website is www.ifac.org. 
3  Article2g.
4   Article 2h.
5   Article 2j.

tinuous education standard set by the Accredited Professional 
Organization.“ Again, the IFAC indirectly controls who can 
be a certifi ed person in Georgia. Professional certifi cation 
standards are also determined indirectly by the IFAC,6 as are 
the continuing education requirements.7

The accounting standards for non-entrepreneurial enti-
ties are set by an Accredited Professional Organization,8 and 
IFAC determines which organization(s) shall be accredited.

Another interesting anomaly I came across while read-
ing the law is the monopoly on the Georgian translation of 
the IFRS and IFRS for SMEs the law gives to the Accredited 
Professional Organization.9 In many European and North 
American countries, publishing companies are free to publish 
their own translations of laws and regulations without govern-
ment prohibitions or restrictions. 

The law also requires that only the Accredited Profes-
sional Organization’s translation be used by Georgian practi-
tioners.10 While such a requirement might seem reasonable on 
the surface, problems can result. For example, when the fi rst 
Russian translation of the International Accounting Standards 
was published in 1999, the Russian translation left out the 
word “not” in one paragraph.11 Practitioners who applied that 
paragraph necessarily applied it incorrectly, and, unless they 
were able to read the offi cial English language version of the 
rules, they were probably unaware that the offi cial Russian 
translation was incorrect. 

If the offi cial Georgian translation is incorrect in spots, 
then Georgian practitioners are likely to face the same prob-

6   Article 2p.
7  Article2q.
8  Article 3.9.
9  Article 3.10. The law also gives this organization a 

monopoly on the translation of the International Standards on 
Auditing into the Georgian language. Article 5.5 & 5.7.

10  Article 3.12. 
11  I learned this bit of information while serving as 

a consultant to the United States Agency for International 
Development in Armenia. The translation team I hired to 
translate the International Accounting Standards into Armenian 
pointed out to me that the Russian translation was different 
than the English language original in several places, including 
the place where the word “not” was left out. If the Georgian 
law requires practitioners to use only the „offi cial“ Georgian 
translation, problems could result if that translation contains 
errors. This problem could be eliminated if the law recognized 
the IASB English language version to be the defi nitive version. 
For more on the Armenian case, see Robert W. McGee, The 
Problem of Implementing International Accounting Standards: 
A Case Study of Armenia, Journal of Accounting, Ethics & 
Public Policy 2(1): 38-41 (1999), reprinted at http://ssrn.com/
abstract=251476. Also see Robert W. McGee, Accounting Reform 
in Armenia (September 2005). Available at SSRN: http://ssrn.
com/abstract=813385 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.813385. 
For a case study of accounting reform in Russia, see Robert W. 
McGee and Galina Preobragenskaya, Problems of Implementing 
International Accounting Standards in a Transition Economy: 
A Case Study of Russia. Available at SSRN: http://ssrn.com/
abstract=459363. 
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lem. If other entities are free to publish their own translations, 
competition would be introduced into the system, and quality 
tends to improve whenever competition is present.

Another point I might make is that the International Ac-
counting Standards Board (IASB) has a rule that states that the 
English version of the IFRS standards is the defi nitive text. 
The Georgian law states that practitioners may only use the 
offi cial Georgian translation,1 which would seemingly violate 
the IASB’s directive. 

Article 6 precludes individuals or entities who are not 
members of the Accredited Professional Organization from 
conducting statutory audits. If a similar rule were adopted in 
the United States, the result would be outrage and lawsuits. 
The American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) is the largest accounting association in the United 
States, yet many certifi ed public accountants choose not to be 
members, often because of the perception that the AICPA does 
not serve their interests. The Georgian law forces otherwise 
unwilling auditors to become members of an organization as 
a condition of earning a living. They are not able to exercise 
their right to protest by withholding their membership and 
approval of an organization with which they may disapprove. 

CODE OF ETHICS
Adopting codes of ethics seems to be a popular pastime 

for various professional organizations. Doing so projects an 
image to the general public that the organization is concerned 
with ethical behavior. However, a review of some professional 
ethical codes has revealed that sometimes codes of ethics 
can be used to protect the professional organization at the 
expense of the general public. Several prior versions of the 
American Institute of Certifi ed Public Accountants (AICPA) 
Code of Professional Conduct, for example, have advocated 
so-called ethical practices that actually were not in the public 
interest. Some provisions prohibited competition, advertis-
ing and solicitation, which served to protect the large and 
well-established fi rms from competition from the newer and 
smaller fi rms. Such practices serve to protect the public from 
lower costs and higher quality services, as has been pointed 
out elsewhere.2

A prior version of the IFAC Code of Ethics also placed 
restrictions on truthful advertising, which not only served to 
protect the established fi rms, but also violated the rights of 
free speech and free press of anyone who wanted to advertise.3 
The IFAC has made several revisions to its Code of Ethics in 

1 Article 3.12.
2 Robert W. McGee, Codes of Ethics Can Be Unethi-

cal, Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, Vol. 1, No. 
2 (Spring 1998), 269-275. Reprinted at http://ssrn.com/ab-
stract=2423038.

3 Robert W. McGee, Advertising and Solicitation: Some 
Ethical Problems with the IFAC Code of Ethics, Journal of 
Accounting, Ethics & Public Policy, Vol. 1, No. 2 (Spring 1998), 
286-294. Reprinted at http://ssrn.com/abstract=2423036.

recent years. The present version is 179 pages long.4 I have not 
checked to see whether any provisions of its current version 
would prohibit ethical conduct or require unethical conduct, 
but anyone who is interested can download the Code for free.

The reason I mention codes of ethics is because the 
Georgian law5 requires auditors and audit fi rms to comply 
with the IFAC Code of Ethics. I have several problems with 
this provision of the law. For one, it would force otherwise 
ethical auditors and audit fi rms to engage in unethical conduct 
if some provisions of the IFAC Code of Ethics are unethical, 
which has been the case in the past. Another problem I fi nd 
with this provision is that some provisions of the IFAC Code 
of Ethics may not be appropriate for Georgia. Each country 
has its own culture, moral attitudes and set of legal rules. Giv-
ing up sovereignty to some group of accountants and auditors 
based in New York may not be a good idea, even if the intent 
is pure. Ethics and morality is inherently an individual deci-
sion. Forcing auditors to comply with someone else’s set of 
ethical principles just doesn’t seem right. Prohibiting someone 
from practicing his profession for noncompliance with a set of 
ethical rules that may seem inappropriate constitutes an abuse 
of power. No government should have the authority to dictate 
morality or ethics – at least not until government offi cials can 
show good example by being ethical and moral themselves. 

If the accountants and auditors of Georgia want to have 
an offi cial code of ethics, they should adopt their own code, 
and not be the puppets of some far-off organization that may 
have different views and a different agenda. Perhaps the code 
they adopt would be identical or nearly identical to the present 
IFAC Code, but even if that would be the case, the law should 
not dictate that Georgian accountants and auditors must adopt 
some foreign ethics code. 

CONCLUDING COMMENTS
It may seem like I have been overly critical of the Georgian 
law. That was not my intent. As I read through it, a few of 
its provisions bothered me because of the reasons stated 
above. The intent of the law is good. Practitioners need some 
structure and guidance. This structure and guidance can 
be obtained through the private sector (the market) or the 
public sector (government). There is no need to reinvent the 
wheel, especially when it comes to accounting and auditing. 
However, one must be hesitant to blindly adopt rules that 
were made by others, even when those rules are pretty good 
overall. Care must be taken not to create monopolies or to 
adopt rules that prohibit individuals from earning a living, 
or that force individuals to act unethically as a condition of 
continued employment.

4 IFAC, Handbook of the Code of Ethics for Professional 
Accountants, 2013 edition, New York: International Federation 
of Accountants. http://www.ifac.org/sites/default/fi les/
publications/fi les/2013-IESBA-Handbook.pdf

5  Article 9.
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SeniSvnebi saqarTvelos kanonze „buRaltruli aRricxvis 

da finansuri angariSgebis auditis Sesaxeb“

 robert v. makgi

 profesori, faietevilis saxelmwifo universiteti, aSS

r e z i u m e

 სტატია ეძღვნება საქართველოს კანონს „ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტის შესახებ“ (№6598-რს, ხელმოწერილ იქნა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2012 წლის 29 
ივნისს, კანონის ზოგიერთი მუხლი ძალაში შევიდა გამოქვეყნებისთანავე, ნაწილი კი - 2013 წლის 1 
იანვრიდან. მოიცავს სულ 17 მუხლს და ეხება ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სფეროს ფართო 
საკითხებს).

სტატიის მიზანია არა კანონის მუხლობრივი განხილვა, არამედ მისი მიმოხილვა და დასავლური 
გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოგადი ხასიათის შენიშვნების შეთავაზება. მიმოხილვაში ყველაზე 
კრიტიკულად აღქმულია კანონის ის მუხლი, რომლის თანახმად, მხოლოდ IFAC-ის სრული წევრი 
პროფესიული ორგანიზაცია: საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია 
(ბაფ-ი), ფლობს აუდიტის ჩატარების ექსკლუზიურ უფლებას საკუთარი წევრების მეშვეობით, 
რადგან კანონის მიხედვით „აუდიტორი“ არის „აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის“ წევრი, 
აკრედიტებულად კი ავტომატურად ითვლება „ორგანიზაცია, რომელიც არის ან IFAC -ის სრული წევრი 
ან აღიარებულია IFAC-ის მიერ“. თუ ვინ უნდა იყოს აკრედიტებული და ვინ არა, დამოკიდებულია 
IFAC-ზე, რომელიც არ წარმოადგენს საქართველოს ორგანიზაციას. 

„შესაძლებელია ჩვენი დამოკიდებულება მკვეთრად კრიტიკული იყოს აღნიშნული კანონის მიმართ, 
თუმცა ეს არ იყო ჩვენი განზრახვა. კანონის შესწავლამ და განსაკუთრებით მისმა ზოგიერთმა მუხლმა 
ჩვენ რეალურად ძლიერი არასერიოზულობის შთაბეჭდილება დაგვიტოვა სხვადასხვა გარემოებიდან 
გამომდინარე“ - აღნიშნავს ავტორი.

ეჭვგარეშეა, რომ კანონის მიზანი კეთილშობილურია: პრაქტიკის განმახორციელებელ საზოგადოებას 
საქართველოში ესაჭიროება გარკვეული სტრუქტურიზება და გაიდლაინები. აღნიშნული სტრუქტურა და 
სახელმძღვანელო მასალები შეიძლება შემუშავებულ იქნეს ან კერძო სექტორის (ბაზარი) მონაწილეობით 
ან საზოგადოებრივი სექტორის (მთავრობა) ჩარევით. თუმცა არაა საჭირო ახალი „ბორბალის“ გამოგონება 
იმ სფეროებში, სადაც არსებობს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა, 
განსაკუთრებით როდესაც საკითხი ეხება აუდიტს და ბუღალტერიას. ასევე არაა სწორი სხვების მიერ 
შემუშავებული წესების ბრმად კოპირება, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს კანონები სრულყოფილად მუშაობენ 
სხვა გარემოებაში. 

მთავარია კანონის „ძალით“ და კანონის „ენით“ ხელოვნურად არ შეიქმნას მონოპოლიები, რადგან 
ბაზარი ზოგადად არ ქმნის მონოპოლიას, არამედ კანონები ქმნიან მას. განსაკუთრებით ეს საშიში 
ხდება, როდესაც იქმნება მონოპოლიური სიტუაცია, ან იქმნება ისეთი კანონები, რომელთა შედეგია 
ფიზიკური და იურიდიული პირების ბიზნესიდან განდევნა და მათთვის საქმიანობის განხორციელებაში 
ხელოვნურად ხელის შეშლა შემოსავლის მიღების შეზღუდვით და გრძელვადიანი უმუშევრობის 
პირობების შექმნის საფუძველზე არაეთიკური გარემოს დამკვიდრების პროვოცირება.
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When we talk about development and reforms in post-so-
viet states  in the fi eld of application of international standards 
of fi nancial reporting and audit we need to touch the problems 
which jeopardize this process. Its obvious that in many coun-
tries the problems are the same and this is common for us.

Unfortunately, in this regards in Georgia the situation is 
not perfect. Mainly this is caused by the unjust regulations 
done so far. From the legislative perspectives the accounting 
in the private sector is regulated on self-regulation principles 
since 1999, and in audit – since 2013. This became the issue 
of the recent debates among the professional organizations.
The diffence in points of view is caused also by the existing 
norms of professional organization accreditation, two level 
system of audit registry, and other provisions of the Law of 
Georgia on Accounting and Auditing of Financial Statements. 

The existing economic and motivation level of business 
structures in Georgia induces that accounting and audit ac-
cording to International Standards of Audit and Financial 
Reporting is not demanded and also as usual the costs of IFRS 
for SMEs applicability in Small and Medium companies in 
Georgia is higher than forecasted income from the establish-
ing relevant quality control in the company necessary for 
application of IFRS for SMEs. More impact andcare is given 
towards avoidance of taxation risks (which defi nitely does 
not stipulates application and obsrvance of international stan-
dards in fi nancial reporting). Also in general the accounting 
and audit became the fi eld of infl uence of the interests by 
different actors. 

So called reforms induced the quasi-situation where there 
are separately, without any coordination the interests of i) the 
Ministry of Finance&the Revenue Service, ii) State Audit 
Organization, and iii) Professional Organizations of Accoun-
tants and Auditors working in the private sector. Actually, all 
three directions claim in their competence frameworks in all 
the areas of their regulation the fi nancial reporting and audit 
to be conducted (done) according to international standards. 

Currently in Georgia for the public legal entities the norms 
of accounting are adopted by the Ministry of Finance.

The State Audit Organization is performing audit of public 

THE CURRENT LEVEL OF ACCOUNTING AND 
AUDIT DEVELOPMENT IN GEORGIA

Giorgi Rusiashvili, 
Prof. Dr., Member of the Board

Iuri Papaskua, 
Prof. Dr., Chief Executive Offi cer 

resources, audit of spending and usage of other material assets. 
Underthis organization the Public Law Legal Entity “State 
Finances Institute” is established.The main functions of this 
institute are: education in the fi eld of public audit, certifi ca-
tion and mandatorycontinuous education of the public sector 
auditors, research and analytical, expertise and consulting, 
public sector audit services. The Institute is responsible on 
elaboration and appropriate implementation of quality control 
policy and procedures of public sector audit service. Interest-
ing fact is that in the public sector the right of audit service 
have only auditors certifi ed by the Public Finances Institute. 
From the mentioned facts its evident thatthe number of the 
public sector auditors is very restricted. 

Audit of the incomes and expenses of the tax payers, 

The Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers 
of Georgiais oriented towards improvement of applicability of inter-
national fi nancial reporting standards and international standards of 
audit in the fi eld of Small and Medium Enterprises and consequently 
on provision of support of professional interests in these fi elds. The 
Federation as well as country is moving towards integration into the 
European structures and with full adequacy realize the necessity of 
sharing the best practices in Accounting and Audit fi eld which exists 
in European and in the World experience. 

aRricxva da finansuri angariSgeba
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their taxes calculations and payments is done by the Revenue 
Service. The majority of the audit companies is now engaged 
in the so called alternative audit of tax inspection and this 
became one of the important part of gaining revenue from 
the audit service in Georgia. Selection of the tax inspection 
(audit) performing audit fi rm and the issues related to the 
quality control of taxation is regulated by the regulatory acts 
issued by the Minister of Finance. The mentioned initiative 
is oriented towards fi scal effect and the results are defi nitely 
worthmentioned, however in its sense taxation audit is linked 
with taxation legislation and so the International Standards 
are less observed. Therefore, in this direction as well we see 
the confl ict of interests.

In Georgia the objects of the mandatory audit are about 
5-8% of the total number of enterprises. Also, the right to 
conduct mandatory audit has the audit fi rm which is registered 
in the registry of auditors (by the end of the current year reg-
istration in the mentioned registry is not required,  however 
here mainly are considered the international network member 
companies “Big Ten” and members of “Big Four”). Therefore 
in this fi eld as well we see the confl ict of interest from differ-
ent bodies operating in the segment of audit and accounting.

Therefore for the majority of the auditors the only object 
of the audit is small and medium enterprises. Their motivation 
towards usage of the fi nancial reporting international standards 
for SMEs is very low.

Despite the above mentioned, the special attention needs 
to be paid towards current situation of qualifi cation trainings 
of the accountants and auditors (professional accreditation). In 
Georgia the qualifi cation training of accountants and auditors 
is conduced since year 1999 according to ACCA teaching pro-
gram managed from Glasgow, Great Britain. Alongside with 
positive aspects, the disadvantages of the program  the is that 
the teaching process is longer in compare to other internation-
ally recognized programs, the program consists of at least 14 
papers and Ethics module and practically is not applicable in 
Georgia. Unfortunately there is no simplifi ed alternative solu-
tion for those auditors and accountants who already posses 
post-graduate education level coupled with practical working 
experience.These are who work in the mentioned fi eld and 
had obtained the accreditation certifi cates from the former 
regulatory body of Georgia – The Audit Council of Georgia 
at the Parliament of Georgia (the numbers of the certifi cates 
issued is about 600-800 persons). The validity of the issued 
certifi cates passes in few years and this is will be big headache 
for our colleagues. 

Therefore we are in the process of establishing alternative 
teaching programs in Georgia, like CIMA, Chartered Institute 
of Management Accountants with 9 papers envisaged. But 
this is also related to some diffi culties (like creation of mate-
rial – technical basis). 

In our point of view the measures which shall be conduced 
in the area of accounting and audit and which need to be sub-
ject of the further discussions, are as follows:

• First of all its needed the legislative basis to be im-
proved with assistance of international experts;

• So to establish the accounting and audit regulatory 
oversight body equipped with full competency and relevant 
functions, and its competence shall be covering the State 
Audit Organization, Revenue Service, as well as Private 
Sector in full.

• The oversight body shall elaborate the respective 
Statutes and shall conduct the accreditation process of profes-
sional organizations 

• The regulatory body shall maintain the entire register 
of auditors

• Shalll be established continuous education and cer-
tifi cation wise concept for Auditors and Accountants 

• Shall be defi ned the quality control provision unifi ed 
system and its criteria

• Shall be established the system of motivation of 
Small and Medium Enterprises to apply the International Stan-
dards of Financial Reporting and Accountingin the process of 
preparation of the Financial Statements  and conducting book-
keeping and the perspectives of its practical implementation 

• The special attention shall be paid towards teach-
ing auditors and accountants for Micro, Small and Medium 
Enterprises with relevant International Standards of Financial 
Reporting, their training in the area, their provision with ma-
terials and other tools required. 

Its obvious that the list of the measures is not fi nal and its 
possible to make corrections into it. Also this is linked with 
the mobilization of human and material resources, which is be-
yond of the capabilities of one small professional organization. 

The Federation is engaged in World Bank’s Centre for 
Financial Reporting Reform (Henri Fortin, Head of CFRR) i) 
Accounting and Auditing Standards Community of Practice (A 
& A CoP) for Differentiated fi nancial reporting requirements: 
EU acquiscommunautaire and international good practices: 
EU Directive 2013/34/EU from 26 June 2013 by EuP and EC 
and in ii) Accounting and Auditing Education Community of 
Practice (EDU CoP): Education for opportunity: Supporting 
Universities in Achieving Academic Excellence.

The Accounting and Auditing Standards Commu-
nity of Practice (A&ACoP) has been developed to sup-
port STAREP countries address issues relating to accounting 
and auditing standards, including alignment with EU and 
international standards. The A&ACoP will help participants 
understand the main issues and share information on achieving 
a framework for accounting and auditing that meets EU com-
patible international standards and good practices, including 
the specifi c reporting needs of SMEs.

The A&ACoP meets for launch workshops to update the 
member professional federations from the STAREP countries 
on key concepts of the acquiscommunautaire in the area of 
corporate-sector accounting and fi nancial reporting and the 
principles that underpin it; focus on identifying common 
challenges participating countries face and agree on the future 
priorities and activities for the A&ACoP.

As many countries move towards the adoption of interna-
tional and regional standards in accounting and auditing there 
is a need to ensure high quality, relevant education both for 
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those entering the profession and for ongoing professional 
development throughout their career.

The World Bank’s new Accounting and Auditing Edu-
cation Community of Practice (EduCoP) brings together 
those involved in delivering accounting and audit education 
in STAREP partner countries to share best practice and 
create new knowledge. The EduCoP meets for a launch 
workshop to focus on the role of Universities in providing 
high-quality initial professional development education. 
Discussions include potential partnerships, including aca-

demic, quality assurance and fi nancial support opportuni-
ties, and consideration of the value, importance and role 
of academic research and learning technologies in modern 
accountancy education.

We believe that its unique opportunity for usto attend 
such workshop in Accounting and Auditing Standards 
Community of Practice and to share experience with our 
colleagues in in the Countries of the Eastern Partnership 
(STAREP) which will bring further development of our 
professional organization.

PROGRAMS QUICK LINKS:
CFRR
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:2146

2724~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:4152118,00.html
STAREP
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:2346

8684~menuPK:9341867~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
REPARIS
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:2156

8556~menuPK:7356122~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
FRTAP
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:2192

7199~menuPK:7356126~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
A&A ROSC
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:2156

9478~menuPK:7356128~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
JERP
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:2274

0682~menuPK:7498350~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
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iuri papasqua, prof. ekonomikur mecnierebaTa akademiuri doqtori, 

saqarTvelos auditorTa, buRalterTa da finansur menejerTa 

federaciis aRmasrulebeli direqtori

giorgi rusiaSvili, prof. ekonomikis akademiuri doqtori, 

saqarTvelos auditorTa, buRalterTa da finansur 

menejerTa federaciis gamgeobis wevri

r e z i u m e

რამ დე ნად სწო რია, რომ ორი სფე რო (ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი) ერ თი 
კა ნო ნით რე გუ ლირ დე ბა და ამ კა ნონ მა გააუქმა სხვა (წი ნა მორ ბე დი კა ნო ნი) ყვე ლა რე გუ ლა ცია, ამ ას თან, ორ ივე 
მი მარ თუ ლე ბა თვით რე გუ ლი რე ბა ზე აგ ად აყ ვა ნი ლი?

რამ დე ნად სრუ ლად მო იც ვა კა ნონ მა ყვე ლა სა კითხი, რაც ამ დარ გე ბის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას და გან ვი თა რე ბას 
ეხ ება, ას ევე, რა არ არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მას ში და აუც ილ ებ ელია იყ ოს?

ხომ არ არ ის ამ კა ნონ ში ის ეთი, რაც აქ არ უნ და იყ ოს. რაც მთა ვა რია, რაც არ ის, ასე უნ და იყ ოს?;
არ ის თუ არა ეს კა ნო ნი მო ნო პო ლი ური და კო რუფ ცი ული - ანუ ის ეთი რაც მხო ლოდ ერთ პირს უქ მნის სა-

სათ ბუ რე, კომ ფორ ტულ გა რე მოს?
რამ დე ნად სწო რია, რომ აუდ იტ ორ ად მოიაზრება სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი;
რამ დე ნად სწო რია პრო ფე სი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის ავ ტო მა ტუ რი აკ რე დი ტა ცი ის ცნე ბა და მით უმ ეტ ეს, 

IFAC-ის, ან მხო ლოდ მი სი რე გი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბის საკ მა რი სო ბა აკ რე დი ტა ცი ის თვის (ანუ 
დაშ ვე ბუ ლია, რომ შე იძ ლე ბა სხვა არ აფ ერი გა გაჩ ნდეს - ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა, გან გრძო ბი თი სწავ-
ლე ბა, სერ თი ფი ცი რე ბის ეფ ექ ტუ რი გა რე მო და ა.შ. და მხო ლოდ IFAC-ის წევ რო ბის გა მო მი იღო ყო ველ გვა რი 
„სი კე თე“ და რა ტომ დგას IFAC ერ ოვ ნულ მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მა ზე მაღ ლა)?

თუ უკ ეთ ესია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში წევ რო ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს რო გორც ერთ-ერ თი კრი ტე რი უმი?
ხომ არ აჯ ობ ებს, პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის აკ რე დი ტა ცი ის დე ბუ ლე ბა შე იმ უშა ოს კომ პე ტენ ტურ მა 

ორ გა ნომ და ამ კა ნონ მა ის არ გა ნი ხი ლოს ან გან საზღვროს მხო ლოდ, რო გორც ტერ მი ნი;
რა ტომ უნ და იყ ოს აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრი ორ დო ნი ანი. ხომ უკ ეთ ესია ერ თი ანი რე ეს ტრის არ სე ბო ბა, რო-

მელ საც გა უძ ღვე ბა სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო, ხო ლო სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი პი რე-
ბის თვის და წეს დეს გარ კვე ული ბა რი ერი?

რამ დე ნად ეფ ექ ტუ რია კა ნონ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა?
რამ დე ნად და საშ ვე ბია თვით რე გუ ლი რე ბა? სა ჭი როა თუ არა სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო? თუ სა ჭი როა, რას 

უნ და წარ მო ად გენ დეს სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო? რო გო რი უნ და იყ ოს მი სი და მო უკ იდ ებ ლო ბი ხა რის ხი? 
სტრუქ ტუ რუ ლად სად უნ და იყ ოს იგი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი? 

რამ დე ნად სწო რია, რომ სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რი აუდ იტ ის სფე რო ში ცალ კე რე გუ ლა ცი ებს გა-
მოს ცემს, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი ატ არ ებს ალ ტერ ნა ტი ულ აუდ იტს და ყვე ლას აქ ვს პრე ტენ ზია, რომ ის ინი 
ატ არ ებ ენ აუდ იტს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით? ხომ არ არ ის სა ჭი რო სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის, 
სა გა და სა ხა დო აუდ იტ ის, აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის აუდ იტ ის წარ მო ებ ის ერ თი რე გუ ლა ცი ის ქვეშ მოქ ცე ვა?

სტა ტი აში სწო რედ ეს სა კითხე ბია წა მოჭ რი ლი და დას მულ კითხვებ ზე ნა წი ლობ რივ პა სუ ხი გა ცე მუ ლია. 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ავ ტორ თა კრი ტი კუ ლი ხედ ვა შემ დგო მი ჯან სა ღი დის კუ სი ის ათ ვის „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ თან მი მარ თე ბა ში.

buRaltruli aRricxvis da finansuri angariSgebis 

auditis ganviTarebis mdgomareoba saqarTveloSi

aRricxva da finansuri angariSgeba
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Antony W. Dnes 
The Graduate School, Northcen-
tral University, Prescott Valley, 

Arizona, USA

                                                                                                                        
INTRODUCTION

In this paper, I explore behavior within dysfunctional 
groups, which is “either illegal or morally unacceptable to 
the larger community” (Jones 1991), in terms of the exercise 
of human capital skills of value to the group.  Such behavior 
is often seen as ultimately inexplicable (Levitt and Venkatesh 
2000a and 2000b), or as the result of individual cognitive 
failure (Banaji, Bazerman & Chugh (2003).  In a business 
setting, we are often surprised at seeing corporate offi cers 
being whisked off to prison as unusually respectable looking 
criminals: they cannot really be rotten-to-the-core wrongdoers, 
surely?  Sometimes the business violations are of less-well-
defi ned norms, as in confl icts of interests associated with 
the 2008 credit crunch or the Enron case (Moore, Tetlock & 
Bazerman, 2006; Fusaro & Miller, 2002). Straight forward 
deterrence analysis (Becker 1968) struggles to explain the 
persistence of dysfunctional groups because much behavior 
arises when deterrence appears to be very strong.

 I explore an analogy between gangs and business dys-
functional groups as an exercise in developing a conceptual 
metaphor (Brown 2003, p.31) that draws attention to the 
indirect rational purpose behind dysfunctional behavior. A 
remarkable similarity can be seen between street gangs and 
the teams found at the center of recent failures in governance 
and ethics in business settings.   To keep things manageable, 
I explore a metaphor based on the formation of street gangs, 
the members of which exhibit apparently irrational behaviors 
(Gilbert 2006; Venkatesh 2008), and then make comparisons 
with Enron-type cases.  Team solidarity is not always a good 
thing: in a business setting, it would have been better for ev-
eryone if senior Enron employees had all been unredeemed 
individualists. 

I argue that an increase in the fruitfulness of conceptual-

THE FORMATION AND DETERRENCE OF 
ROGUE BUSINESS GROUPS

I develop an analysis of rogue behavior in business settings by 
analogy with gangs as these are more widely understood.  Apparently 
irrational behavior in rogue settings can signal possession of skills of 
particular value to a group. Gangs form around traits that are useful to 
a subgroup, giving a gap between the characteristics of gang members 
and mainstream society or the parent organization.  The comparison 
suggests that business gangs deserve no more sympathy than other 
gangs.  Some policy responses for fi rms are investigated.  One policy, 
offering amnesties to whistleblowers, requires caution as it can result 
in incentives for temporary membership of the gang.  

Key words:  Organization; Governance; Enron

izing the formation of such groups is obtained by taking a more 
interdisciplinary approach, and integrating a little sociology, 
behavioral psychology, and new institutional economics (Wil-
liamson 2002; Alexander and Cohen 1996).  

A truly fascinating aspect of rogue groups concerns indi-
viduals persisting with antisocial behavior in group settings 
when it is clear that the expected direct personal payoffs 
from such things are negative.  Enron executives must have 
expected detection and intervention by criminal-justice au-
thorities, which in due course happened exactly as one would 
have predicted, and yet something drove them to continue 
with their apparent folly.  This observation is as problematic 
for general deterrence models (Becker 1968), because rogue 
behavior clearly continues in spite of apparently overwhelming 
deterrence variables.  Psychology-based explanations of the 
toleration of bad behavior, such as the “slippery slopes” allow-
ing gradual growth of toleration found in Gino & Bazerman’s 
(2009, p.710) experiments, do not lose linkages to deterrence 
theory: in any particular frame, some individuals are deterred.  
The implications of the analysis for a sensible approach to 
whistle blowing are discussed at the end of the paper. 

 GANGS AND DYSFUNCTION IN BUSINESS
There are costs and benefi ts of individuals’ trading in skills 

(human capital) that can determine the nature and size of any 
dysfunctional group.  The apparently irrational ignoring of 
immediate deterrence variables may refl ect the signaling of be-
havior linked to human capital.  The recent specialist literature 

danaSaulebrivi biznes jgufebi
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(e.g., Levitt & Venkatesh 2000a & 2000b; Venkatesh 2008; 
Milhaupt & West 2000; Gambetti 1994; Sobel & Osobu 2006) 
tends to examine the organization of human resources within 
American drugs gangs and intra-gang leadership tournaments.  
I wish to show how formation of gangs can refl ect signaling 
of investment in and possession of skills that, in particular, 
indicate a willingness to put the gang fi rst. An analogy can then 
be made with members of business gangs, such as those prac-
ticing “cutting edge accountancy” (Coffee 2001) and pressing 
the limits of fraud at Enron headquarters, all of whom were, 
in a sense, excessively team as they ignored outside society.  
The key skills of value to the rogue business group could for 
example include an ability to manipulate information, possibly 
breaching a duty of fi duciary duty toward shareholders and 
employees, for the benefi t of the subgroup by adopting tactics 
such as speaking the literal truth in a misleading way so as 
to breach a duty of candor. The following exchange refl ects 
a rogue culture that the author observed recently within a 
public organization:

Q.  “Are you paid for editing the XYZ journal for which 
we hire a full time editor to free you to carry out other duties?” 

A.  “Except to say you are mistaken, I have no comment 
to make.” 

Assuming there is a substitute hired at public expense,  
A. appears to say there is nothing wrong, but in fact has said 
no such thing and merely refers to Q’s knowledge.  Q may 
be satisfi ed by such an answer if he is a member of a more 
trusting wider society.  Rogue groups in otherwise legitimate 
organizations may place unusual weight on abilities such as 
avoiding candor without apparently lying.  Gang-specifi c hu-
man capital could take many forms including recklessness, 
ability to misrepresent, and bullying, but really these are just 
examples and the exact form of particularly valuable traits is 
an empirical question to be investigated in particular cases.  
The point is that rogue groups will typically value skills dif-
ferently from wider society. 

The size of a gang or rogue group is an issue.  Gangs 
would grow without any limits if it were not for management 
problems that increase with size  In particular, costs of supervi-
sion may tempt a member to enjoy gang benefi ts, but also to 
make use of opportunities outside of the gang, such as those 
involving defecting to other gangs (business rivals) or whistle 
blowing to the criminal justice authorities.  Venkatesh’s (2008) 
record of time spent with gangs shows bosses quelling the 
tendencies of foot soldiers to act outside of the gang.  The 
interaction between outside and within-gang opportunities has 
implications for laws protecting whistle blowers. Increased 
outside opportunities for gang members after they reform 
may be problematic in tempting temporary gang membership 
followed by eventual disloyalty.  Gang leaders may then be 
more selective in admitting members giving rise to a tougher 
gang. The possibility of unintended consequences following 
from interventions is worrying in the context of business gangs 
because it implies that the Enron problem may well not have 

been entirely chilled by action against Enron former employ-
ees, but may well surface periodically elsewhere.

Gangs have some characteristics that seem to defy the 
normal limits on rational behavior. Examples of apparently 
irrational behavior for street gangs encompass such things as 
continuing to beat up a victim after the robbery is complete, 
or rushing recklessly at another gang to provoke a fi ght under 
poor odds of winning, or participating in binge drinking to a 
state of near death.  Given the apparent irrationality of gang 
behavior, some commentators see it as refl ecting unthinking 
socialization into a group, often reinforced by media culture.  
One fi nds analyses that identify a process of slipping into 
dysfunctional behavior rather than impetus for those processes 
(Gino & Bazerman, 2009).

Rogue business groups raise similar questions. Why would 
accountants push the limits knowing the underlying legal 
position indicated precisely the form of action eventually 
taken against Enron executives?  Deterrence clearly failed.  It 
is as though they picked a fi ght by rushing through the doors 
of a club in the heartland of a more powerful gang known as 
mainstream society. It is this sort of observation that leads 
criminologists, e.g. Akers (2000), to be skeptical of deterrence 
theories (Becker, 1968) 

These observations are puzzling, but may be answered 
by the possibility that at least some of the behavior may be 
indirectly rational.  In their analysis of aristocratic elites, Al-
len and Reed (2006) show that the rules of dueling evolved 
during the eighteenth century to provide a low-cost screening 
device assisting the emergence of a class of individuals pos-
sessed of high integrity upon whom reliance could be placed 
in forming a type of (monarchical) civil service.  The rules 
of dueling screened for honesty, bravery and preservation of 
reputation. Obedience to a group norm emphasizing honor and 
bravery, under rules very carefully designed so as not to favor 
the skilled fi ghter, screened out those having character faults 
making them. Within the aristocratic group, behavior that 
would seem dangerous to outsiders contributed to identifying.

In a dysfunctional business team, the emphasis is on team 
cohesion.  The whistle blower in the case of Enron was an 
accountant who saw that it was not in her interest to continue 
team participation (Fusaro and Miller 2002).   For some 
time advisors, and auditors had resisted any incentives to 
betray Enron as fi nancial reward depended on the continued 
existence of a fi rm many knew was not sound (Coffee 2001; 
Moore, Tetlock, Tanlu & Bazerman 2006).  Deterrence of 
rogue behavior is not straightforward: people typically start 
to detach themselves long after a group has begun to show 
poor underlying performance relative to normal business.     

ROGUE HUMAN CAPITAL INVESTMENTS
In a rogue-business setting, a pattern of adjusting skills, 

i.e. human capital investments, to highly localized objectives 
occurs, and recklessness may well be involved.  Accountants in 
rogue fi rms make money within the organization by knowingly 
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distorting revenues and costs to the disadvantage of outsid-
ers.  They behave recklessly in the face of widely understood 
criminal sanctions.  Penalties are often eventually applied 
by mainstream society just exactly as an informed observer 
would have predicted. Recklessness need not be at the heart of 
rogue business behavior though, as often the separation of the 
fi rm from widely held values creates an intra-organizational 
perception of being “above the law.”  Where localized values 
trump those of wider society, we observe the cultivation of 
individual character traits that other members of the group 
can always rely on in putting group interests ahead of loyalty 
to mainstream society.  Such cultivation is a form of human 
capital investment by the individual concerned. 

Visible disregard of mainstream society is often a signal of 
loyalty to a separated group.  Deschenes and Esbensen (1997) 
found gang members to be more impulsive, engaged in reckless 
behavior, and committed to their gang peers, compared with 
their allegiances to schools and parents.  In a behavioral study 
following seminal work (Kahneman & Tversky 1979; Machlin 
2004), Foreman-Peck and Moore (2010) found that individuals 
engaged in violent youth gangs showed marked preferences 
for risk taking, judged in terms of behavior such as hyperbolic 
discounting1. In some settings, individuals may learn risk tak-
ing, or it may be that risk takers are drawn to the groups.  The 
signaling of putting the group fi rst is an important feature of 
many dysfunctional groups, even in cases where recklessness 
may not be the obvious kernel of the group behavior. 

FORMATION OF A ROGUE BUSINESS GROUP
Individuals in the general population are born with differ-

ent levels of relevant skills (human capital), measured against 
the whole spectrum of groups identifi able within society.2  The 
skills may include the individual’s ability to contribute to a 
business group’s results through such behavior as shady ac-
counting, non-candid representation, and so on, depending on 
exactly the type of group.  An individual’s initial endowment 
of group-relevant human capital is best regarded as observable 
and augmentable by the individual, at a cost, by investing in 
acquiring relevant skills.  In rogue-business settings we see 
individuals pushing the limits between sharp practice and 
illegality, and signaling with such things a culture of long 
hours on the job spent with the rogue group, and in extra-work 
socializing often of a group-focused type.  

Individuals will be accepted as group members, or not, 
depending on whether they have a minimum level of required 

1  Normal discounting applies compound interest rates 
as time moves forward.  Hyperbolic discounting applies ever 
higher interest rates, going beyond compounding, the further 
one is into the future, and is thought to be consistent with pros-
pect theory, which weighs losses heavily compared with numer-
ically equivalent gains and implies that an individual prefers a 
gamble to an equivalent certain payoff.

2  This section is a less technical version of the analysis 
in Dnes and Garoupa, 2010.

human capital, typically set by a leader.  It does no harm to think 
of the leader as an individual endowed at birth with a particularly 
high level of the required human capital: the worst, most reck-
less, individual (or whatever the exact characteristic is).  For 
simplicity we rule out investment in skills ever resulting in a 
member overtaking the leader. The individual can act loyally, or 
enjoy benefi ts from membership but eventually betray the group.

 The returns from a group’s activities tend to increase with 
its size. Members benefi t from sharing in the total gains made 
by the group, but typically have different abilities to appro-
priate gains for the group and receive unequal shares of the 
proceeds.  The leader can be regarded as the claimant of any 
residual gains after paying the members’ shares. 

The leader needs to limit the size of the group bearing 
in mind loss of working power from reducing size and the 
diffi culty of policing betrayal it grows larger. In practice, the 
group is defi ned by stating the level of skills (human capital) 
required to join.  If a would-be member is born with relevant 
skills equal to or higher than the level set by the leader there 
is no need for investment and the person simply joins. If an 
individual is born with less than that level, but is not too far 
away from it, then he or she may well invest in increasing the 
required characteristics, providing it is cost effective to do so. 
Then there are individuals too far away from the cut off point, 
for whom investment is never cost effective, and who therefore 
remain in mainstream society. In trying to control rogue busi-
ness groups, we need to concentrate on making investment 
unproductive for the middle group, either by setting penalties, 
or increasing benefi ts from legitimate activities.  

The existence of a middle group, which starts below the 
level of relevant human capital, but invests to increase the 
level, implies there will be a separation between the charac-
teristics of the gang members and the rest of the population.  
This gap is commonly observed: decent businesses do not 
ordinarily falsify returns. The gap refl ects a separating equi-
librium in the population: for some people it is way too costly 
to acquire the relevant skills, and they go into the mainstream, 
but, for others, investing in the skills necessary to signal com-
mitment to the group is less costly, and so they are able to 
join.    However, the gap may change over time as the costs 
and benefi ts of investment in gang-relevant skills change, a 
result that is consistent with so-called slippery-slope analysis 
(Gino & Bazerman 2009).  

The leader needs to consider several effects when decid-
ing whether to add members to the group. First, reducing 
the membership by increasing the required human capital 
implies more loss per member of the residual claimed by the 
leader (since members will be of higher quality and therefore 
will want more of the proceeds at the expense of the leader).  
Second, the reduction in membership implies fewer, albeit 
higher quality, foot soldiers to work for the group. Some 
disadvantage from expansion is needed to give a reasonably 
defi ned gang. One obvious cost is that of betrayal, which is 
much harder to police in a larger group. A little thought sug-
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gests that increasing the required minimum level of human 
capital would be liked by the leader as it is a mechanism likely 
to increase commitment and deter betrayal – although just 
keeping numbers down will help that too.

 Suppose the authorities (or the fi rm), wanted to increase 
betrayal within the group, and effectively offered an amnesty 
by increasing opportunities outside the group.  There are three 
effects to consider. More individuals will be willing, ex ante, 
to invest in joining the group because outside opportunities 
after they cease gang activities will have increased. However, 
the leader is worse-off since the chances of betrayal have 
increased.  Therefore, the leader will increase the required hu-
man capital to try and offset the higher likelihood of betrayal.  
On one hand, the leader will increase the level of required 
human capital, but on the other more individuals may still be 
willing to join. Therefore, increasing outside opportunities 
for gang members might have the counter-productive effect 
of inducing more individuals to join a gang. 

We need to be careful about making membership of a dys-
functional business group more attractive, i.e. less temporarily 
worrying to would-be members, by increasing the value of 
outside activities that can be pursued after retirement from 
dysfunctional activities. 

DISCUSSION
The likelihood of betrayal limits the inclusion of more 

members in a dysfunctional group.  Investment in required 
skills is rational from an individual member’s viewpoint, 
and increasing the required investment is important from the 
leader’s viewpoint as a mechanism to deter betrayal. 

In Enron-type rogue business settings, groups show similar 
behavioral traits to those evident in street gangs. The issue 
of betrayal has a very important implication because at the 
heart of improving ethical behavior in business is a focus on 
aligning team members’ investments in human capital with 
what is useful in mainstream society: Better by far to see them 
training as tax accountants than as off-balance-sheet experts 
in earning’s enhancement.  

Consider the encouragement of whistle blowing. Increas-
ing the welcome from mainstream society to  defector from a 
rogue business group is equivalent to extending an amnesty 
to a gang member who gives himself up. A key issue is the 
timing of whistle blowing: ideally this needs to happen as 
early as possible.  Allowing long-time benefi ts to accrue to 
membership and then giving a way out may encourage the 
persistence of the group and even additional recruitment into it.

Managers who are keen to prevent formation of rogue 
groups could create incentives for earlier whistle blowing, 

to increase the benefi ts in normal relative to rogue periods 
of the whistle blower’s life.  Also, it could be useful to have 
a cut-off point, after which whistle blowing does not lead to 
decoupling of the whistle blower from the group in relation 
to possible sanctions. This cut off could be achieved by a 
policy requiring an assessment of whether the information 
supplied by the whistle blower made a material difference in 
revealing the rogue group. Public policy could also step up 
legal penalties for harassing whistleblowers.

Removing leaders is an approach to dealing with a known 
rogue group and has salience given the gaps likely to exist in 
the human-capital distribution associated with the rogue group. 
If, as was assumed for analytical purposes earlier in this paper, 
the leader of a rogue group is well separated from the rest of 
the membership, removal will decapitate the group and leave 
it rudderless. We need to worry much less about remaining 
members, who may then be unable to function as before.  

Penalties can be used to deter membership of a rogue 
group.  It is a matter of tailoring penalties to the characteristics 
of the individuals concerned.  Relatively modest penalties can 
deter membership for those who remain relatively closer to 
the human capital characteristics of the surrounding society.   
A misguided egalitarian approach, often favored by human-
resources departments in fi rms, would miss this point.  Us-
ing ex-post penalties for being part of the rogue group could 
salvage otherwise useful employees. 

It is important to recognize the many infl uences on indi-
viduals who end up in rogue business settings.  Some types of 
behavior, such as outright contemplation of illegal activities 
for dysfunctional business groups, can have a rational purpose 
in enhancing and signaling the level of human capital owned 
by a group member.  The individual is interested in revealing 
skills as the benefi ts of membership are participation in group 
outputs. pparently irrational behavior has a strategic purpose 
for an individual deciding whether join a group.

Public and business policy can usefully focus on the two 
groups forming the dysfunctional group.  The fi rst has invested 
in developing relevant human capital, and the second was 
endowed with a high level of it.  Both groups are deterred if 
the gains from belonging to the gang are reduced, either by 
suffi cient increases in the expected value of punishment, or 
by careful manipulation of the benefi ts from betrayal (whistle 
blowing). It is essential to recognize that increases in the ben-
efi ts of moving into mainstream society will tend to reduce 
gang membership, but can also induce changes in recruitment 
leading to gang members being particularly nasty examples 
of the genus. It seems that early defection is desirable and 
whistle blowers need real protection.
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TaRliTuri biznes-dajgufebebis formireba 

da maTi Sekavebis Zalebi
antoni v. dnesi 

nortcentralis universitetis umaRlesi                          

skola, preskotis veli, arizona, aSS,   

                                                               

r e z i u m e

       

statiaSi gaanalizebulia biznesformaciebSi TaRliTuri qcevis buneba kriminalur dajgufebebTan 

analogiiT. es ukanaskneli ufro kargad aris Seswavlili samecniero literaturaSi. TaRliTur jgufebSi 

iracionaluri qceva iZleva signals imis Taobaze, rom igi warmoadgens konkretuli jgufisTvis Rireb-

ulebiT kategorias. danaSaulebrivi jgufebi iqmneba sub-dajgufebisTvis ganmasxvavebeli niSan-Tvisebis 

irgvliv, romelic sasargebloa dajgufebisTvis, rac garkveul Seusabamobas aCens danaSaulebrivi 

jgufis wevrebis pirovnul Tvisebebs da zogadad sociums an mflobel organizacias Soris.  Sedareba 

gvaCvenebs, rom biznesTaRliTuri jgufebi aranakleb negatiur damokidebulebas imsaxurebs, vidre sxva 

tipis danaSaulebrivi dajgufebebi. bolo dros, detaluri kvlevis sagania gansxvavebuli politikis 

zomebi firmebTan mimarTebaSi. kerZod, erT-erTi politika, romelic sTavazobs amnistias informa-

torebs, moiTxovs ufro met sifrTxiles, radgan man SeiZleba daastimuliros kriminalur dajgufebebSi 

droebiTi gawevrianebis motivacia.

danaSaulebrivi biznes jgufebi
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Chairman, Board of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia;  
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honorary member of the Federation and to join the Editorial Board.  I look forward 
to a fruitful association. 

Yours sincerely Antony W. Dnes

სი ამ ოვ ნე ბით გა უწყებთ, რომ ჟურ ნალ თან თა ნამ-
შრომ ლო ბას სულ უფ რო მე ტი საქ ვეყ ნოდ ცნო ბი ლი, 
ტი ტუ ლო ვა ნი მეც ნი ერი, დარ გის უბ ად ლო მცოდ ნე 
და აღი არ ებ ული ექ სპერ ტი თან ხმდე ბა, რაც მის მი-
მართ ინ ტე რე სის ზრდის და  სა ერ თა შო რი სო აღი არ-
ებ ის მა ნიშ ნე ბე ლია. ამ ას თან, შე სა ბა მი სად მაღ ლდე ბა 
გა მომ ცე მელ თა პა სუ ხის მგებ ლო ბა ჟურ ნა ლის კომ პე-
ტენ ტუ რო ბი სა და ხა რის ხის მი მართ.

ამ ერ იკ ელი პრო ფე სო რე ბის: რო ბერტ ვ. მაკ გის და 
ვინ სენტ რ. ჯონ სო ნის შემ დეგ, სა რე დაქ ციო საბ ჭო ში 
წევ რო ბა ზე ჩვე ნი წი ნა და დე ბა მი იღო ბრი ტა ნელ მა 
პრო ფე სორ მა ან ტო ნი ვ. დნეს მა, აზ ერ ბა იჯ ან ის მი ლი 
მეჯ ლი სის (ერ ოვ ნუ ლი საბ ჭოს) ეკ ონ ომ იკ ური პო-
ლი ტი კის კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რემ აკ ად ემ იკ ოს მა 
ზიიად სა მედ-ზა დემ და აზ ერ ბა იჯ ან ის აუდ იტ ორ თა 
პა ლა ტის თავ მჯდო მა რემ, ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტორ მა, პრო ფე სორ მა ვა ხიდ ნავ რუ ზოვ მა. 

აზ ერ ბა იჯ ან ის აუდ იტ ორ თა პა ლა ტა გა მო ხა ტავს 
მზად ყოფ ნას მხა რი და უჭ ირ ოს EFAA-ში ჩვენს გა წევ-
რი ან ებ ას.

ცხა დია, აღ ნიშ ნუ ლი უდ იდ ესი სტი მუ ლია პრო ფე-
სი ული საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის თვის, ას ევე ჟურ-
ნა ლის ცნო ბა დო ბის ამ აღ ლე ბის თვის, მაგ რამ უფ რო 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი კი იმ ითაა, რომ შე იძ ლე ბა გან ვი ხი-
ლოთ, რო გორც აზ ერ ბა იჯ ან ის აუდ იტ ორ თა პა ლა ტა-
სა და სა ქარ თვე ლოს აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ ტერ თა და 
ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცი ას შო რის ა/წლის 16 
აპ რილს ქ. ბა ქო ში ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის შე სა-
ხებ ხელ მო წე რი ლი შე თან ხმე ბის პირ ვე ლი ვე თვალ სა-
ჩი ნო შე დე გი. და იწყო და გაგ რძელ დე ბა აუდ იტ ური 
საქ მი ან ობ ის სფე რო ში პრაქ ტი კის, სა კა ნონ მდებ ლო 
ბა ზის სრულ ყო ფის, პრობ ლე მა თა გა დაჭ რის გზე ბის 
შე სა ხებ გა მოც დი ლე ბის, მო საზ რე ბე ბის, გა ზი არ ება, 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ებს გაც ვლა, სა მუ შაო და 
ოფ იცი ალ ური შეხ ვედ რე ბი კონ ფე რენ ცი ებ ის, ფო რუ-
მე ბის, სე მი ნა რე ბის ფორ მატ ში.

ას ეთ ივე შე თან ხმე ბა გა ფორ მდა აგ რეთ ვე აზ ერ ბა იჯ-
ან ის პრო ფე სი ონ ალ ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ას ოცი აცი ასა  
და სა ქარ თვე ლოს აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ ტერ თა და ფი-
ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცი ას შო რის და წარ მა ტე-
ბუ ლი სტარ ტი აიღო თა ნამ შრომ ლო ბამ.

მხა რე ებ ის სა ერ თო ძა ლის ხმე ვა მო იც ავს, რო გორც 
ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რე ბის პრო ფე სი ული კვა ლი ფი კა-
ცი ის ამ აღ ლე ბის, გან გრძო ბი თი სწავ ლე ბის და სერ თი-
ფი ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბებს, ას ევე, ამ პრო ცე სის თვის 
მხა რე თა ბეჭ დუ რი ორ გა ნო ებ ის, ჟურ ნა ლე ბის: „ფი ნან-
სის ტი“ და „ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა“, ინ ფორ მა-
ცი ულ მხარ და ჭე რას.

სა ქარ თვე ლოს და აზ ერ ბა იჯ ან ელი კო ლე გე ბის 
შეხ ვედ რა ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო და თა ნამ შრომ ლო ბა-
ზე შე თან ხმე ბის ცე რე მო ნია გა ხორ ცი ელ და ქ. ბა ქო ში 
15-16 აპ რილს ყო ველ წლი ურ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ციიის ფარ გლებ ში. 

ბა ქო ში გამ გზავ რე ბამ დე, აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ-
ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცი ის წარ მო-
მად გენ ლო ბა 2-3 აპ რილს მო ნა წი ლე ობ ას ღე ბუ ლობ და 
კო ში ნოვ ში მსოფ ლო ბან კის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სა ერ თა-
შო რი სო პრაქ ტი კის სა ზო გა დო ებ ის შეკ რე ბა ზე, სა-
დაც გა ნი ხი ლე ბო და სა კითხე ბი მცი რე და სა შუ ალო 
სა წარ მო თათ ვის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის, აგ რეთ ვე 
აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად 
წარ მო ებ ის პერ სპექ ტი ვა ზე ევ რო პის პარ ლა მენ ტი სა 
და ევ რო პის კავ ში რის საბ ჭოს 2013 წლის 26 ივ ნი სის 
დი რექ ტი ვე ბის ფონ ზე. 

ურ თი ერ თა ნამ შრომ ლო ბის და ხელ შეწყო ბის შე სა-

მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბის ქრო ნი კა
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ხებ შე თან ხმე ბე ბი გა ფორ მდა უკ რა ინ ის პრო ფე სი ონ ალ 
ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ას თან; რუ-
სე თის ფე დე რა ცი ის ბუ ღალ ტერ-ექ სპერ ტე ბის და ფი-
ნან სუ რი რე ვი ზო რე ბის გილ დი ას თან; მოლ დო ვე თის 
პრო ფე სი ონ ალ აუდ იტ ორ თა პა ლა ტას თან;

 ას ევე, პრინ ცი პუ ლი შე თან ხმე ბა მიღ წე ულია და 
უახ ლო ეს დღე ებ ში ხე ლი მო ეწ ერ ება უკ რა ინ ის აუდ-
იტ ორ თა პა ლა ტას თან, მოლ დო ვე თის  ბუ ღალ ტერ თა 
და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ას თან.

სა ყუ რადღე ბოა, რომ აღ ნიშ ნულ პრო ფე სი ულ ორ გა-
ნი ზა ცი ებს გა აჩ ნი ათ იდ ენ ტუ რი ხედ ვა ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ური საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე-
ბის, ინ სტი ტუ ცი ური მოწყო ბის და პერ სპექ ტი ვის შე-
სა ხებ. ის ინი გა მო ხა ტა ვენ მზად ყოფ ნას გააერთიანონ 
ძა ლის ხმე ვა პრობ ლე მე ბის და საძ ლე ვად და ით ან-
ამ შრომ ლონ კო ორ დი ნი რე ბუ ლად ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ური საქ მი ან ობ ის შემ დგო მი 
წინ სვლის თვის.

ამ ონ არ იდი აზ ერ ბა იჯ ან ის აუდ იტ ორ თა პა ლა ტის წე რი ლი დან:
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 14 апреля, 2014
Состоялась презентация «Концепции развития  

аудиторской службы в Азербайджанской Республи-
ке» 14 апреля, 2014 11 апреля в Палате аудиторов 
состоялась презентация «Концепции развития 
аудиторской службы в АР».  На церемонии презен-
тации, в которой приняли участие официальные 
лица государства и правительства, депутаты Милли 
Меджлиса, была доведена до внимания разработ-
ка и подготовка Палатой аудиторов «Концепции 
развития аудиторской службы в Азербайджанской 
Республике (2012—2020 годы)» в соответствии с 
пунктом 13.2 «Национального плана действий по 
борьбе с коррупцией на 2012—2015 годы», утверж-
денного Распоряжением Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева от 5 сентября 2012 года. Была пре-
доставлена информация о том, что основная цель 
концепции, подготовленной с учетом передового 
зарубежного опыта и рекомендаций международных 
финансовых структур в сфере аудита, заключается 
в определении направлений дальнейшего развития 
аудиторской службы в Азербайджане, развитии 
рынка аудиторской службы, признания в обществе 
значения профессии аудитора, более широкого 
использования аудита в обеспечении прозрачно-
сти в финансово-экономических отношениях и 
повышении ответственности аудиторов в борьбе 
с коррупцией, защите интересов пользователей 
аудиторской службы и улучшении регулирующей 
деятельности в этой сфере. Выступивший на це-
ремонии презентации председатель комитета по 

экономической политике Милли Меджлиса Зияд 
Самедзаде отметил, что после обретения независи-
мости мы достигли связей экономической науки с 
реальной жизнью. З.Самедзаде отметил, что самое 
большое значение в проведении столь гранди-
озного мероприятия заключается в его полном 
соответствии с задачами, определенными главой 
нашего государства по развитию азербайджанского 
общества в целом. Он также говорил о динамичном 
развитии страны. Выступивший на мероприятии 
заведующий отделом политико-экономических 
вопросов службы государственного советника по 
политико-экономическим вопросам Азербайд-
жанской Республики Маил Рагимов подчеркнул, 
что аудиторская служба в Азербайджане — ровес-
ница нашей независимости. М.Рагимов говорил 
о важной работе, проделанной по укреплению 
законодательной базы в этой сфере, отметил зна-
чение концепции. Выступивший с презентацией 
председатель Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики, доктор экономических наук, профес-
сор Вахид Новрузов довел до внимания участников 
мероприятия основные положения «Концепции 
развития аудиторской службы в Азербайджанской 
Республике». Участники мероприятия отметили, 
что концепция развития аудиторской службы 
может сыграть важную роль в организации и уре-
гулировании аудиторской службы в Азербайджане 
в соответствии с международными тенденциями, 
сфере обеспечения финансовой прозрачности и 
борьбы с коррупцией в нашей стране.

Состоялась презентация «Концепции развития 
аудиторской службы в Азербайджанской Республике»
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A front-page article in the New York Times recently at-
tracted the attention of lawyers and businesses because of 
the unusual story that it told.1  The article reported that an 
ultra-wealthy hedge fund operator had engaged in transactions 
and activities which amounted to a billion dollar bet that he 
could ruin another company (Herbalife) and make money 
from doing so.

According to the article, the hedge fund operator’s conduct 
constituted an “extraordinary attempt to leverage the corridors 
of power-in Washington, state capitols and city halls - for his 
hedge fund’s profi t after taking a $1 billion fi nancial position 
called a short, a bet that will pay off only if Herbalife’s stock 
drops.”2

To carry out his plan, the hedge fund operator convinced 
certain members of Congress to call for investigations in the 
legality of the business activities of Herbalife.  A New York 
State senator, a Boston city councilmen, the majority leader of 
the Nevada Senate, and various elected offi cials in California 
were all persuaded to join the cause.

The hedge fund operator’s team organized protests, called 
news conferences, and instigated letter-writing campaigns.  
These efforts were allegedly intended to shake investors’ 
confi dence in Herbalife and cause the price of its shares to fall.

The hedge fund operator purported to be concerned about 
Herbalife’s bad treatment of minorities, and he promised to 
give to charity any profi ts that he made from his campaign 
against Herbalife.  However, the operator admitted that the 
investors in his hedge fund would be enriched if his plan suc-
ceeded.  Thus, it seems clear that the operator would benefi t 
indirectly.  A former chairman of the federal Securities and 
Exchange Commission was quoted as saying that it looked as 
though the hedge fund operator was more interested in mov-
ing the price of Herbalife’s shares than in spreading the truth 
about its treatment of minorities.

From a legal perspective, the question is whether such 
efforts to harm another  business are permissible.  Under 
American law, the logical starting point for thinking about 
this issue is a body of legal principles called the law of “tor-
tious interference.”  In America, this part of tort law is almost 
entirely based on common law principles.  Thus, the relevant 
rules are found not in codes but in the published decisions 
issued by courts in earlier cases.

The origins of American law on tortious interference can be 
traced back to Lumley v. Gye,3 a British lawsuit.  In that case, 
decided in 1853, the Queen’s Bench held that that a competitor 

1  Michael S. Schmidt, Eric Lipton, and Alexandra Steven-
son, Hedge Fund Lobbies Hard to Back an Investment, N.Y. 
Times, Mar. 10, 2014, at A1.

2  Id.
3   2 El. & Bl. 216 (1853).

TORTIUS INTERFERENCE WITH BUSINESS 
INTERESTS: AN AMERICAN PERSPECTIVE

Vincent R. Johnson
Professor of Law, St. Mary’s Uni-
versity, San Antonio, Texas, USA.      
Member of the Editorial Board of 

Business and Law.

could be held liable for damages caused by his persuading an 
opera star to break her exclusive-engagement contract to sing 
only at the plaintiff’s opera house.

There are two branches to the American law of tortious 
interference.  The fi rst branch is called “tortious interference 
with contract.”  The second branch is called “tortious interfer-
ence with prospective advantage.”

The two causes of action for tortious interference are part 
of what is sometimes termed “advanced tort law.”4  While 
all American lawyers are well acquainted with basic tort 
principles,5 only a small percentage of those lawyers would 
be able to say much about the law of tortious interference.  
However, business lawyers are an exception.  Claims for 
tortious interference are often asserted in litigation between 
American businesses.

In some instances, a successful tortious interference claim 
will result in an award of damages in the millions of dollars.  
Indeed, in a landmark case named Texaco v. Pennzoil,6 which 
was decided a generation ago, a court awarded the plaintiff 
what was then the largest tort judgment of all time, $10.2 bil-
lion (as affi rmed on appeal).

The American law governing liability for tortious interfer-
ence is complex.  Nevertheless, it is possible sketch some of 

4  See Vincent R. Johnson, Advanced Tort Law:  A Problem 
Approach (LexisNexis 2010) (Chapter 5 deals with tortious in-
terference).

5  See Vincent R. Johnson, Studies in American Tort Law 
(Carolina Academic Press, 5th ed. 2013).

6  729 S.W.2d 768 (Tex. App. 1987).  The case was ultimately 
settled for $3 billion.
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the main features of this body of legal principles as it might 
apply to the Herbalife dispute.  It is plausible, but far from 
certain, that the hedge fund operator’s efforts to destroy Herb-
alife could subject the operator to liability under the law of 
tortious interference.

First, it is important to understand that the law of tortious 
interference is in fl ux.  It also differs to some extent from 
one state to the next.  Thirty-fi ve years have passed since the 
relevant legal principles were clarifi ed and simplifi ed by the 
American Law Institute in the Restatement (Second) of Torts.1  
The relevant provisions of the Restatement (Third) of Torts 
have not yet been drafted.  

Second, American law is clear that only intentional in-
terference with business relationships is actionable.  Merely 
negligent interference rarely gives rise to liability.  The news 
reports related to the Herbalife controversy suggest that the 
hedge fund operator indeed intends to interfere with Herbal-
ife’s business interests.  Therefore, it seems likely that Herb-
alife would be able to establish that the operator acted with 
the required degree of culpability.  However, one diffi culty 
might relate to whether the plaintiff would need to prove that 
the defendant intended to interfere with specifi c business 
relationships, rather than with business interests generally.  
Many cases have held that the defendant in a tortious interfer-
ence action must have known of the particular contract that 
was disrupted.  Other cases have applied to looser standard.  
It makes sense that intended widespread harm should be ac-
tionable, but most tortious interference cases have involved 
conduct much more narrowly focused than a generalized intent 
to ruin a corporation.

Third, it is easier to sue for tortious interference with con-
tract than for tortious interference with prospective advantage.  
This makes sense because an economic interest that meets the 
requirements of the law of contracts undoubtedly deserves 
more protection than an interest involving only the hope that 
a contract would be reached.  Thus, it would be easier for 
Herbalife to argue that, as a result of tortious interference, 
suppliers breached existing contracts with it to provide materi-
als or services than to argue that it was harder for Herbalife 
to strike favorable deals with suppliers who were under no 
contractual obligation to provide goods or services.

Fourth, there is a distinction between complete disruption 
and mere “burdening.”  Assuming that other requirements are 
met, all states allow a plaintiff to sue for complete disruption 
of economic relations, such as when the defendant in a tortious 
interference action caused a party to a contract to breach the 
agreement or caused a prospective party to a contract not to 
enter into an agreement.  In contrast, in cases involving mere 
“burdening,” the performance or negotiation of a contract is 
made more diffi cult or expensive, but not disrupted entirely.  
For example, in the Herbalife dispute, Herbalife sought to 
defend its reputation by mobilizing an army of lobbyists.  
The amounts spent on that effort were an unwanted burden 
to Herbalife.  While some American states allows plaintiffs 
to recover the costs of “burdening” in tortious interference 

1  See Restatement (Second) of Torts §§ 766-774B (1979).

actions, others do not.  In the latter group of states, only 
losses resulting from total disruption of a business relation 
are actionable.

Fifth, many states hold that interference with prospective 
advantage is actionable only if the defendant engaged in “in-
dependently tortious” conduct.  Thus, something in the nature 
of violence, misrepresentation, or otherwise clearly unlawful 
conduct is required. Simply persuading another person not to 
enter into a contract with the plaintiff is not actionable.

Sixth, interference with business interests is actionable 
only if the interference is “improper” or, in other words, “un-
privileged.”  This is a key issue in most cases and the analysis 
is often multi-dimensional.  In many instances, it is necessary 
to refer to other areas of American law.  For example, in the 
United States, there is a constitutional right to petition the 
government.  In light of that fact, the actions of the hedge fund 
operator in contacting the public offi cials and encouraging 
them to investigate Herbalife might be privileged, and there-
fore not the basis for a tortious interference lawsuit.  However, 
the Petition Clause of the United States Constitution does not 
grant absolute immunity to one who petitions the government.  
Rather, the guarantees of the Petition Clause are coextensive 
with those which have been articulated in First Amendment 
cases.  Thus, statements that are made with knowledge of 
falsity or reckless disregard for the truth are not protected.2  In 
contrast, true statements usually enjoy an absolute privilege.3

It is impossible to reduce the complex body of law gov-
erning the issue of whether interference was improper to a 
brief statement.  The most that can be said is that in the usual 
case the relevant factors include “(a) the nature of the actor’s 
conduct, (b) the actor’s motive, (c) the interests of the other 
with which the actor’s conduct interferes, (d) the interests 
sought to be advanced by the actor, (e) the social interests in 
protecting the freedom of action of the actor and the contrac-
tual interests of the other, (f) the proximity or remoteness of 
the actor’s conduct to the interference, and (g) the relations 
between the parties.”4

American tort law is complex and there are many aspects 
that could be improved.  No other country would adopt all 
of the American rules on tortious interference “as is.”5 Nev-
ertheless, even as presently confi gured, the law of tortious 
interference performs an important role in regulating busi-
ness competition.  Wrongdoers are often held accountable for 
unwarranted interference with business interests.

2  Cf. McDonald v. Smith, 472 U.S. 479 (1985).
3  Ventas, Inc. v. HCP, Inc., 647 F.3d 291 (6th Cir. 2011) 

(affi rming a $101 million compensatory damages judgment be-
cause the defendant failed to prove the statements that caused 
the interference were true).

4  White Sands Group, L.L.C. v. PRS II, LLC, 2009 Ala. 
LEXIS 201, *14 (Ala.) (quoting Restatement (Second) of Torts 
§ 767 (1979)).

5  Cf. Randall Peerenboom, Toward a Methodology for Suc-
cessful Legal Transplants, 1 Chinese J. Comp. Law  4 (2013).
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r  e  z  i u  m  e

ავ ტო რი მო ცე მულ სტა ტი აში გა ნი ხი ლავს New York Times-ის პირ ველ გვერ დებ ზე ახ ლა ხანს გა მოქ ვეყ ნე ბუ-
ლი სტა ტი ის ქე ისს, რო მელ მაც მი იპყრო ად ვო კა ტე ბის და ბიზ ნეს მე ნე ბის ფარ თო სა ზო გა დო ებ ის ყუ რადღე ბა 
იმ და უჯ ერ ებ ელი ის ტო რი ის გა მო, რო მელ საც ის მოგ ვითხრობ და. 

კერ ძოდ, სტა ტია ეხ ება ის ტო რი ას, რომ ლის მი ხედ ვით ამ ერ იკ ის უმ სხვი ლე სი და უმ დიდ რე სი ჰე ჯი რე ბის 
ფონ დი ჩა ება 1 მი ლი არდ დო ლა რი ან გა რი გე ბა სა და ამ გა რი გე ბას თან და კავ ში რე ბულ ქმე დე ბებ ში, რომ ლე ბიც 
მიზ ნად ის ახ ავ დნენ მე ორე კომ პა ნი ის (Herbalife) გა ნად გუ რე ბას და ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ ამ გზით „ზღაპ რუ ლი“ 
მო გე ბის მი ღე ბას.

ამ სტა ტი ის მი ხედ ვით, ჰე ჯი რე ბის ფონ დის ქმე დე ბა მო იც ავ და „ექ სტრა ორ დი ნა ლურ მცდე ლო ბას“, რომ 
სა კუ თა რი ლო ბის ტუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბით ვა შინ გტონ სა, კა პი ტო ლი უმ ში და სხვა გან, მი ეღო მო-
სა ლოდ ნე ლი მო გე ბა 1 მი ლი არდ დო ლა რი ანი ტრან საქ ცი იდ ან, რო მე ლიც შედ გე ბო და Herbalife-ის აქ ცი ებ ის გა-
ყიდ ვი დან და რაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და, მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კომ პა ნი ის აქ ცი ებ ის ფა სი და ეც ემ ოდა.

ამ გეგ მის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად, ჰე ჯი რე ბის ფონ დის მე ნეჯ მენ ტმა და არ წმუ ნა კონ გრე სის რამ დე ნი მე წევ-
რი, რომ მო ეთხო ვათ Herbalife-ის ბიზ ნე სის ლე გა ლუ რო ბის სა კონ გრე სო მოკ ვლე ვის ინ იც ირ ება. ნიუ-იორ კის 
სე ნა ტო რი, ბოს ტო ნის მე რი, ნე ვა დის სე ნა ტო რი უმ რავ ლე სო ბის ლი დე რე ბი და სხვა ცნო ბი ლი პო ლი ტი კო სე ბი 
ას ევე ჩარ თუ ლი იყ ვნენ ამ სქე მა ში.

ჰე ჯი რე ბის ფონ დის მე ნეჯ მენ ტმა ორ გა ნი ზე ბა გა უკ ეთა შეკ ვე თილ პრო ტეს ტებს, მო იწ ვია სა ინ ფორ მა ციო 
პრეს-კონ ფე რენ ცი ები და სა თა ვე ში ჩა უდ გა წე რი ლო ბი თი პე ტი ცი ებ ის კამ პა ნი ას Herbalife-ს სა წი ნა აღ მდე გოდ.

ყვე ლა ამ ქმე დე ბის უკ ან კი ინ ვეს ტო რებ ში პა ნი კის და სად გუ რე ბის მო ტი ვა ცია და შე სა ბა მი სად აქ ცი ებ ის 
ფა სე ბის ვარ დნის მცდე ლო ბა იდ გა.

ჰე ჯი რე ბის ფონ დი ამ ქმე დე ბებ ში თავს წარ მო აჩ ენ და, რო გორც და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე, Herbalife-ის მხრი-
დან უმ ცი რე სო ბებ თან ცუ დი მოპყრო ბის ქცე ვის გა მო და მი სი და პი რე ბა სა ზო გა დო ებ ის თვის იყო, რომ გა და-
რიცხავ და საქ ველ მოქ მე დო სა ზო გა დო ებ ებ ში ნე ბის მი ერი სა ხის კომ პენ სა ცი ას, რო მელ საც მი იღ ებ და ამ კამ პა ნი-
იდ ან, რო მე ლიც Herbalife-ის სა წი ნა აღ მდე გოდ იყო წარ მარ თუ ლი.  თუმ ცა, რა ღაც ეტ აპ ზე ჰე ჯი რე ბის ფონ დის 
მმარ თვე ლო ბამ ას ევე აღი არა, რომ მა თი ინ ვეს ტო რე ბი მი იღ ებ დნენ დიდ მო გე ბას იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მა თი 
გეგ მა გან ხორ ცი ელ დე ბო და და შე სა ბა მი სად კომ პა ნი ის აქ ცი ის ფა სი და ვარ დე ბო და.  ამ დე ნად, ნა თე ლია, რომ 
ჰე ჯი რე ბის ფონ დი ას ევე იღ ებ და არ აპ ირ და პირ სარ გე ბელს ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან. ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
ფე დე რა ლუ რი კო მი სი ის ყო ფი ლი თავ მჯდო მა რის აზ რით კი, ჰე ჯი რე ბის ფონ დი იმ ით უფ რო იყო და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი, რომ შე ეც ვა ლა  Herbalife-ის აქ ცი ებ ის ფა სე ბი, ვიდ რე იმ ჭეშ მა რი ტე ბის დად გე ნით, თუ რე ალ ურ ად 
რო გორ ეპყრო ბა უმ ცი რე სო ბებს ეს კომ პა ნია. 

ავ ტო რი ას კვნის, რომ თუმ ცა შე უძ ლე ბე ლია კა ნო ნის ნორ მე ბის შემ ჭიდ რო ვე ბა მოკ ლე თე ზი სე ბამ დე იმ ის 
და სად გე ნად, იყო თუ არა არ ას ათ ან ადო ჩა რე ვა. რაც შე იძ ლე ბა ით ქვას, ისაა, რომ ის ეთ უც ნა ურ შემ თხვე ვებ ში, 
რო გორც აღ ნიშ ნუ ლი ქე ისია, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი მო იც ავს: (ა) მო თა მა შე ებ ის ქცე ვის ბუ ნე ბას, (ბ) 
მო თა მა შე ებ ის მო ტივს, (გ) სხვე ბის ინ ტე რე სებს, რო მელ თა ნაც მო თა მა შე ებ ის ქცე ვა მო დის შე ხე ბა ში, (დ) მო თა მა-
შე ებ ის მხრი დან ად ვო კა ტი რე ბულ ინ ტე რე სებს, (ე) მო თა მა შის მოქ მე დე ბის თა ცი სუფ ლე ბის დაც ვის სო ცი ალ ურ 
ინ ტე რე სებს და სხვე ბის კონ ტრაქ ტულ ინ ტე რე სებს, (ვ) მო თა მა შის ქცე ვის და შო რე ბას პო ტენ ცი ური ჩა რე ვის 
ობი ექ ტი დან, და (ზ) მხა რე ებს შო რის ურ თი ერ თო ბას.

ამ ერ იკ ული სა მო ქა ლა ქო კა ნონ მდებ ლო ბა მე ტად რთუ ლი და კომ პლექ სუ რი სა გა ნია და არ სე ბობს მრა ვა-
ლი ას პექ ტი, რა კუთხი თაც შე საძ ლე ბე ლია მი სი გა მოს წო რე ბა. ფაქ ტია არც ერ თი სხვა ქვე ყა ნა არ გა და იღ ებს 
ამ ერ იკ ული კა ნონ მმდებ ლო ბას და არ და ნერ გავს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სს „თვალ და ხუ ჭუ ლი“, ამ ის მი უხ ედ ავ ად 
მიგ ვაჩ ნია, რომ ამ ერ იკ ული კა ნონ მდებ ლო ბის ნიუანსების ცოდ ნა და გათ ვა ლის წი ნე ბა სა ჭი რო ხდე ბა, რად გან 
იმ შემ თხვე ვა შიც კი თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, თუ რო გო რაა ის კონ სტრუ ირ ებ ული დღეს, ამ ერ იკ ული სა მო ქა-
ლა ქო სა მარ თა ლი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ბიზ ნე სის კონ კუ რენ ცი ული გა რე მოს რე გუ ლი რე ბა ში აშშ-ში. 
სწო რედ ამ კა ნონ მდებ ლო ბი თაა ხში რად გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ არ ას ამ არ თლი ანი კონ კუ რენ ცი ის მო თა მა შე ები 
ხდე ბი ან ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე სა კუ თა რი ბიზ ნეს-ინ ტე რე სე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი 
სა მო ქა ლა ქო და ვე ბის გა მო კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ახ სნა-გან მარ ტე ბე ბის მი სა ცე მად.
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Academic freedom at Georgian Universities
Prof. Dr. Giorgi Rusiashvili

Academic freedom
1. In the curriculum for each specialty, which shall be prepared by the relevant faculties of Universities, 

there shall be both mandatory and selective courses giving the respective amounts of credits to increase 
the competition between the subjects, which is not the case today;

2. The curriculum shall be prepared according to Bloom’s taxonomy of learning domains to better 
allocate the courses in the curriculum depending on the year of teaching to reach the specifi c goals for 
each respective domain;

 http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html   
3. The syllabus for these course which shall be prepared by the teachers shall contain the course skills 

and knowledge results’ minimal pass level requirements; 
4. There shall be different & selective tutors for each of the courses to increase the competition between 

the teachers and as based on it to increase the quality of the teaching;
5. Teaching and assessment shall be separated from each other, so this two functions of the learning 

process which are interlinked today in an “ugly” form shall end. So the students based on competitive 
process basis of selection of tutors to select those and only those teachers which better than others pre-
pare their skills, knowledge and background to pass the minimal pass level requirement for the course as 
defi ned in clause (3), which will increase the quality of teaching;

6. There shall be the established the pass level examination to each course based on independent as-
sessment not linked to the tutors, which shall be thus done as absolutely independent measurement of 
skill & knowledge obtained;

7. The tutor shall select the studying program based on its free opinion and choice but in order the 
students to pass the minimal pass level requirement based on the study and syllabus aims and purposes;

8. The text books for this purpose shall be translated in the language of instruction (Georgian, English 
or Russian etc) for tutors and students with the help of Universities;

9. There shall be private (for fee) and public (free of charge) universities, where for the entry to the 
private universities it will be enough the attestation exams only (what today is called ‘saatestato gamocdebi’ 
- meaning successful completion of the secondary school) and for the entry to the public universities it 
shall be necessary passing also of the entry level of national state exams (which is called today - ertiani 
erovnuli gamocdebi, which would mean the certifi cation to enter studying at public Universities);

10. At the end both private and public Universities shall have the common level of assessment (state 
examination) as diplomas from both public and private Universities shall be inter-recognizable. For ex-
ample at the level of master’s degree these may be regulated by the one and the same standards for the 
master thesis assessment. Regarding the bachelors degree level there might be invented again some sort 
of the bachelors diploma thesis writing which will be used as a tool for the standardized graduation from 
both public and/or private Universities;

11. The universities shall have dormitories as required properly where boys and girls shall live together 
in student life. From other point the Bologna process also treats the students as adults (20+), but which is 
hardly a case in Georgian reality as the students are linked to families and are treated by all as ‘children’;

12. From the public universities, the tutors shall be sent for training abroad.
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სა ზო გა დო ებ ის ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის კვალ-
დაკ ვალ „რე ლი გია“, რო გორც ად ამი ან თა მოღ ვა წე ობ ის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სფე რო, შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, 
რო გორც ში ნა გა ნი და სა იდ უმ ლო სუ ლი ერი კავ ში რი 
ხი ლუ ლი და არ ახ ილ ური სამ ყა როს საწყის თან, შე მოქ-
მედ თან – უფ ალ თან. სხვაგ ვა რად, იგი ად ამი ან თა უპ-
ირ ვე ლე სი და ნიშ ნუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბის მოთხოვ ნის 
შეს რუ ლე ბაა (თა ნამ ყო ფა დო ბა ღმერ თთან) და რო გორც 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა - თა ვის თავ ში ჩა ირ თავს ად ამი ან-
ის ცხოვ რე ბის წე სი სა და ღვთის მცნე ბე ბის შეს წავ ლე ბას 
(მათ შო რის: ჭეშ მა რი ტე ბის, დოგ მა ტე ბის და ა.შ.), რო-
მე ლიც და ეხ მა რე ბა თი თოეულ ად ამი ანს და იმ კვიდ როს 
ღირ სე ული ად გი ლი იმ ავე სა ზო გა დო ებ აში, პა რა ლე-
ლუ რად ამ ზა დებს სა კუ თარ თავს  მო მა ვა ლი, ზე ცი ური 
ნე ტა რე ბი სათ ვის.

აღ არ და ობ ენ იმ ფაქ ტზე, რომ ქრის ტი ან ული (მარ-
თლმა დი დებ ლუ რი) ეკ ლე სია ად ამი ან ური ბუ ნე ბით 
ღმერ თკა ცუ რი „ორ გა ნიზ მია“ და თა ვი სი არ სე ბო ბით 
და კავ ში რე ბუ ლია მსოფ ლი ოს თან (სამ ყა რო, ბიბლ. - „სო-
ფე ლი“) და რო გორც „მი წი ერი ორ გა ნი ზა ცია“, მას შეს-
წევს უნ არი სუ ლი ერ ად გარ დაქ მნას, „ფე რი უც ვა ლოს“ 
და გაწ მინ დოს კი დეც იგი („სო ფე ლი“).1 

შე სა ბა მი სად, რამ დე ნა დაც ჭეშ მა რი ტად მო ვი და 
ღმერ თკა ცი იესო ქრის ტე მსოფ ლი ოს („სოფ ლის“) ცოდ-
ვის ტყვე ობ იდ ან გა მო სახ სნე ლად, იმ დე ნა დაა მი სი 
ეკ ლე სია მო წო დე ბუ ლი ემ სა ხუ როს მსოფ ლი ოს მი სი ვე 
გა და სარ ჩე ნად, რა მე თუ ესაა - შე მომ ქმე დი ღმრთი სად მი 
(ინ. 1, 1-4) და ად ამი ან ებ ის თვის მსა ხუ რე ბის უწყვე ტი 

1  www.vitebsk.orthodoxy.ru /Официальная страница 
Витебской епархии Белорусского экзархата РПЦ

სწავ ლე ბა. 
ამ იტ ომ, ეკ ლე სია მო უწ ოდ ებს მის წევ რებს, რომ 

სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის შე ნე ბა ში მი იღ ონ მო ნა-
წი ლე ობა იმ მომ ქმე დი „წე სე ბის“ დაც ვით, რომ ლე ბიც 
იქ ნე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი ქრის ტი ან ული ეთ იკ ის, ზნე ობ ის 
და ა.შ. ნორ მებ ზე.

ამ დე ნად, ეკ ლე სი ის მთა ვა რი ფუნ ქცია, ორი ათ ასი 
წე ლია, ღვთი სად მი მსა ხუ რე ბას თან ერ თად, ად ამი-
ან თა სუ ლე ბის ხსნაა. ყო ვე ლი ვე ამ ას იგი აღ წევს არა 
მხო ლოდ ე.წ. ქა და გე ბე ბით, არ ამ ედ სა ზო გა დო ებ ის 
სუ ლი ერი, მო რა ლუ რი და მა ტე რი ალ ური მდგო მა რე-
ობ ის ამ აღ ლე ბის კენ მი მარ თუ ლი საქ მე ებ ით, რო მე ლიც 
მთლი ან ად და ფუძ ნე ბუ ლია სა ყო ველ თაო სიყ ვა რუ ლის 
გავ რცო ბა ზე. 

დღეს კი დევ უფ რო აშ კა რაა და აუც ილ ებ ელია გა მო-
იკ ვე თოს იმ „წე სე ბის“ ერ თობ ლი ობა, რო მელ თა დაც-
ვი თაც შე საძ ლე ბე ლია სა კუ თა რი კე თილ დღე ობ ის და 
ბედ ნი ერ ებ ის მიღ წე ვა, „გა ხა რე ბა ორ ივე სო ფელ ში“. რაც 
მთა ვა რია, ეს „წე სე ბი“ არ უნ და გა ვი გოთ მხო ლოდ, რო-
გორც სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი და აღი არ ებ ული 
სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბი სა და კა ნო ნე ბის ერ თობ ლი-
ობა (მათ შო რის, სა ერ თა შო რი სო), არ ამ ედ უნ და ეთ ან-
ხმე ბო დეს ეკ ლე სის მი ერ აღი არ ებ ულ „სჯუ ლის კა ნონს“! 

დღეს მთა ვარ პრობ ლე მა თა შო რის გა მორ ჩე ულია 
და ნა შა ულ ობა. სა ზო გა დო ებ ის მორ წმუ ნე ნა წი ლი 
თვლის, რომ მი სი შემ ცი რე ბის თვის არ სე ბობს რე ალ ური 
გა მო სა ვა ლი, რომ ლის მი ხედ ვით, და ნა შა ული არ უნ და 
იქ ნას გა გე ბუ ლი მხო ლოდ რო გორც პი როვ ნე ბის, სა ზო-
გა დო ებ ის, სა ხელ მწი ფოს და ა.შ. წი ნა აღ მდეგ „სის ხლის 
სა მარ თლის კო დექ სით“ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მარ ლთსა-

„yo vel man ro mel man qmnes cod vaY, man us ju-

lo ebaY ca qmnes da cod va igi ars us ju lo ebaY“ 

(1 in. 3, 4)

„bo ro te ba bu ne bas Tan ax lavs, ro gorc Jan gi 

spi len Zs da WuWyi sxe uls,  mag ram arc spi len Zis 

os tats Se uq mnia Jan gi, arc mSob lebs - WuWyi.  am-

gva rad ve, arc Rmer Ts Se uq mnia bo ro te ba. pi ri-

qiT, mis ca man ad ami ans cod nac da gan sjac, rom 

gaq ce oda igi bo ro te bas...“ 

(wm. an to ni di di)

ro gor Se vam ci roT da na Sa ul ob is 
ek on om ik uri Se de ge bi

ak aki ba ku ra Ze 

ak aki we reT lis sa xel mwi fo 

un iv er si te tis 

as oc ir eb uli pro fe so ri
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წი ნა აღ მდე გო და ბრა ლე ული ქმე დე ბა, ან უმ ოქ მე დო ბა, 
არ ამ ედ რო გორც სა კუ თა რი თა ვის წი ნა აღ მდე გაც მი-
მარ თუ ლი ქმე დე ბა (უმ ოქ მე დო ბა), რომ ლის ჩა დე ნით 
ზი ანს აყ ენ ებს სა კუ თარ თავ საც „ცოდ ვით და ცე მის, ან 
ჩა დე ნის“ გა მო (იშ ვი ათი და გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე-
ვე ბის გარ და). ამ დე ნად, კონ კრე ტუ ლი სა მარ თალ დარ-
ღვე ვა არა მარ ტო და ნა შა ულია, არ ამ ედ ცოდ ვა ცაა! ე.ი. 
ყო ვე ლი ას ეთი ქმე დე ბა (უმ ოქ მე დე ბა) ამ ას თან ღვთის 
მცნე ბე ბის დარ ღვე ვა ცაა! 

და ნა შა ულ ის1 თვი სებ რი ობ აში თუ ჩავ რღმავ დე ბით, 
და ვი ნა ხავთ სხვა მხა რე საც. კერ ძოდ, არ ის შემ თხვე ვე ბი, 
რო ცა ჩა ფიქ რე ბუ ლია და ნა შა ული (არა „და ნა შა ულ ის 
მცდე ლო ბა“), მაგ რამ არ იქ ნა მოყ ვა ნი ლი მოქ მე დე ბა-
ში, რის თვი საც მომ ქმე დი კა ნონ მდებ ლო ბა დას ჯას არ 
ით ვა ლის წი ნებს, რა მე თუ ის მხო ლოდ გო ნე ბა შია. სა მა-
გი ერ ოდ, მან „სცო და გუ ლით“ და თუ არ მო ინ ანია სი-
ნა ნუ ლით „იდე აშ ივე ჩა სა ხუ ლი“, მა შინ იგი რჩე ბა მას ში 
ცოდ ვის სა ხით და გა ნი კითხე ბა (და ის ჯე ბა) კი დეც მის 
გა მო. მა შა სა და მე, ვი ნა იდ ან და ნა შა ული, ძი რი თად ში, 
გო ნე ბა ში იბ ად ება, ამ იტ ომ მი სი „პრე ვენ ცია“ შე საძ ლე-
ბე ლია იდე აში ჩა სახ ვის თა ნა ვე, თუ იქ ნე ბა ინ დი ვი დის 
(ჯგუ ფის) კე თი ლი ნე ბა: სძლიო(ნ)ს გუ ლის თქმას და არ 
გა ნა ხორ ცი ელო(ნ)ს ის ქმე დე ბით (უმ ოქ მე დო ბით) და 
სწო რედ ას ეთი ქცე ვის კენ მო უწ ოდ ებს ყვე ლა ქრის ტი ანს 
ეკ ლე სი ის სწავ ლე ბა!

გა მო დის, რომ ქრის ტი ან ული ცხოვ რე ბის წე სე ბის 
დაც ვით ცხოვ რე ბა სა ზო გა დო ებ აში და ნა შა ულ ობ ის2 
(და ნა შა ულ ის გავ რცე ლე ბის ხა რის ხი იზ ომ ება %0-ში, 
რაც ნიშ ნავს თუ რამ დე ნი ერ თე ული და ნა შა ული მო-
დის 1000 მო სახ ლე ზე, ერ თე ული/1000კა ცი) შემ ცი რე ბის 
გა რან ტიაა, ანუ ად ამი ან თა ეკ ლე სი ური თა ნაცხოვ რე ბა 
დაგ ვა ცი ლებს ბო რო ტე ბას და, შე სა ბა მი სად, ვიხ სნით 
სა კუ თარ სუ ლებს ეკ ლე სი ის მი ერ დად გე ნი ლი სა მარ-
თლი ანი სას ჯე ლის გან (ჯო ჯო ხე თის გან). 

ჩვენს ცხოვ რე ბა ში, ცოდ ვის და ცე მით შე მო სულ მა 
ბო რო ტე ბამ თვი სებ რი ვად შეც ვა ლა ად ამი ანი. მან და-
კარ გა მთა ვა რი - უკ ვდა ვე ბა და სრულ ყო ფი ლე ბა... და 

1  ლათ. crimen.
2 ლათ. criminalitas. ნაშრომში ამ ცნების ქვეშ 

იგულისხმება ის ცალკეული რეგისტრირებული 
დანაშაული, ანუ საზოგადოებისთვის საშიში ქმედება, 
რომელიც გამოვლენილია და აღრიცხვაზეა აყვანილი და 
გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსით. ბუნებრივია, მხოლოდ გამოვლენილ 
დანაშაულთა გავრცელების ხარისხი არ არის სრულად 
იმ რისკის მატარებელი, რომელიც საზოგადოებისთვის 
საშიშია. კიდევ უფრო დიდი რისკის მატარებელია 
ლატენტური (ლათ. latens) ანუ დაფარული დანაშაულები, 
რადგან რიგ გარემოებათა გამო, ვერ ხერხდება ამ 
დანაშაულთა ჩამდენი პირების გამოვლენა და დასჯა, რაც 
განაპირობებს მათ გაძლიერებას და გავლენის საზღვრების 
გაფართოებას ამა თუ იმ სფეროებზე. გამოვლენილი 
დანაშაული არის სამართალდარღვევის ერთი სახე, რომლის 
მიხედვით იქნება ესა თუ ის მსჯელობა წარმოდგენილ 
ნაშრომში, რადგან მას არ აქვს პრეტენზია განიხილოს 
სამართლებრივი რისკის შემცვლელი ყველა ქმედების 
ეკონომიკური შედეგები. 

ცოდ ვის მუდ მივ ტყვე ობ აში აღ მოჩ ნდა. შე სა ბა მი სად, 
თი თოეული ჩვენ გა ნი ცოდ ვი ლი და, შე საძ ლე ბე ლია, 
პო ტენ ცი ური დამ ნა შა ვეც შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს. რაც 
შე ეხ ება ცოდ ვა სა და ბო რო ტე ბას,  ჩვენ ამ შემ თხვე ვა ში 
გან ვი ხი ლავთ მათ რო გორც თვი სობ რი ვად მსგავ სს და 
„სი ნო ნი მურს“ და ნა შა ულ თან, რო გორც ღვთის ისე სა-
ზო გა დო ებ ის წი ნა შე. პრობ ლე მის ას ეთი წარ მოდ გე ნა 
უფ რო მო ფენს ნა თელს მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის გზას, 
რო მე ლიც ყვე ლა სხვა შემ თხვე ვა ში ბუნ დო ვა ნია. რა 
გვაძ ლევს ას ეთი დარ წმუ ნე ბის სა ფუძ ველს? იგი ქრის-
ტეს ეკ ლე სი ის სწავ ლე ბა შია!

თუ მივ ყვე ბით ეკ ლე სი ის სწავ ლე ბას, ცოდ ვა ესაა ად-
ამი ან ის მი ერ „ღვთის ნე ბის“ დარ ღვე ვა, ანუ ად ამი ან ის 
ბო რო ტი ნე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა, ბო რო ტე ბა კი - ად ამი-
ან ის „ცოდ ვი ლი ნე ბის“ გა მო ხა ტუ ლე ბის შე დე გი. ბო-
რო ტე ბა (ცოდ ვა, უს ჯუ ლო ება, და ნა შა ული) იმ დე ნად 
რთუ ლი ფე ნო მე ნია, რომ არ ცერ თი მო ცი ქუ ლი მის 
თვი სობ რივ ახ სნა ზე არ ჩერ დე ბა წმ. წე რილ ში. პი რი ქით, 
ის ინი გად მოგ ვცე მენ ქრის ტე ღმერ თის სწავ ლე ბას ბო-
რო ტე ბის გან (ცოდ ვის გან) სრუ ლი გან თა ვი სუფ ლე ბის 
შე სა ხებ. ამ რი გად, ბო რო ტე ბის (და ნა შა ულ ის) და მარ-
ცხე ბა შე საძ ლე ბე ლია უპ ირ ვე ლე სად სჯუ ლის კა ნო ნის 
დაც ვით.

ის ტო რი ულ ად, ად ამი ან თა თა ნაცხოვ რე ბა სა ზო გა-
დო ებ აში, იმ არ თე ბა (ან წეს რიგ დე ბა) იმ სა მარ თლებ-
რი ვი ნორ მე ბით, რო მელ თა კლა სი ფი კა ცია შე იძ ლე ბა 
წარ მო ვიდ გი ნოთ შემ დე გი სა ხით:

ა) და წე რი ლი სა მარ თა ლი. იგი გან კუთ ვნი ლია 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის („ად ამი ან ური 
სა მარ თა ლი“). მას თან გა იგ ება, ას ევე, „დად გე ნი თი“ 
სა მარ თა ლი, რო მე ლიც იმ კა ნონ თა ერ თი ან ობაა, რომ-
ლიც დად გე ნი ლია, ძი რა თად ში, სა ხელ მწი ფოს მი ერ და 
ფორ მუ ლი რე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლად;3

ბ) და უწ ერ ელი სა მარ თა ლი. იგი ას ევე ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის დად გე ნი ლი  მემ კვიდ რე ობ ითი 
წე სე ბის (ად ათი) ერ თობ ლი ობაა; ე.წ. ბუ ნე ბი თი სჯუ-
ლი, რო მე ლიც გე ნე ტი კუ რია და მო იც ავს ზნე ობ რივ 
დად გე ნი ლო ბებს და ლო გი კუ რად გა მომ დი ნა რე ობ ენ 
სინ დი სი სა გან, შეგ ნე ბი სა გან და ა.შ.;

გ) კა ნო ნი კუ რი სა მარ თა ლი (სჯუ ლის კა ნო ნი). ამ სა-
მარ თა ლის „წყა რო“ არაა „და ცე მუ ლი კა ცის“ ბუ ნე ბა თუ 
ნე ბა (ად ამი ან ური შე მეც ნე ბის „შეზღუ დუ ლო ბი დან“ 
გა მომ დი ნა რე), არ ამ ედ იგი მო იც ავს ქრის ტე ღმერ თის 
მი ერ გან ცხა დე ბულ საღ მრთო ჭეშ მა რი ტე ბებს, რაც 
„ავ თენ ტუ რად“ (ავ ტო რი ტე ტუ ლად) დას ტურ დე ბა სუ-
ლიწ მი დით, ეკ ლე სი ის მი ერ!4 

ბევ რს გა უკ ვირ დე ბა, მაგ რამ ღმრთის მცნე ბე ბის დაც-
ვა ში არ არ ის ის ეთი უმ ნიშ ვნე ლო რა მეც კი, რო მელ საც 
შე უძ ლია ად ამი ანი მი იყ ვა ნოს ცოდ ვით და ცე მამ დე, მით 
უმ ეტ ეს, წარ წყმე ტამ დე. ამ ის ათ ვის კი აუც ილ ებ ელი და 
საკ მა რი სია მხო ლოდ ერ თი რამ: გა ვი გო ნოთ, მი ვი ღოთ 
(და ვი მარ ხოთ) და აღ ვას რუ ლოთ ღვთის სიტყვა.

3  ბემისი პ., კანონიკური სამართალი, თბ., 2007 წ., გვ. 10
4 www.orthodoxy.ru /Безплатний хостинг праовславных 
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ძვე ლი რო მის, სა ბერ ძნე თის, ჩი ნე თის და ა.შ. ქვეყ-
ნე ბის სა მარ თლებ რი ვი ძეგ ლე ბის შეს წავ ლამ და, სა-
ერ თოდ, სა ზო გა დო ებ ათა ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის 
გა მოც დი ლე ბით სარ წმუ ნო ხდე ბა მტკი ცე ბა, რომ ად-
ამი ან თა მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი არ ას ოდ ეს არ იყო 
მო წო დე ბუ ლი სრულ ყო ფის კენ და აუც ილ ებ ელი იყო 
მუდ მი ვად დახ ვე წი ლი ყო სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე-
ბის კვალ დაკ ვალ და გა ნე ცა და „სრულ ყო ფა“, თუმ ცა 
უშ ედ ეგ ოდ, ის მა ინც შე საც ვლე ლი ხდე ბო და და ხდე-
ბა, რად გან კა ნონ მდებ ლო ბას სრულ ყო ფი ლე ბის თვის 
ჯერ კი დევ არ მი უღ წე ვია, სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე ბის 
სრულ ყო ფის მცდე ლო ბა დღე საც გრძელ დე ბა, თუმ ცა 
უშ ედ ეგ ოდ, მი უხ ედ ავ ად  თით ქმის ყო ველ დღი ური 
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი სა.

ეკ ლე სი ის ავ ტო რი ტე ტი მა მე ბი (სულ მნა თი წმი-
და ნე ბი) გვმოძ ღრა ვენ, რომ ად ამი ან ებ მა უნ და გუ-
ლის ხმაჰ ყონ: რო ცა „კა ნონ მდებ ლობს მა მა-ღმერ თი, 
ქვეყ ნად მო დის და გვე სა უბ რე ბა ძე-ღმერ თი, და რო ცა 
სუ ლიწ მი და-ღმერ თი დამ კვიდ რე ბუ ლია ეკ ლე სი აში და 
წი ნამ ძღო ლობს (ზე დამ ხედ ვე ლობს), მა შინ და ნამ დვი-
ლე ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ სრუ ლი ად სწო რი და 
მარ თე ბუ ლია უც დო მე ლო ბა ეკ ლე სი ისა“1 და, გა მომ დი-
ნა რე აქ ედ ან, სჯუ ლის კა ნო ნი სა, რა მე თუ ად ამი ან ის არ-
სე ბო ბის ის ტო რი ამ აჩ ვე ნა მი სი უც დო მე ლო ბა დღემ დე 
და ასე იქ ნე ბა უკ უნ ის ამ დე!  

„ნე ტარ არს კა ცი, რო მე ლი არა მი ვი და ზრახ ვა სა უღ-
მრთო თა სა და გზა სა ცოდ ვილ თა სა არა დად გა,  და საჯ-
დო მელ სა უშ ჯუ ლო თა სა არა დაჯ და. არ ამ ედ, შჯულ სა 
უფ ლი სა სა არს ნე ბაი მი სი შჯულ სა მის სა ზრა ხავნ იგი 
დღე და ღა მე“ (ფს. 1, 1-2). 

ეკ ლე სი ის სწავ ლე ბით: აქ პირ ველ რიგ ში უნ და ვი-
გუ ლის ხმოთ ის ფაქ ტი, რომ უღ მრთო თა გან და ცოდ-
ვილ თა გზი დან გამ დგა რი ად ამი ანი ჯილ დოდ მი იღ ებს 
ბედ ნი ერ ებ ას და კე თილ დღე ობ ას, ხო ლო უშ ჯუ ლო ებს 
(„ცოდ ვებ ში ჩა ძი რულთ“, რომ ლებ საც სურ ვი ლიც არა 
აქ ვთ იქ ედ ან ამ ოს ვლის) - სა ტან ჯვე ლი, ბო რო ტე ბის კენ 
მა თი მუდ მი ვი გა დახ რის გა მო2. 

რა ოდ ენ სამ წუ ხა როც არ უნ და იყ ოს, მხო ლოდ ად ამი-
ან ში ვნა ხუ ლობთ მის წრა ფე ბას ბო რო ტის კენ... იგი თან-
და თან მი დის ბო რო ტე ბის იდე ის გან ხორ ცი ელ ებ ამ დე, 
რაც გა მო იხ ატ ება მი სი ჩა დე ნის მოთხოვ ნი ლო ბი დან. 
ბო რო ტე ბა (ე.ი. ცოდ ვა და, შე სა ბა მი სად, და ნა შა ული) 
„იმ დე ნა დაა და კავ ში რე ბუ ლი თა ვად ად ამი ან ის ბუ ნე-
ბას თან, იმ დე ნად თან ახ ლავს და მო იც ავს ის ტო რი ის 
ყვე ლა ეპ ოქ ას, ად ამი ან თა ყვე ლა თა ობ ას, რომ ჩნდე ბა 
კითხვა: რა ტომ სწყუ რია ად ამი ანს ბო რო ტე ბის ჩა დე ნა? 
რა ტომ ეძ ებს მას? მი მარ თავს ძა ლა დო ბას, სხვა ად ამი-
ან ის გა ნად გუ რე ბას“3  და ა.შ. 

1  ბუმისი  პ., კანონიკური სამართალი, თბ., 2006 წ., გვ., 
11; წყაროდ გამოდგება, ასევე: `didi sjulis kanoni~, Tb., 2007 
w.

2  www.lopbible.narod.ru /Лопухин А., Толковая Библия 
или комментарий на все книги Св.Писания Ветхого и Нового 
Заветов, электронная версия/

3  ლოსკი ვ., დოგმატური ღვთისმეტყველება, თბ., 2007 
წ., გვ., 82

ვინც ღმერ თში ხე დავს არა მხო ლოდ შე მოქ მედს და 
გამ გე ბელს, არ ამ ედ მხსნელ საც, გან სა კუთ რე ბუ ლად 
გრძნობს და გა ნიც დის ბო რო ტე ბის გაძ ლი ერ ებ ას, რად-
გან ცი ვი ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად მი სი 
საზღვრე ბი არ ათუ შე იზღუ და ან შემ ცირ და, არ ამ ედ 
პი რი ქით - უფ რო გა იზ არ და და გამ რავ ლდა, ში ნა არ სობ-
რი ვად გარ თულ და, სულ უფ რო დახ ვე წი ლი და შე ნიღ-
ბუ ლი გახ და, შე სა ბა მი სად, - ძლი ერ სა ში ში!  ცოდ ვით 
და ცე მის, ბო რო ტე ბის ჩა დე ნის შემ დეგ აუც ილ ებ ლად 
ჩნდე ბა წი ნა აღ მდე გო ბე ბი, რომ ლე ბიც ად ამი ან ურ ბუ-
ნე ბას არ თმევს ღვთი ური მად ლის სრუ ლად მი ღე ბის 
უნ არს4. 

ად ამი ან ის ცოდ ვის ტყვე ობ იდ ან თავ დახ სნის სი-
სუს ტის ახ სნას ეძ ებ ენ მძი მე სო ცი ალ ურ პი რო ბებ ში, 
რო გო რი ცაა სი ღა ტა კე და მუდ მი ვი გა ჭირ ვე ბა... ხში რი 
შიმ ში ლო ბა და და ავ ად ებ ები, სო ცი ალ ურ ფე ნებს შო რის 
შე მო სავ ლე ბის მკვეთ რი დი ფე რენ ცი აცია და სხვა ცნო-
ბი ლი პი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც ცალ კე ულ ინ დი ვი დებს 
თუ მო სახ ლე ობ ის ნა წი ლებს შო რის მუდ მი ვად ქმნი ან 
ში ნა გან გა ღი აზი ან ებ ას, ე.წ. „გა ბო რო ტე ბას“. ამ ას თან, 
ჯო ჯო ხე თის წყვდი ად ში მო ფიქ რე ბუ ლი და ად ამი ან თა 
გუ ლებ ში და ბუ დე ბუ ლი შუ რი ცდი ლობს გა ნა ხორ ცი-
ელ ოს სურ ვი ლი - რა იმ ეთი „ავ ნოს“ მათ, ვი საც თით ქოს 
უფ რო უზ რუნ ვე ლი ცხოვ რე ბა აქ ვს და ყო ვე ლი ვე ეს 
აჩ ენს „ბო რო ტე ბის ჩა დე ნის“ იდე ას ად ამი ან ში. შე სა-
ბა მი სად, ცოდ ვე ბით დამ ძი მე ბუ ლი გუ ლი და გო ნე ბა 
არ ფიქ რობს იმ აზე, რომ თი თოეულს შე უძ ლია თვი სი 
სუ ლი იხ ნას რო გორც სი ღა რი ბე ში ისე სიმ დიდ რე ში, 
რა მე თუ სი ღა რი ბე არაა კონ კრე ტუ ლი ცოდ ვის შე დე-
გი (გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბის გარ და), ან კი დევ 
წყევ ლა და არც სიმ დიდ რეა, რო გორც გან სა კუთ რე ბუ ლი 
წყა ლო ბა.... მთა ვა რია ვე ძე ბოთ სუ ლი ერი სიმ შვი დე და 
შევ ძლოთ ეკ ლე სი ური „ცხოვ რე ბის წე სით“ არ სე ბო ბა, 
„რა მე თუ უკ ეთ ურ ნი ად რე მო ის რნენ..., ხო ლო მშვიდ-
რთა და იმ კვიდ რონ ქუ ეყ ანა“ (36, 9-11).

„... უფ ალ სა უყუ არ ან მარ თალ ნი“ (ფს. 145, 8). მო სე 
წი ნას წარ მეტყვე ლის ბა გე ებ ით ეუწყა გაფ რთხი ლე ბა 
სამ ყა როს, რომ ად ამი ანო „გე ში ნო დის შენ უფ ლი სა 
ღმრთი სა შე ნი სა და და იც ვნე შენ მცნე ბა ნი და სა მარ-
თალ ნი მის ნი... და იყ ვნენ სიტყუ ანი ესე, რო მელ თა მე 
გამ ცნებ შენ დღეს დღე გულ სა შენ სა და გო ნე ბა სა შენ სა. 
და ას წავ ლნე ეგ ენი შვილ თა მათ შენ თა და იტყო დი მა-
გათ ჯდო მა სა სახ ლსა ში ნა შენ სა და სლვა სა გზა სა შენ სა 
და სა სუ ენ ებ ელ სა ზე და შენ სა და აღ დგო მა სა შენ სა“ (2 
რჯ. 6, 2-7) „და წარ ვი დენ ეს ენი სა ტან ჯველ სა სა უკ უნ-
ესა, ხო ლო მარ თალ ნი – ცხო რე ბა სა სა უკ უნ ესა“ (მთ. 24, 
46; შე დარ.: ინ. 5, 29), რა მე თუ „ღმერ თი რამ დე ნა დაც 
მოწყა ლეა, იმ დე ნად სა მარ თლი ან იცაა. უს აზღვროა მი სი 
მოწყა ლე ბა და უს აზღვროა მი სი მარ თმსა ჯუ ლე ბაც“.5 

„ცოდ ვა მო ვი ძუ ლე და მო ვი ძა გე, ხო ლო შჯუ ლი შე ნი 
შე ვი ყუ არე“ (ფს.118, 163; შე დარ.; ეს. 32, 17 და რომ. 5, 1). 

4  მათეს სახარების განმარტება წმ. მამათა სწავლების 
მიხედვით, თბ., 2006 წ., გვ. 284

5  წმ. ი. კრონშტანდელი, ქრისტიანული ფილოსოფია, 
თბ., 2003 წ., გვ. 39
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სამ ყა როს შე მომ ქმედ მა ღმერ თმა არ აფ რის გან გაგ ვა ჩი ნა, 
მის გან მოგ ვე ცა სჯუ ლი, მაცხოვ ნე ბელ კა ნონ თა კრე ბუ-
ლი, შე სა ბა მი სად, ჩვე ნი ცხოვ რე ბის წე სე ბიც უნ და იყ ოს 
და მო კი დე ბუ ლი მას ზე. 

პავ ლე მო ცი ქუ ლის სიტყვე ბით, რომ ვთქვათ: „.... 
ვი თარ მედ შჯუ ლი უფ ლებს კაც სა ზე და, რა ოდ ენ ჟამ 
ცოცხალ არს იგი“ (რომ. 7, 1). ცოდ ვით და ცე მის გა მო 
ად ამი ან თა ში ნა გა ნი მდგო მა რე ობა არ ამ დგრა დი და 
მერ ყე ვი გახ და. რო გორც ქა რი  წა იღ ებს თა ვი სუფ ლად 
მტვერს, ან ბუმ ბულს, ისე ატ არ ებს ბო რო ტე ბა და მო ნე-
ბულ ად ამი ანს... მათ არ ეს მით, რომ ის ინი მა ინც გა ნის-
ჯე ბი ან, იც ოდ ნენ თუ არა მათ სჯუ ლის კა ნო ნი, „რა მე თუ 
უწყის უფ ალ მან გზაჲ მარ თალ თა და გზაჲ უღ მრთო თა 
წარ წყმდეს“ (ფს. 1,6). 

ყვე ლა მორ წმუ ნე, ვინც ში ნა გა ნად გა ნიც დის ცოდ-
ვით და ცე მას, გან სა კუთ რე ბით ბედ ნი ერი ხდე ბა მა შინ, 
რო ცა მას (ცოდ ვას) იგი ამ არ ცხებს სი ნა ნუ ლი თა და 
წმი და ზი არ ებ ით. შე სა ბა მი სად, რო გო რი ამ აზ რზე ნი 
ხდე ბა და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ ქმე დე ბე ბის (უმ ოქ მე დე ბის) 
მი მართ, რა საც ჩავ დი ვართ მუდ მი ვად, თუმ ცა ას ევე 
ნაც ნო ბია „სა კუ თა რი თა ვის სი ძულ ვი ლი“, სირ ცხვი ლის 
გრძნო ბა უფ ლის წი ნა შე, რო ცა გან ვიც დით სინ დი სის 
ქენ ჯნას და  ვარ დე ბით უს ასო ობ აშ იც, რა მე თუ მეყ სე-
ულ ად გვე ბა დე ბა კითხვა: ავ ღდგე ბი კი ცოდ ვის გან? 
მო მი ტე ვებს უფ ალი? რათ ქმა უნ და! რად გან ცოდ ვის 
ტყვე ობ იდ ან დახ სნის თვის მი იღო ღმერ თმა კა ცობ რი-
ვი ბუ ნე ბა, სა კუ თა რი თა ვი დას დო სამ სხვერ პლო ზე და 
თი ვი სი წმინ და სის ხლით გა მო ის ყი და ცოდ ვის მო ნო-
ბის გან კა ცობ რი ობა!

მაცხო ვა რი მოგ ვი წო დებს, რომ: „უკუ ეთუ ვსჯი დე 
მე, სას ჯე ლი ჩე მი ჭეშ მა რიტ არს“ (ინ. 8, 16) და „უკუ-
ეთუ გი ყუ არ მე, მცნე ბა ნი ჩემ ნი და იმ არ ხე ნით“ (ინ. 
14, 15). ბიბ ლი ის ცნო ბილ გან მარ ტე ბელ თა აზ რით, აქ 
მაცხო ვა რი მოგ ვმარ თავს, რო გორც ქვეყ ნი ერ ებ ის შე მომ-
ქმე დი, რო მე ლიც მარ თავს და გა ნი კითხავს მას მი სი ვე 
კა ნო ნე ბით...1 წმ. მაქ სი მე აღ მსა რებ ლის სიტყვე ბით, 
რომ ვთქვათ: „... ვინც მცნე ბებს არ აღ ას რუ ლებს, მას არ 
ძა ლუძს უფ ლის სიყ ვა რუ ლი“2 და ვინც უფ ლის სიყ ვა-
რუ ლის გან დაც ლი ლია, იგი ად გე ბა და ღუპ ვის გზას და 
შე იძ ლე ბა მრა ვა ლიც გა იყ ოლ ოს.

„სი მარ თლე შე ნი სი მარ თლე არს უკ უნ ის ამ დე და 
შჯუ ლი შე ნი - ჭეშ მა რიტ“ (ფს. 118, 142; შე დარ.; ფს. 18, 
10 და ინ. 17, 17). ვინც სი მარ თლით არ და დის ან „წა იქ-
ცა“ ამ გზა ზე, მათ მი მართ გვაქ ვს ერ თი ვალ დე ბუ ლე-
ბაც. მი ეხ უდ ავ ად, ჩა დე ნილ და ნა შა ულ ში მხი ლე ბი სა 
და ცნო ბი სა, ჩვენ რო გორც ქრის ტი ან ები, ვალ დე ბუ ლი 
ვართ მათ ზე ვი ლო ცოთ, ვიზ რუ ნოთ და შევ ძლოთ, რომ 
სა ზო გა დო ებ ის თვის ის ინ იც სრულ ფა სო ვა ნი წევ რე ბი 
გახ დნენ მო მა ვალ ში, რა შიც ეკ ლე სია აშ კა რად უწ ევს 
დახ მა რე ბას და თა ნად გო მას მათ, რად გან „... თუ კი 

1  www.lopbible.narod.ru /Лопухин А., Толковая Библия 
или комментарий на все книги Св.Писания Ветхого и Нового 
Заветов, электронная версия/

2 სწავლა-მოძღვრებანი ჭეშმარიტ სიყვარულზე, ქ., 2000 
წ., გვ. 47

თქვენ ხე დავთ, რომ რო მე ლი მე თქვე ნი ძმო ბი დან ჩა-
ვარ დნი ლია რა იმე მსგავს უს ჯუ ლო ებ აში და ეს თქვენ 
მი გაჩ ნი ათ სხვის და არა სა კუ თარ გან საც დე ლად და 
ცდი ლობთ თა ვი გა იმ არ თლოთ თქვენ მამ ხი ლე ბელ თა 
წი ნა შე ას ეთი სიტყვე ბით: რა ჩე მი საქ მეა ეს? რა მაქ ვს 
სა ერ თო მას თან? - ეს სიტყვე ბი სხვა არ აფ ერია თუ არა 
გა მო ხა ტუ ლე ბა უკ იდ ურ ესი სა ეშ მა კო ულ მო ბე ლო ბი სა 
და არა ად ამი ან ობ ისა!“3 

„ნე ტარ არი ან, რო მელ თა და იც ვან სა მარ თა ლი და 
ყონ სი მარ თლე ყო ველ სა ჟამ სა“ (ფს. 105, 3), „... რა მე თუ 
ღმერ თი მსა ჯულ არს“ (ფს. 49,7). ქრის ტეს ეკ ლე სი ის 
ერთ-ერ თი დი დი მნა თო ბი და ჩვე ნი თა ნა მედ რო ვე წმ. 
იოანე კრონ შტან დე ლი თი თოეულს გვმოძ ღვრავს, რომ 
უპ ირ ატ ესი სჯუ ლის მდე ბე ლი არ ის ღმერ თი და რომ 
„შენ ქმნი ლე ბა ხარ, ღმერ თი შე ნი შემ ქმნე ლი, მო ქან-
და კე, მხატ ვა რია, რო მელ მაც შე ნი სუ ლი და სხე ული 
წარ მოქ მნა; შენ მთლი ან ად მი სი კე თი ლი, სა მარ თლი ანი, 
ყოვ ლად ძლი ერი, სრულ ყო ფი ლი ძა ლა უფ ლე ბის ქვეშ 
იმ ყო ფე ბი“4. ამ სიყ ვა რუ ლის გა მო, რო გორც მარ თალ მა 
და მოწყა ლე მსა ჯულ მა, ქრის ტე ღმერ თმა და იმ დაბ ლა 
თა ვი და ად ამი ან ად მოგ ვევ ლი ნა, რა თა უშუ ალ ოდ, პირ-
და პირ ეს წავ ლე ბი ნა გა დარ ჩე ნის გზა, რო მელ საც რწმე ნა 
და სჯუ ლის აღ სრუ ლე ბა და უდო სა თა ვედ. „... ყო ვე ლი, 
რო მე ლი არა სარ წმუ ნო ებ ით არს, იგი ცოდ ვა არს“ (რომ. 
14, 23; შე დარ.: ტიტ. 1, 14; 1ტიმ. 1, 4 და სხვ.). ჩვენც მუდ-
მი ვად არ ჩე ვა ნის წი ნა შე ვდგა ვართ: თა ვი სუფ ლე ბა, თუ 
ცოდ ვის სა ბო ლოო ტყვე ობა. 

„ცოდ ვა მო ვი ძუ ლე და მო ვი ძა გე, ხო ლო შჯუ ლი შე ნი 
შე ვი ყუ არე“ (ფს. 118, 163). ურ თი ერ თო ბებ ში ხში რად 
გვსმე ნია ბევ რნა ირი გა მოთ ქმე ბი ამ ცხოვ რე ბა ში პა ტი-
ოს ანი კა ცის გა ჭირ ვე ბის და ცოდ ვილ თა ბედ ნი ერ ებ ის 
შე სა ხებ, რაც სა ბო ლო ოდ მი დის ერთ აზ რამ დე -„ღმერ თს 
რომ არ და ეშ ვა ცოდ ვა, მე მას არ ჩა ვი დენ დი“. 

რა მკრე ხე ლო ბაა! ნუ თუ ვერ გუ ლის ხმას ჰყო ფენ, რომ 
„არა თუმ ცა უფ ალ მან აღ აშ ენა სახ ლი, ცუ დად შუ რე ბი ან 
მა შე ნე ბელ ნი მის ნი; არა თუმ ცა უფ ალ მან და იც ვა ქა-
ლა ქი, ცუ დად იღჳძე ბენ მჴუმ ილ ნი მის ნი“ (ფს. 126, 1), 
რა მე თუ ღმერ თს არ შე უძ ლია იყ ოს „ცოდ ვის წყა რო“, 
მა ში ნაც კი რო ცა მან თა ვი და იმ დაბ ლა და ჩვენ ნა ირი 
გახ და, ჩვენ და მსგავ სი - გა მოს ცა და რა თა ვის თავ ზე 
ყო ვე ლი ვე ად ამი ან ური მწუ ხა რე ბა, ტკი ვი ლი და ტან-
ჯვა, „... გა მოც დი ლი ყოვ ლი თა ვე მსგავ სე ბი თა, თჳნი ერ 
ცოდ ვი სა“ (ებრ. 4, 15), რად გან „მარ თალ არს უფ ალი ყო-
ველ თა ში ნა გზა თა მის თა და წმი და არს იგი ყო ველ თა 
ში ნა საქ მე თა მის თა“ (ფს. 144, 17). 

ცოდ ვის წარ მო შო ბის ის ტო რი ის სა ეკ ლე სიო სწავ ლე-
ბა და მო კი დე ბუ ლია რიგ პი რო ბებ ზე:

 ღმერ თს ცოდ ვა არ შე უქ მნია, რა მე თუ წე რია, 
რომ „იხ ილა ღმერ თმა ყო ვე ლი ვე რაც შექ მნა, და ძალ ზე 
კარ გი იყო...“ (დაბ. 1. 31) და „ნუ ვინ გან ცდილ თა გა ნი 
იტყჳნ, ვი თარ მედ ღმრთი სა მი ერ გან ვი ცა დე ბი, რა მე თუ 

3  წმ. ი. ოქროპირი. პირველი სიტყვა იუდეველთა 
წინააღმდეგ /www.kvirike.ge/

4  წმ. ი. კრონშტანდელი, ქრისტიანული ფილოსოფია, 
თბ., 2003 წ., გვ. 60
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ღმერ თი გა მო უც დელ არს ბო რო ტი სა და არ ავ ის გან-
სცდის იგი (იაკ. 1, 13; შე დარ.: ფს. 110, 3 და 5, 4; ზირ. 39, 
21; დაბ. 6, 6; ფს. 77, 56 და ა.შ.), პი რი ქით - უფ ალი ხდე ბა 
მრის ხა ნე და, შე სა ბა მი სად, ცოდ ვილ თა სა მარ თლი ან ად 
დამ სჯე ლი (შე დარ.: ინ. 3, 36; რომ. 1, 18; იგ ავ. 6, 16-19; 
დაბ. 3, 15-19; 2 პეტრ. 2, 1-3; ფს. 88, 33 და ა.შ.). 

2. პირ ვე ლად სცო და ეშ მაკ მა, რა მე თუ მო ცი ქუ ლის 
სიტყვე ბით: „რო მელ მან ქმნეს ცოდ ვა, იგი ეშ მა კი სა გან 
არს, რა მე თუ და სა ბა მით გან ეშ მა კი ცო დავს. ამ ის თვის 
გა მოცხად ნა ძე ღმრთი სა, რა თა და არ ღვი ნეს საქ მე ნი 
ეშ მა კი სა ნი“ (1 ინ. 3, 8; შე დარ.: ინ. 8, 44; 2 პეტრ. 2, 4; 
იუდ. 1, 6 და სხვ.)

3. პირ ველ ქმნი ლი ცოდ ვა, ანუ ად ამ ისა და ევ ას მი
ერ პირ ვე ლი შე ცო დე ბა (დაბ. 3, 1-7), რა მე თუ და ირ ღვა 
მათ მი ერ ღმრთის გან მი ცე მუ ლი ერ თად-ერ თი მცნე ბა 
(დაბ. 2, 16-17)

4. პირ ველ ქმნი ლი ცოდ ვა მემ კვიდ რე ობ ით გად მო-
ვი და ყვე ლა ად ამი ან ზე (peccatum originale), „ამ ისთჳს, 
ვი თარ ცა-იგი ერ თი სა მის კა ცი სათჳს ცოდ ვაჲ სოფ ლად 
შე მოჴდა და ცოდ ვი სა ძლით - სი კუ დი ლი“ (რომ. 5, 12-
19; შე დარ.: დაბ. 3, 15; შე დარ.: დაბ. 14, 18 და 22, 9; ზაქ. 
6, 13 და 12, 10; ფს. 111, 1-4, 22. 4; 70, 4 და სხვ.) 

ეკ ლე სი ის სწავ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე: 
 ბო რო ტე ბა არ არ სე ბობს, რო გორც გან სა კუთ-

რე ბუ ლი „არ სე ბა“, მი სი არ სი მხო ლოდ ღვთის გან 
მოწყვე ტა შია, ხო ლო ჩა დე ნა „თა ვი სუ ფა ლი ნე ბის“ აქ ტის 
შე დე გია; იგი პირ ვე ლად ზე ცა ში, ან გე ლოზ თა სამ ყა რო-
ში „გაჩ ნდა“ და შემ დეგ მი წა ზე გად მო ვი და და ად ამი-
ან ებ ში ბო რო ტი სუ ლე ბის ცდუ ნე ბის შე დე გი გახ და; 
მი სი შე მეც ნე ბის გზე ბი კი არ დახ შო ად ამი ან ებ ის თვის 
უფ ალ მა, არ ამ ედ მხო ლოდ და მხო ლოდ და ფა რა ის ინი; 
მის გა მო შე იც ვა ლა ად ამი ან ის ბუ ნე ბა, იგი და სუს ტდა, 
შე უმ ცირ და წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვის უნ არი და იქ ცა 
საც დუ რი სად მი მიდ რე კი ლად.1

 ცოდ ვა ან ად გუ რებს ად ამი ან ის სულს და მი სი 
თა ნამ გზავ რი გახ და (შე დარ.: დაბ. 6, 5 და 8, 21; იერ. 17, 9; 
მთ. 16, 18-20 და ა.შ.). შე სა ბა მი სად, ად ამი ანს არ შე უძ ლია 
გა მო ის ყი დოს მი სი ცოდ ვა, ან და ნა შა ული (ბო რო ტე ბა), 
გარ და ღვთის მცნე ბე ბის, სჯუ ლის კა ნო ნის დაც ვი სა და 
სრუ ლი სი ნა ნუ ლის გა რე შე (შე დარ.: ფს. 48, 8 და 50, 19; 
მთ. 16, 27; მრკ. 8, 37).

ბო რო ტე ბი სა კენ ლტოლ ვას იწ ვევს შემ დე გი პი რო-
ბე ბი:

- ბო რო ტე ბის კენ ში ნა გა ნი ლტოლ ვა (მაგ რამ არა 
მუდ მი ვი!), რო მე ლიც გა მომ დი ნა რე ობს ად ამი ან ის ცოდ-
ვი ლი ბუ ნე ბი დან და შე საძ ლე ბე ლია მი სი და მარ ცხე ბა 
(უკ იდ ურ ეს შემ თხვე ვა ში ამ ქმე დე ბის, ან უმ ოქ მე დო ბის 
გა და წე ვა დრო ში, რაც შე იძ ლე ბა ხან გრძლი ვად); შე სა-
ნიშ ნა ვი მა გა ლი თია თავ დამ ბლო ბით ნათ ქვა მი პავ ლე 
მო ცი ქუ ლის აღ სა რე ბა: „რო მე ლი-იგი მე არა მნე ბავს და 
მას ვჰყოფ, არ ღა რა მე ვიქმ მას, არ ამ ედ რო მე ლი-იგი 
დამკჳდრე ბულ არს ჩემ თა ნა ცოდ ვაჲ“ (რომ. 7, 20); 

1  ზენკოვსკი ვ., აპოლეგეტიკა, ქრისტიანული 
სარწმუნეობა და თანამედროვე ცოდნა, თბ., 2005 წ., გვ. 114-
116

- ბო რო ტე ბის კენ მთლი ანი გა დახ რა და მუდ მი-
ვი ლტოლ ვა, ანუ ბო რო ტე ბის „ში ნა გა ნი გან სხმო ბა“ 
(ცნო ბი ლი ფრა ზა: „ბო რო ტე ბა აქ ვს გამ ჯდა რი“, ანუ 
ის ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს ბო-
რო ტე ბის ჩამ დე ნი). ე.ი. მის კენ სრუ ლი მიდ რე კი ლე ბა, 
იქ ნე ბა ეს ენ დო გე ნუ რი თუ ეგ ზო გე ნუ რი ფაქ ტო რე ბის 
ზე გავ ლე ნით (ეს ის შემ თხვე ვაა, რო ცა ად ამი ანი სა კუ-
თა რი ნე ბით მი დის საღ მრთო სწავ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ, 
ამ ხედ რებს თა ვის თავ საც და სხვა საც სჯუ ლის აღ სრუ-
ლე ბის წი ნა აღ მდეგ და შე იძ ლე ბა აღ ფრთო ვან დეს კი დეც 
ბო რო ტე ბის პრო პა გან დით).

ამ დე ნად, ცოდ ვა2 სი კე თის გან და ცი ლე ბაა, ხო ლო უს-
ჯუ ლო ება - სჯუ ლის კა ნო ნის დარ ღვე ვა. წმი და წე რილ-
ში სიტყვა „ცოდ ვის“ არ სე ბობს რამ დე ნი მე სი ნო ნი მი:

- „უს ჯუ ლო ება“ - „ნე ტარ არი ან, რო მელ თა მი ეტ ევ-
ნეს უს ჯუ ლო ებ ანი და რო მელ თა და ეფ არ ნეს ცოდ ვა ნი. 
ნე ტარ არს კა ცი, რო მელ სა არა შე ურ აცხოს უფ ალ მან 
ცოდ ვა, არ ცა არს პირ სა მის სა ზა კუა...“  (ფს. 35, 1-2; შე-
დარ.: 1 ინ. 3, 4; დაბ. 6, 5 და სხვ.)

- „გან დგო მა“ - ესაა ღმრთის მი მართ წი ნა აღ მდე გო-
ბა ში ყოფ ნა: „... უკუ ეთუ გან დგო მით ვცო დეთ წი ნა შე 
უფ ლი სა, ნუ გვიხ სნინ ჩუ ენ დღე სა ამ ას ში ნა“ (ისო. 22, 
22; შე დარ.: დაბ. 8, 21) 

- გახ რწნი ლო ბა - ამ შემ თხვე ვა ში იგი უნ და გა ვი გოთ, 
რო გორც, ამ ორ ალ ური ცხოვ რე ბის წე სი. იგი გვხდე-
ბა რო გორც: „... თქუა უფ ალ მან ღმერ თმან: ღა ღა დე ბა 
სო დომ თა და გო მორ თა გან მრავ ლდა ჩემ და მო მართ, 
ცოდ ვა ნი მათ ნი დიდ არი ან ფრი ად. გარ და ვი დე უკუე, 
ვი ხი ლო, უკუ ეთუ ღა ღა დე ბი სა ებრ მა თი სა მო მავ ლი სა 
იქ ცე ვი ან, და, უკუ ეთუ არა, რა თა ვცნა“ (დაბ. 18, 20-21)

- უს ამ არ თლო ბა - იგი მრა ვალ ად გი ლას გვხდე-
ბა ბიბ ლი აში, რო გო რი ცაა: „გან ვი ხილ ნე კუ ერ თხი თა 
უს ჯუ ლო ებ ანი მათ ნი და გუ ემ ითა უს ამ არ თლო ბა ნი 
მათ ნი“ (ფს. 88, 33), ან „უკუ ეთუ აღ ვი არ ნეთ ცოდ ვა ნი 
ჩუ ენ ნი, სარ წმუ ნო არს და მარ თალ, რაჲთა მოგჳტევ ნეს 
ჩუ ენ ცოდ ვა ნი ჩუ ენ ნი და გან გუწ მიდ ნეს ყოვ ლი სა გან 
სიც რუ ისა (1 ინ. 1, 9; შე დარ.: დაბ. 19, 8 და 28, 13; 2 მეფ. 
12, 13; ფს. 31, 5 და სხვ.)

- უს ჯუ ლო ება და ბო რო ტე ბა - მა გა ლი თად, „... იხ-
ილა რაჲ უფ ალ მან ღმერ თმან, ვი თარ მედ გან მრავ ლდეს 
უს ჯუ ლო ებ ანი კაც თა ნი ქუ ეყ ან ასა ზე და. და ყო ვე ლი 
ვინ გო ნებს გულ სა ში ნა თჳსსა მოს წრა ფე ბით ბო როტ-
თა ყო ველ თა დღე თა“ (დაბ. 6, 5. შე დარ.: მთ. 15, 19 და 
მარკ. 7, 21 და სხვ.)

- უწ მინ დუ რო ბა - საქ ცი ელი, ქმე დე ბა (აუმ ოქ მე დე ბა): 
„და ლხი ნე ბა-ყოს წმი და თათჳს არ აწ მი დე ბა თათჳს ძე თა 
ის რაჱლი სა თა და სიც რუ ეთ აგ ან მათ თა და ყო ველ თათჳს 
ცოდ ვა თა მათ თა და ეს რეთ უყ ოს კა რავ სა მას სა წა მე-

2 ებრაულად - אטח - chatta'ah, ან chatta'th (khat-tawth'). 
იგი წარმოიშვა სიტყვა chata-დან (khaw-taw'), რაც ნიშნავს 
აცდენას, გადატანითი მნიშვნელობით: ცოდვის ჩადენას, 
ასევე - ბერძნული  სიტყვის - hamartia-გან (თავის მხრივ, 
წარმოიშვა სიტყვა hamartano-სგან, რომელიც ნიშნავს 
მიზანში აცდენას) და გადატანითი მნიშვნელობით გაიგება 
როგორც შეცდომის დაშვება. 
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ბე ლი სა სა შჱნე ბულ სა მას შო რის ში ნა გან კა რავ სა მას 
სა წა მე ბე ლი სა სა არ აწ მი დე ბი სა გან მა თის“ (ლევ. 16, 16; 
შე დარ.: ებრ. 9, 2)

- შე ცო დე ბა - უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში: გუ ლის თქმით, 
ან „შე ცო დე ბა ნი ვინ მე გუ ლისჴმა-ყუ ნეს? სა იდ უმ ლო თა 
ჩემ თა გან გან მწმი დე მე“ (ფს. 18, 13; შე დარ.: ლევ. 4, 2)

მარ თლმა დი დებ ლუ რი სწავ ლე ბით ცოდ ვის სა ხე ებია:
1. პირ ველ ქმნი ლი ცოდ ვა, რო მე ლიც ად ამ ის და ევ ას 

მი ერ იქ ნა პირ ვე ლად ჩა დე ნი ლი (დაბ. 3, 1-6; შე დარ.; 
სიბრ. 2, 24; ინ. 8, 44; 2 კორ. 11, 3; 1 ტიმ. 2, 14; ზირ. 25, 
27 და სხვ.);

2. ჩვენ ში მყო ფი ცოდ ვა, ანუ ის, რო მე ლიც დამ კვიდ-
რდა ჩვენ ში. „აწ უკუე არ ღა რა მე ვიქმ მას, არ ამ ედ რო მე-
ლი-იგი დამკჳდრე ბულ არს ჩემ თა ნა ცოდ ვაჲ... რა მე თუ 
არა რო მე ლი-იგი მნე ბავს კე თი ლი, მას ვჰყოფ, არ ამ ედ 
რო მე ლი-იგი არა მნე ბავს ბო რო ტი, მას ვიქმ. 20. ხო ლო 
უკუ ეთუ, რო მე ლი-იგი მე არა მნე ბავს და მას ვჰყოფ, არ-
ღა რა მე ვიქმ მას, არ ამ ედ რო მე ლი-იგი დამკჳდრე ბულ 
არს ჩემ თა ნა ცოდ ვაჲ “ (რომ. 7, 17-20), ე.ი. რო მე ლიც 
გად მო ვი და მემ კვიდ რე ობ ით პირ ველ ქმნი ლი ად ამი ან-
ის გან - ად ამ ის გან (შე დარ.: ფს. 50, 7; 57, 4 და ა.შ.);

3. ყო ველ დღი ური ცოდ ვა, ანუ „უკუ ეთუ ვთქუ ათ, 
ვი თარ მედ ზი არ ებაჲ გუ აქ უს მის თა ნა და ჩუ ენ ბნელ სა 
ში ნა ვი დო დით, ვტყუ ით და არა ვიქ მთ ჭეშ მა რი ტე ბა-
სა.... უკუ ეთუ ვთქუ ათ, ვი თარ მედ ცოდ ვაჲ არა გუ აქ უს, 
თავ თა თჳსთა ვაც თუ ნებთ და ჭეშ მა რი ტე ბაჲ არა არს 
ჩუ ენ თა ნა... უკუ ეთუ ვთქუ ათ, ვი თარ მედ არა ვცო დეთ, 
მტყუვ რად გა მო ვა ჩი ნებთ მას და სიტყუაჲ მი სი არა არს 
ჩუ ენ შო რის“ (1 ინ. 1, 6-10; შე დარ.:  ფს. 52, 4), ე.ი. არ ავ-
ინაა ის ეთი, ვი საც არ შე უც ოდია, ე.ი. დარ ღვე ული არ 
აქ ვს ღვთის მცნე ბე ბი და, შე სა ბა მი სად, სჯუ ლის კა ნო ნი;

4. სა სიკ ვდი ლო (მი უტ ევ ებ ელი) ცოდ ვა, რომ ლის 
მი ხედ ვით იგ მო ბა სუ ლიწ მი და, რო გორც ღმერ თი („... 
ყო ვე ლი ცოდ ვაჲ და გმო ბაჲ მი ეტე ოს კაც თა, ხო ლო 
სუ ლი სა წმი დი სა გმო ბაჲ არა მი ეტე ოს კაც თა. “ (მთ. 12, 
31); ას ევე, თვით მკვლე ლე ბი (გარ და გან სა კუთ რე ბუ-
ლი შემ თხვე ვე ბი სა) და სა ეკ ლე სიო გარ და მო ცე მე ბით: 
ღმრთის მშობ ლის მა რა დის ქალ წუ ლო ბის გმო ბა, სუ-
იც იდი1 და სხვ.

5. არ ას ას იკ ვდი ლო ცოდ ვა, ანუ ის ცოდ ვა, რო მე ლიც 
სი ნა ნუ ლის შემ დეგ შე იძ ლე ბა მი ეტ ევ ოს ად ამი ანს: 
„უკუ ეთუ ვინ მე იხ ილ ოს ძმა თვი სი, რო მე ლი ცოდ ვი-
დეს ცოდ ვა სა არა სა სი კუ დი ნე სა, ითხო ვოს და მოს ცეს 
მას ცხო რე ბა, რო მელ ნი-იგი ცოდ ვი დენ არა სა სი კუ დი-
ნედ; არს ცოდ ვა სა სი კუ დი ნე, არა მის თვის ვიტყვი, რა თა 
ითხო ოს“ (1 ინ. 5, 16; შე დარ.: მთ. 12, 31; ებრ. 1, 3; რიცხ. 
15, 30; 1 მეფ. 2, 25; იერ. 5, 1 და 7, 16; ლკ. 12, 10 და ა.შ.).

ცოდ ვით და ცე მის შე დე გი არ ის ფი ზი კუ რი სიკ ვდი-
ლი2 (გარ დაც ვა ლე ბა. შე სა ბა მი სად, ცოდ ვით და ცე მის 
გა მო შემ ცირ და ად ამი ან თა სი ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბა 
(შე დარ.: დაბ. 6, 3; ფს. 89, 10 და სხვ. შე დე გად, გან ჩნდა 
და ავ ად ებ ები, მო იმ ატა უბ ედ ურ მა შემ თხვე ვებ მა და 
სტი ქი ურ მა უბ ედ ურ ებ ებ მა და ა.შ.) და სუ ლი ერი სიკ-

1  ლათ. sui - თვით და caedere - კვლა
2  ლათ. mors

ვდი ლი3 (ად ამი არ მომ კვდე ბა მეყ სე ულ ად ცოდ ვით და-
ცე მის გა მო, პი რი ქით მთლი ან ობ აში იც ოცხლა 950 წე ლი, 
მაგ რამ ღვთის გან გაფ რთხი ლე ბის, ანუ მცნე ბის (დაბ. 2, 
16) უგ ულ ებ ელ ყო ფის (დარ ღვე ვის) გა მო მოკ ვდა სუ-
ლი ერ ად, ე.ი. და კარ გა უკ ვდა ვე ბა და სრულ ყო ფი ლე ბა. 
შე სა ბა მი სად, ად ამი ანი და ცილ და ღმერ თს, რაც ნიშ ნავს, 
რომ იბ ად ება სუ ლი ერ ად მკვდა რი, მაგ რამ მო მამ ვა ლი 
აღ დგო მის და ღმერ თთან სა ბო ლო ოდ თა ნამ ყო ფა დო ბის 
იმ ედ ით (შე დარ.: ის. 59, 2; გოდ. 2, 44)). 

„ნის ლი ვით წარ ვხო ცავ შენს და ნა შა ულს და ჯან-
ღი ვით - შენს ცოდ ვას; და მიბ რუნ დი, რად გან მე გა მო-
გის ყი დე“ (ეს. 44, 22; შე დარ.: 43, 25). სჯუ ლის დაც ვას 
„მარ თა ლი კა ცი“  მიჰ ყავს „ღვთის მცნე ბა თა დაც ვამ დე“, 
რო მე ლიც სა უკ უნ ოდ მი იღო კა ცობ რი ობ ამ მო სეს გან, 
ქრის ტე ღმერ თის მი ერ გან ცხა დე ბუ ლი ახ ალი მცნე-
ბე ბი სა და  კა ნო ნე ბის სა ხით (სჯუ ლის კა ნო ნი). ას ეთი 
„მო ნა ღვთი სა“ დღე ნი ად აგ აშ ინა არ სებს სა კუ თარ ქცე ვას 
ამ კა ნო ნე ბის მი მართ, რის თვი საც მუდ მი ვად ახ სე ნებს 
სა კუ თარ თავს ამ ის შე სა ხებ და რო ცა ცო დავს, ცდი ლობს 
სი ნა ნუ ლით გა მო ის ყი დოს იგი.

„რა მე თუ შენ აკ ურ თხო მარ თა ლი, უფ ალო“ (ფს. 5, 
13). სუ ლის გა დარ ჩე ნა და მო კი დე ბუ ლია ჩვენ ზე, რა მე-
თუ წე რია: „თჳსთა თა ნა მო ვი და, და თჳსთა იგი არა შე-
იწყნა რეს. ხო ლო რა ოდ ენ თა - იგი შე იწყნა რეს, მოს ცა მათ 
ჴელ მწი ფე ბაჲ შვილ ღმრთი სა ყო ფად, რო მელ თა ჰრწამს 
სა ხე ლი მი სი ...“ (ინ. 1, 11-13). ჩვენ ზეა და მო კი დე ბუ ლი 
ას ევე თუ რას ავ ირ ჩევთ: „... რაჲთა ყო ველ სა რო მელ სა 
ჰრწმე ნეს იგი, არა წარ წყმდეს, არ ამ ედ აქ უნ დეს ცხო რე-
ბაჲ სა უკ უნოჲ... რო მელ სა ჰრწმე ნეს მი სი, არა და ის აჯ-
ოს; ხო ლო რო მელ სა არა ჰრწმე ნეს, აწ ვე დას ჯილ არს, 
რა მე თუ არა ჰრწმე ნა სა ხე ლი სა მი მართ ძი სა ღმრთი სა 
მხო ლოდ-შო ბი ლი სა“ (ინ. 3, 16-18; მარკ. 16, 16). აი სად 
არ ის ჭეშ მა რი ტი სწავ ლე ბა, რა მე თუ „ქრის ტე, რო გორც 
ღმერ თი და ეკ ლე სი ის თა ვი, უც დო მე ლია და უც დო მე-
ლია ეკ ლე სი აც“!4

რო გო რი მდგო მა რე ობა გვაქ ვს დღეს? 
მომ ქმე დი კა ნონ მდებ ლო ბა ვერ შე იქ მნა გა რან ტია 

და ნა შა ულ ობ ის შემ ცი რე ბი სა, რად გან ურ თუ ლე სი საფ-
რთხე ებ ის პი რო ბებ ში გვი წევს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ზე 
ზრუნ ვა. გვჭირ დე ბა რა ღაც „ახ ალი“, თუმ ცა „და ვიწყე-
ბუ ლი“ სა ზო გა დო ებ აში ად ამი ან ებს შო რის ურ თი ერ თო-
ბე ბის ფორ მა, რა საც „ქრის ტი ან ული მოძ ღვრე ბა“ ჰქვია. 
მი სი ჩა რე ვის აუც ილ ებ ლო ბას დი დი ხა ნია ვხდე ბით 
სა სუ ლი ერო პირ თა ქა და გე ბებ ში. თა ნა მედ რო ებ ის ერთ-
ერ თი უდ იდ ესი წმი და ნი იოანე კრონ შტან დე ლი გვმოძ-
ღვრავს, რომ „მრა ვალ ვნე ბი ან სხე ულს თა ვი სი ცოდ-
ვი ლი, უგ უნ ური, დამ ღუპ ვე ლი, ეშ მა კე ული კა ნო ნე ბი 
აქ ვს, მას სურს და ცდი ლობს გა აკ ეთ ოს ყვე ლა ფე რი, რაც 
სუ ლის, ღმერ თის, სა მარ თლის, გო ნი ერ ებ ისა და ჭეშ მა-
რი ტე ბის სა წი ნა აღ მდე გოა“.5 მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, გვაქ ვს 
შან სი, რომ ავ ღდგეთ სა კუ თარ სხე ულ ში, სულ ში, და ვა-

3  ლათ. animus letum
4  ბუმისი პ., კანონიკური სამართალი, თბ., 2006 წ., გვ. 11
5  წმ. ი. კრონშტანდელი, ქრისტიანული ფილოსოფია, 

თბ., 2003 წ., გვ. 39
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მარ ცხოთ კონ კრე ტუ ლი ცოდ ვი სად მი, ბო რო ტე ბი სა კენ 
მიდ რე კი ლე ბა და ამ ით გა და ვარ ჩე ნოთ გა რემ ყოფ ნიც.

რე გის ტრი რე ბულ და ნა შა ულ თა ხა რის ხს, დი დი 
გავ ლე ნა აქ ვს ქვეყ ნის არა მხო ლოდ სო ცი ალ ურ და პო-
ლი ტი კურ, არ ამ ედ ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ის გან-
ვი თა რე ბა ზე. ამ ას თან, იგი პე რი ოდ ულ ად გვევ ლი ნე ბა 
რო გორც ერ თი ანი სა მე ურ ნეო სის ტე მის „შე მად გე ნე ლი 
ნა წი ლი“ და, შე სა ბა მი სად, მი სი გავ ლე ნაც იგ რძნო ბა 
ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა სექ ტორ ში. კრი მი ნო გე ნუ რი სი ტუ-
აცი ის გა ურ ეს ება ას ევე აის ახ ება „ჩრდი ლო ვა ნი ეკ ონ ომ-
იკ ის“ (blak economy) გაძ ლი ერ ებ აში, რა მაც და მან გრე-
ვე ლი ზი ანი უკ ვე მი აყ ენა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას. მო სა-
ლოდ ნე ლი იყო მი სი ნე გა ტი ური გავ ლე ნა შემ დგომ შიც 
და ვიგ რძე ნით კი დეც იგი მე ურ ნე ობ რივ სის ტე მა ზე, 
სინ ვეს ტი ციო გა რე მო ზე და ა.შ., რა მე თუ მუდ მი ვად 
იზ რდე ბა მი სი ძი რი თა დი გა მომ წვე ვი ფაქ ტო რი - ე.წ. 
„და ნა შა ულ ებ რი ვი რის კი“ - თა ვის სტრუქ ტუ რის მუდ-
მი ვი ცვლი ლე ბით, გან ვი თა რე ბის ინ ტენ სი ვო ბით, „ხერ-
ხე ბის“ დახ ვე წით, „ელ იტ აში“ შეს ვლით და ა.შ.

დი დი ხა ნია იმ ედი გვაქ ვს სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
დამ კვიდ რე ბის, ას ევე დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის 
მშე ნებ ლო ბის..., თუმ ცა რამ დე ნა დაც სა ბაზ რო ეკ ონ ომ-
იკა სო ცი ალ ურ წი ნა აღ მდე გო ბა თა მკვეთ რი გა მო ხა-
ტუ ლე ბაა, იმ დე ნად აღ მოჩ ნდა კრი მი ნო გე ნუ რი. სი ნამ-
დვი ლემ ცხად ყო, რომ მი სი გან ვი თა რე ბა არ შე იძ ლე ბა 
გან ვი ხი ლოთ სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კურ პი რო ბე ბი დან 
იზ ოლ ირ ებ ულ ად და მხო ლოდ ინ დი ვი დუ ალ ური და 
პო ლი ტი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის, და მო უკ იდ ებ ელი აზ-
როვ ნე ბი სა, ურ თი ერ თო ბა თა დე მოკ რა ტი ულ ობ ისა და 
პლუ რა ლიზ მის პი რო ბებ ში, თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, 
რაც მთა ვა რია, ქრის ტი ან ული თა ნაცხოვ რო ბის წესს. 

არ გვსურს შე ვე გუ ოთ აზ რს, მაგ რამ ფაქ ტია, რომ 
„თა ვი სუფ ლე ბა უფ რო კრი მი ნო გე ნუ რია...“ ჩვე ნი ქვეყ-
ნის მა გა ლით ზე, და ნა შა ულ ობ ის ზრდის მნიშ ვნე ლო-
ვან ფაქ ტო რე ბად შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს ცხოვ რე ბის 
და ბა ლი დო ნე (აქ უნ და ით ქვას ის იც, რომ მეც ნი ერ ები 
თან ხმდე ბი ან იმ აზ რზე, რომ სი ღა რი ბე არ ახ დენს 
გა დამ წყვეტ როლს და ნა შა ულ ობ აზე, რა მე თუ ინ-
დუს ტრი ულ ად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ასე თუ ისე 
უმ კლავ დე ბი ან სი ღა რი ბეს, თუმ ცა არა თუ მცირ დე ბა 
და ნა შა ულ ობა, არ ამ ედ იზ რდე ბა კი დეც.1), ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი და ნა შუ ლის და „ქურ დუ ლი სამ ყა როს“ აღ ზე ვე ბა, 
ტო ტა ლუ რი და „ელ იტ არ ული“ კო რუფ ცია, სა ბაზ რო 
ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლის „გა წე ლი ლი“ პრო ცე სი, 70 
წლი ანი „ტო ტა ლუ რი კონ ტრო ლის“ ნგრე ვის პრო ცე სი, 
უმ ნიშ ვნე ლოდ - ურ თი ერ თო ბა თა ახ ალი სო ცი ალ ური 
და დე მოკ რა ტი ული ფორ მე ბის შექ მნის მცდე ლო ბა და 
სხვ. 

რო გო რია და ნა შა ულ ის ჩა დე ნის „ეკ ონ ომ იკ ური მო-
ტი ვა ცია“ და რა „ეკ ონ ომ იკ ური სურ ვი ლე ბი“ უბ იძ გებს 
ად ამი ანს და ნა შა ულ ის აკ ენ? 

ეკ ონ ომ იკ აში ნო ბე ლის პრე მი ის ლა ური ატ ის ჰ. 

1 www.ecsocman.edu.ru /Федеральный образо вател -
ьный портал РФ - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 
МЕНЕДЖМЕНТ/

ბე კე რის (Gary Stanley Becker) აზ რით: „დამ ნა შა ვე, ნე-
ბის მი ერი ად ამი ან ის მსგავ სად, რა ცი ონ ალ ურ ად ეწ ევა 
სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის მაქ სი მა ლუ რად დაკ მა ყო ფი ლე-
ბას, რად გან იგი შეზღუ დუ ლი არ ის შე მო სავ ლე ბი თა და 
იმ სა ქონ ლის შე ძე ნით, რო მელ თა ფა სე ბის ცვლი ლე ბას 
აწყდე ბა ბა ზარ ზე... ის იც ჩვე ულ ებ რივ გა ნი ხი ლავს და-
ნა ხარ ჯე ბი სა და მო გე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ ვა რი ან ტებს 
და იღ ებს მის თვის მი სა ღებ და „სა სარ გებ ლო“ გა დაწყვე-
ტი ლე ბას“. მი სი აზ რით: დამ ნა შა ვე თა და ნა ხარ ჯებ სა 
და მო გე ბა ზე მომ ქმე დი ძი რი თა დი ფაქ ტო რია დრო ის 
ალ ტერ ნა ტი ული ხარ ჯე ბი (ალ ტერ ნა ტი ული ღი რე-
ბუ ლე ბა), რად გან უკ ან ონო საქ მი ან ობ ის დრო მცი რეა, 
ხო ლო მომ ზა დე ბა-გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის სა ჭი როა უფ
რო მე ტი, რა საც თან ერ თვის მო სა ლოდ ნე ლი და კა ვე ბა, 
გა სა მარ თლე ბა და პა ტიმ რო ბა და ა.შ. და მე ორე - და ნა შა-
ულ ებ რი ვი საქ მი ან ობ იდ ან მო სა ლოდ ნე ლი სარ გე ბე ლი.2 

ხან გრძლივ მა დაკ ვირ ვე ბებ მა და მრა ვალ ჯე რად მა 
გა მოკ ვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რაც უფ რო მა ღა ლია და კა ვე-
ბი სა და გა სა მარ თლე ბის ალ ბა თო ბა, მით უფ რო მცირ-
დე ბა და ნა შა ულ ის ჩა დე ნის სიხ ში რე, თუმ ცა გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლია კა ნო ნის გამ კაც რე ბაც, მას ზე სას ჯე ლის 
ვა დის ზრდის ჩათ ვლით. ამ დე ნად, და ნა შა ულ ობ აზე 
უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს (უკ უპ რო პორ ცი ულ კავ შირ-
შია) ალ ტერ ნა ტი ული ხარ ჯე ბი, და კა ვე ბი სა და დას ჯის 
ალ ბა თო ბა და მი სი სიმ კაც რე, ხო ლო და დე ბი თად (პირ-
და პირ პრო პორ ცი ულ ად) - და ნა შა ულ ებ რი ვი საქ მი ან-
ობ იდ ან სარ გე ბე ლი3. 

აღი არ ებ ული მკვლე ვა რი რ. ან დერ სო ნი (Robert 
Bernard Anderson) თვლის, რომ აუც ილ ებ ლად უნ და 
გა ირ კვეს სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი დან ყვე ლა მხა რის 
შე მო სავ ლე ბი სა და და ნა კარ გე ბის კლა სი ფი კა ცია. მი
სი აზ რით: „დამ ნა შა ვე ები იგ ებ ენ არ ალ ეგ ალ ური და 
ლე გა რუ ლი შე მო სავ ლებ სა და მის ჯი ლი, ან გა მომ სას-
წო რე ბე ლი პე რი ოდ ის (და ნა შა ულ ის ჩა დე ნი სათ ვის 
სას ჯე ლის სიმ ძი მე და გა სა მარ თლე ბის ალ ბა თო ბა) 
ხარ ჯებს შო რის სხვა ობ ით; და ზა რა ლე ბუ ლე ბი კარ-
გა ვენ ქო ნე ბას მთლი ან ად, ან ნა წი ლობ რივ ზი ან ის 
მი ყე ნე ბით (თაღ ლი თო ბის, ქურ დო ბის, ძარ ცვის, 
ყა ჩა ღო ბის... შე დე გად), ას ეთ შემ თხვე ვებ ში მა თი ეს 
პირ და პი რი და ნა კარ გე ბი, სა ვა რა უდ ოდ, უახ ლოვ-
დე ბა დამ ნა შა ვე თა შე მო სავ ლებს. ირ იბ ად კი „და ზა-
რა ლე ბულ თა და ნა კარ გე ბი“ მი მარ თუ ლია დაც ვის 
ღო ნის ძი ებ ათა მი მარ თუ ლე ბის ე.წ. ალ ტერ ნა ტი ული 
და ნა ხარ ჯე ბის კენ. ამ ას თან, სა ზო გა დო ება წევს მნიშ-
ვნე ლო ვან და ნა ხარ ჯებს და ნა შა ულ ის აღ კვე თის, დამ-
ნა შა ვე თა და კა ვე ბის, გა სა მარ თლე ბის, დას ჯი სა და 
გა მოს წო რე ბის მიზ ნით4... 

ცნო ბი ლი ამ ერ იკ ელი მეც ნი ერი ლ. თუ როუ (Lester 
Carl Thurow) სა მარ თალ დარ ღვე ვებ თან და კავ ში რე ბულ 

2 www.corruption.rsuh.ru /Центр по изучению 
нелегальной экономической деятельности/

3  ვრცლად იხილეთ: www.narcom.ru /Русский Народный 
Сервер Против Наркотиков/

4 www.corruption.rsuh.ru /Центр по изучению 
нелегальной экономической деятельности/
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ეკ ონ ომ იკ ურ და ნა ხარ ჯებ სა და სარ გე ბელს შო რის ურ-
თი ერ თო ბის ან ალ იზ ის ას გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას 
უთ მობს მარ თლწეს რიგ ზე სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის ეფ-
ექ ტი ან ობ ის შეს წავ ლას. მი სი აზ რით ეს „ეფ ექ ტი ან ობა 
გა ნი საზღვრე ბა მარ თლწეს რიგ ზე სა ბი უჯ ეტო ხარ ჯე ბის 
შემ ცი რე ბით“.1 ვი ნა იდ ან სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო-
ებ ის ძი რი თა დი ფუნ ქცია ქვე ყა ნა ში და ნა შა ულ ის აღ-
კვე თაა, ამ იტ ომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ნა ხარ ჯე ბი სწო რედ 
აქ ეთ უნ და იყ ოს მი მარ თუ ლი. სი მარ თლეა ის იც, რომ 
სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქებ ში ყვე ლა ნა წი ლი, ან სო ფე ლი 
ერ თნა ირ ად არაა და ცუ ლი ამ მხრივ და, სამ წუ ხა როდ, 
და ნა შა ულ თა შე ჩე რე ბის პრე ვენ ცი ული სა მუ შა ობ ებ ის 
სიმ ცი რეც სხვა დას ხვა ად გილ ზე ჯერ კი დევ თვალ ში 
სა ცე მია. შე სა ბა მი სად, ირ ღვე ვა  მარ თლწეს რი გის დამ-
ყა რე ბის „თა ნაბ რო ბა“ და სა ხე ზეა მსხვი ლი სა ქა ლა ქო 
და სახ ლე ბე ბის უფ რო დაც ვა და/ან ას ეთ და სახ ლე ბებ ში 
პრეს ტი ჟუ ლი რაიონების..., რაც სას წრა ფოდ გა მო სას-
წო რე ბე ლია. 

შე დე გად, მო ქა ლა ქე თა მცი რე ნა წი ლის მი ერ სა მარ-
თალ დარ ღვე ვე ბი დან ზა რა ლის მი ყე ნე ბის ალ ბა თო ბა 
უფ რო მცი რეა, ვიდ რე შე და რე ბით „და უც ვე ლი “ მო-
სახ ლე ობ ის და ეს სა ში ში ტენ დენ ციაა. შე სა ბა მი სად, 
ას ეთი რის კის არ სე ბო ბა არ ის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი 
ფაქ ტო რი ას ეთ ად გი ლებ ში ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან-
ობ ის ნაკ ლე ბი ინ ტე სი ვო ბი სა, რაც პირ და პირ უარ-
ყო ფი თად აის ახ ება მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბა ზე, შე სა ბა მი სად, მო სახ ლე ობ ის შე მო-
სავ ლებ ზე და ა.შ.

ათი წე ლია, რაც სა ქარ თვე ლო ში და ნა შა ულ ობ ის 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის კონ ტრო ლის სო ცი ალ ურ-სა-
მარ თლებ რი ვი ზე მოქ მე დე ბა გა აქ ტი ურ და. არ ის 
მიღ წე ვე ბი, მაგ რამ ის იც ცხა დია, რომ ბევ რი რამ ჯერ 
კი დევ და სახ ვე წია, მათ შო რის: სა კან მომ დებ ლო ბა ზა, 
სა მარ თალ დამ ცავ სტრუქ ტუ რებ ში კვა ლი ფი ცი ური 
კად რე ბის შერ ჩე ვა, მა თი შრო მის ან აზღა ურ ება, ცალ-
კე ული ერ თე ულ ებ ის ფი ნან სუ რი და მა ტე რი ალ ურ-
ტექ ნი კუ რი ბა ზის უზ რუნ ველ ყო ფა2 და, რაც მთა ვა რია, 

1 Васильев В., Экономитсь "с человеческим лицом" 
(взгляды и концефции проф. Л. Туроу). США: ЭПИ, 
1991, №10, с. 4; Нуреев Р., Институционализм: прошлое, 
настоящее, будущее, "Вопросы экономики", 1999 г., №1, ст., 
128.

2  2014 წ. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის 
პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 
მოიცავს: დანაშაულის შესახებ მომზადებული 
ანალიტიკური კვლევების ოდენობას და მათი პრაქტიკაში 
გამოყენებადობას, რაც გულისხმობს მათ საფუძველზე 
მომზადებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების 
გათვალისწინებას; დანაშაულის დონის განსაზღვრის 
მიზნით, ჩატარებული კვლევების რაოდენობას და 
გამოყენების ეფექტიანობის დონეს სისხლის სამართლის 
პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში;  პროკურორებისათვის 
მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობას; 
დანაშაულის პრევენციის სტრატეგიისა და სამოქმედო 
გეგმის დადებითი შეფასებას; პროკურატურის სისტემაში 
ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობას.

რე ალ ურ ად უნ და გა მოჩ ნდეს მთავ რო ბის პო ლი ტი-
კუ რი ნე ბა: „ებ რძო ლო“ უპ ირ ვე ლე სად და ნა შა ულს და 
არა დამ ნა შა ვეს.3 ამ და სხვა მი ზეზ და გა მო, რომ ლე ბიც 
ზე მო ქე დე ბენ და ნა შა ულ ობ ის ცვლი ლე ბა ზე, რათ ქმა 
უნ და რთუ ლია მი სი ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბის ან ალ-
იზი მთლი ან ობ აში, რად გან გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
ის სი ნამ დვი ლეც, რომ ად ამი ან ები იღ ებ ენ გა დაწყვე-
ტი ლე ბას ჩა იდ ინ ონ ის ეთი და ნა შა ული, რომ ლის მო-
სა ლოდ ნე ლი სარ გე ბე ლი და და ნა ხარ ჯე ბი მი სა ღე ბი 
იქ ნე ბა მათ თვის და, ას ევე, და ნა შა ულ ებ რი ვი ქმე დე ბა 
და მო კი დე ბუ ლია სა ზო გა დო ებ ის ეთ იკ ურ, ფსი ქო ლო-
გი ურ, სო ცი ალ ურ და ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ბა ზე, 
პო ლი ტი კურ სტა ბი ლუ რო ბა ზე და სხვ.

და ნა შა ულ ის ჩა დე ნი დან სარ გე ბე ლი შე იძ ლე ბა 
ვუ წო დოთ იმ ფუ ლად შე მო სა ვალს, რო მელ საც მი ით-
ვი სე ბენ დამ ნა შა ვე ნი ე.წ. აკ რძა ლუ ლი წე სით, ან და-
ნა შა ულ ებ რი ვი მიზ ნით და ხარ ჯუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
ზო მა (არ ვით ვა ლის წი ნებთ ის ეთ შემ თხვე ვას, რო ცა 
დამ ნა შა ვე თა ვი სი ქმე დე ბი დან არ ელ ის ეკ ონ ომ იკ-
ურ სარ გე ბელს, არ ამ ედ იღ ებს ე.წ. „ფსი ქო ლო გიუr“ 
კმა ყო ფი ლე ბას, მათ შო რის, შუ რის ძი ებ ის ან სხვა 
მო ტი ვით). შე და რე ბით რთუ ლია და ნა შა ულ ებ რივ 
საქ მი ან ობ აში და ნა ხარ ჯე ბის შე ფა სე ბა, მით უმ ეტ-
ეს, თუ პი როვ ნე ბა (ჯგუ ფი) ირ ჩევს დამ ნა შა ვის კა-
რი ერ ას (დამ ნა შა ვებ რი ვი სამ ყა როს წევ რო ბა). ას ეთ 
შემ თხვე ვა ში, ნა წი ლობ რივ ან მთლი ან ად ამ ბო ბენ 
უარს ლე გა ლურ შრო მა სა და შე მო სა ვალ ზე, შე სა ბა-
მი სად, იც ვლე ბა „რის კი ანი“ პი რე ბის დრო ითი და ნა-
ხარ ჯე ბის ალ ტერ ნა ტი ული ღი რე ბუ ლე ბაც. ამ ას თან, 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მო სა ლოდ ნე ლი და კა ვე ბა და 
და პა ტიმ რე ბა.

ის იც ცხა დია, რომ მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ქმე-
დე ბი დან რაც უფ რო მე ტია შე მო სავ ლის ალ ბა თო ბა 
(მით უმ ეტ ეს, და უს ჯე ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბის არ სე-
ბო ბის პი რო ბებ ში), მით მე ტია და ნა შა ულ ის სიხ ში-
რე. ამ დე ნად, სარ გებ ლი სა და ხარ ჯე ბის ცვლი ლე ბა 
წარ მო ად გენს იმ მი ზეზს თუ რა ტომ აქ ვთ ზო გი ერთ 
ინ დი ვიდს, ან სო ცი ალ ურ ჯგუფს და ნა შა ულ ის ჩა-
დე ნი სა კენ  მიდ რე კი ლე ბა. მო გე ბუ ლი დარ ჩე ბა ჩვე-
ნი სა ზო გა დო ება, თუ მაქ სი მა ლუ რად შე ამ ცი რებს 
და შეზღუ დავს და ნა შა ულ ის გავ რცე ლე ბის ხა რის ხს 
და, შე სა ბა მი სად, მეტ სარ გე ბელ საც ნა ხავს თუ მას 
მი აღ წევს „მი ნი მა ლუ რი“ და ნა ხარ ჯე ბით. ამ დე ნად, 
მი ზა ნი უნ და გახ დეს და ნა შა ულ ის არა მხო ლოდ აღ-
კვე თა, არ ამ ედ მი სი თა ვი დან აც ილ ებ აც, რამ დე ნა დაც 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა იგი. სა ჭი რო ხდე ბა უფ რო მე ტი 
„სა ზო გა დო ებ რი ვი მსა ხუ რე ბა“ ე.წ. „დამ ნა შა ვე თათ-
ვის“, რომ მო ხერ ხდეს მა თი ამ „წრი დან“ გა მოყ ვა ნა და 
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ჩარ თვა. რაც მთა ვა რია, 
უნ და და ვარ წმუ ნოთ ის ინი, რომ ას ეთი გზით მი ღე-
ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი აარაა სათ ნო ღვთი სათ ვის და არ 
„შე ერ გე ბათ“ და რომ „შჯობს მცი რე დი მარ თლი სა, 

3 მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ ამ პროცესებში 
ჩართვის ნება დაერთო საქართველოს საპატრიარქოსაც. ეს 
კი დიდი იმედია.
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ვიდ რე ღა არა მრა ვალ სა მას სიმ დიდ რე სა ცოდ ვილ-
თა სა“ (ფს. 36, 16).

სა ერ თო ჯამ ში, მარ თლწეს რი გის გან მტკი ცე ბა ზე გა-
წე ული და ნა ხარ ჯე ბის მო ცუ ლო ბა ზო გა დად შე იძ ლე ბა 
წარ მო ვიდ გი ნოთ შემ დე გი ტო ლო ბით: ერ თობ რი ვი 
და ნა ხარ ჯე ბი = პრე ვენ ცი ის მიზ ნით რე ალ იზ ებ ული 
რე სურ სე ბი + სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა პრე ვენ ცი ის 
მიზ ნით გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა რე სურ სე ბის ღი რე ბუ-
ლე ბა. წარ მოდ გე ნილ ტო ლო ბა ში შე დე გის შემ ცი რე ბა 
შე იძ ლე ბა მი იღ წეს, პირ ველ ეტ აპ ზე, მხო ლოდ ყვე ლა 
სა მარ თალ დარ ღვე ვი დან მი ღე ბუ ლი და ნა კარ გე ბის 
შემ ცი რე ბით და, შემ დეგ ში, სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა 
პრე ვენ ცი ის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა რე სურ სე-
ბის ღი რე ბუ ლე ბის.1 

ამ დე ნად, რთუ ლი ამ ოც ანა სა ხე ზეა, რომ ლის მი ზა-
ნია ერ თობ ლი ვი ხარ ჯე ბის ოპ ტი მა ლუ რი მნიშ ვნე ლო-
ბის („მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით მაქ სი მა ლუ რი სო ცი-
ალ ური და ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტის მიღ წე ვა“) დად გე ნა. 
მი სი ზუს ტი გა ან გა რი შე ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლია, 
მაგ რამ ამ აზე ზრუნ ვა არ უნ და შე ნელ დეს. აქ შე იძ ლე ბა 
გა მო ვი ყე ნოთ სა დაზღვე ვო ურ თი ერ თო ბებ ში ცნო ბი ლი 
ე.წ. სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თის გა ან გა რი შე ბის ტექ ნო ლო გია, 
რო მე ლიც გან კუთ ვნი ლია იმ ზა რა ლის ას ან აზღა ურ-
ებ ლად, რო მე ლიც სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვით მი ეყ ენა 
დაზღვე ულ ქო ნე ბას, ან სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის სხვა 
ხა სი ათ ის ხარ ჯე ბის გა სა წე ვად. მას უწ ოდ ებ ენ ას ევე, 
რო გორც ბრუ ტო-გა ნაკ ვეთს, რომ ლის ფორ მი რე ბა ხდე-
ბა ორი კომ პო ნენ ტით: ნე ტო-გა ნაკ ვე თით2  და რის კის 
გავ ლე ნის პრე ვენ ცი აზე და ნა მა ტი.3

სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა ზე, პრე ვენ ცი აზე 
და „სას ჯე ლის აღ სრუ ლე ბა ზე“ ხარ ჯე ბის და სად გე ნად 
უმ ჯო ბე სია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას აღ ნიშ ნუ ლი მე თო-
დი კა. მა გა ლი თად, „ნე ტო-გა ნაკ ვე თით“ შე იძ ლე ბა გა-
ნი საზღვროს გა მოვ ლე ნი ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის 
სა გა მომ ძი ებო საქ მი ან ობ იდ ან - სას ჯე ლის აღ სრუ ლე-
ბამ დე გა სა წე ვი ხარ ჯე ბის, ხო ლო „პრე ვენ ცი აზე და ნა-

1 სამწუხაროდ, შესაბამისი სამინისტროების - 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს და  სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 
სამინისტროების ოფიციალურ ინფორმაციებში 
დანაშაულთა პრევენციაზე და/ან მართლწესრიგის 
განმტკიცებაზე  ხარჯების დინამიკის ამსახველი ზუსტი 
ინფორმაცია მიუწვდომელია.

2 განკუთვნილია სადაზღვევო ფონდის შესაქმნელად, 
რომელიც პირდაპირ ემსახურება რისკით მიყენებული 
ზარალის კომპენსაციას, რომელზეც პრაქტიკულად 
ბრუტო-განაკვეთის 90-91% ნაწილის „სიმძიმე“ მოდის.

3  ემსახურება სადაზღვევო კომპანიას იმ სარეზერვო 
ფონდის შექმნაში, რომელიც განკუთვნილია სადაზღვევო 
შემთხვევის დადგომის საფრთხის თავიდან აცილებისათვის 
საჭირო პრევენციული ზომების ან/და მოსალოდნელი 
საფრთხის შედეგების შესამცირებლად ჩატარებული 
ე.წ. რეპრესიული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, 
რომელიც დგება %-ში ბრუტო-განაკვეთთან და 
მასზე მოდის ბრუტო-განაკვეთის 9-10 % საშუალოდ. 
ცნობისათვის, ბრუტო-განაკვეთს ( U ) და ნეტო-განაკვეთს 
( 1

U ) და რისკის გავლენის პრევენციაზე დანამატს ( f ) 
შორის არსებობს თანათარდობა: fUUU 

1
, საიდანაც 

ბრუტო-განაკვეთს ანგარიშობენ ფორმულით: 
f

U
U




1

1

.

მა ტით“ - პრე ვენ ცი ულ ღო ნის ძი ებ ებ ზე და ნა ხარ ჯე ბის 
ზო მა (შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, ას ევე, ამ ორ და ნა ხარ ჯს 
შო რის კო ორ დი ნა ცი ის, თა ნა ფარ დო ბის გა ზომ ვა) და 
„ბრუ ტო-გა ნაკ ვე თის“, რო გორც ამ ღო ნის ძი ებ ათა სის-
ტე მა ზე გა სა წე ვი სა ერ თო და ნა ხარ ჯე ბის ოპ ტი მა ლუ რი 
ზო მის დად გე ნა.

სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის გეგ მუ რი ხარ ჯე ბი სა და არ-
აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის ფუნ ქცი ონ ალ ური კლა სი ფი კა-
ცი ით, სა ქარ თვე ლოს სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის, პრო ბა ცი ისა 
და იურ იდი ული დახ მა რე ბის სა კითხთა სა მი ნის ტროს 
ხარ ჯე ბი 2013 წლის გეგ მუ რი 35116,2 ათ. ლა რი დან 
უმ ცირ დე ბა 2014 წლის პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
267930 ათ. ლა რამ დე, ანუ 23,7%-თ, ხო ლო ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს - 189538 ათ. ლა რი დან 150000 
ათ. ლა რამ დე, ანუ 20,9%-თ,4 რი სი გა მოს წო რე ბა აუც-
ილ ებ ლად უნ და მოხ დეს 2014 წლის კო რექ ტი რე ბუ ლი 
ბი უჯ ეტ ით. სხვა შემ თხვე ვა ში, მან შე იძ ლე ბა ცუ დად 
იმ ოქ მე დოს და ნა შა ულ ობ ის ცვლი ლე ბა ზე, რად გან სა-
ხე ზეა და ნა ულ ის ჩა დე ნის ხერ ხე ბის დახ ვე წა  და მი სი 
მოქ მე დე ბის არი ალ ის გა ფარ თო ება.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ გან საზღვრა 2014 წ. სა-
ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი „და ნა შა-
ულ ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და პრე ვენ ცი ის“ პროგ-
რა მის სა ბო ლოო შე დე გის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი: 
და ნა შა ულ ის შე სა ხებ მომ ზა დე ბუ ლი ან ალ იტ იკ ური 
კვლე ვე ბის ოდ ენ ობა და მა თი პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა-
დო ბა, რაც გუ ლის ხმობს მათ სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე-
ბუ ლი დას კვნე ბი სა და რე კო მენ და ცი ებ ის გათ ვა ლის-
წი ნე ბას; და ნა შა ულ ის დო ნის გან საზღვრის მიზ ნით, 
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის რა ოდ ენ ობა და გა მო ყე ნე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის დო ნე სის ხლის სა მარ თლის პო ლი ტი კის 
გან საზღვრის პრო ცეს ში; პრო კუ რო რე ბი სათ ვის მომ ზა-
დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის რა ოდ ენ ობა; და ნა შა ულ ის 
პრე ვენ ცი ის სტრა ტე გი ისა და სა მოქ მე დო გეგ მის შე-
ფა სე ბა და პრო კუ რა ტუ რის სის ტე მა ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
ტრე ნინ გე ბის რა ოდ ენ ობა.5 მაგ რამ კარ გი იქ ნე ბო და თუ 
და ემ ატ ებ ოდა, თვე ებ ის ან კვარ ტლე ბის მი ხედ ვით, 
გა მოვ ლე ნილ და ნა შა ულ თა სტრუქ ტუ რუ ლი და დი ნა-
მი კუ რი ან ალ იზ ის შე დე გე ბი და სხვ.

გა მოკ ვლე ვებ მა ცხად ყო, რომ და ნა შა ულ ობა უკ უპ-
რო პორ ცი ულ კავ შირ შია და ნა შა ულ ის გახ სნის ინ ტენ-
სი ვო ბას თან (ხა რის ხთან) და სას ჯე ლის სიმ კაც რეს თან, 
ხო ლო პირ და პირ პრო პორ ცი ულ კავ შირ შია სო ცი ალ-
ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ ფაქ ტო რებ თან (შე მო სავ ლე ბის დი-
ფე რენ ცი აცია, უმ უშ ევ რო ბა და სხვ). ის ტო რი ულ ად, 
სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბობ და და ნა შა ულ ობ აზე ზე მოქ-
მე დე ბის რამ დე ნი მე „ინ სტი ტუ ტი“, მათ გან კი დღეს 
ცნო ბი ლია: „კრი მი ნა ლუ რი იუს ტი ცი ის“ რე სურ სი, 
დას ჯის სიმ ძი მე და მას ზე კონ ტრო ლის სო ცი ალ ური 
პროგ რა მე ბი.6 გან სა კუთ რე ბულ მიდ გო მას იმ სა ხუ რებს 

4 წყარო: http://www.mof.ge/common/get_doc.aspx?doc_
id=9676

5  წყარო: http://www.mof.ge/5233
6 www.corruption.rsuh.ru /Центр по изучению нелега ль-

ной экономической деятельности/
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და ნა შა ულ თა გან მე ორ ებ ად ობა (და ნა შა ულ ის რე ცი დი-
ვი), არ ას რულ წლო ვან თა და ნა შა ული და ეკ ონ ომ იკ ური 
შე დე გე ბი, რა საც სიღ რმი სე ული შეს წავ ლა სჭირ დე ბა 
და იმ ედია, რომ სწრა ფად გან ხორ ცი ელ დე ბა ამ მი მარ-
თუ ლე ბის გა მოკ ვლე ვე ბი. ამ ას თან, დიდ პრობ ლე მად 
რჩე ბა სა ქარ თვე ლო ში და ნა შა ულ თა აღ ურ იცხვი ან ობ აც 
(მა გა ლი თი სათ ვის, ა.შ.შ.-ში ფაქ ტი ური და ნა შა ულ ობა 
3-4-ჯერ აღ მე ტე ბა ოფ იცი ალ ურ ად რე გის ტრი რე ბულ 
და ნა შა ულ ობ ათა რიცხვს)1 და ა.შ.  (იხ. გრაფიკი).

სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ში ბო ლო წლე ბის და ნა შა-
ულ ობ ის დი ნა მი კი დან ჩანს, რომ 2003 წელს კრი მი ნო გე-
ლუ რი სი ტუ აცია აზ ერ ბა იჯ ან ში სა უკ ეთ ესო იყო, ხო ლო 
სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე მწვა ვე, რო მე ლიც შე ნარ ჩუ ნე-
ბუ ლია კი დეც სა ან ალ იზო პე რი ოდ ში, რი სი მი ზე ზიც 
მრა ვა ლია2. სა ერ თო ჯამ ში, 2003-2012 წწ. სომ ხეთ ში და-
ნა შა ულ ობ ის სა შუ ალო დო ნე იზ რდე ბა 50,1%-თ, აზ ერ-
ბა იჯ ან ში - 27%-თ, ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში - 115,75%-თ, 
ანუ სომ ხეთ თან შე და რე ბით სა ქარ თვე ლო ში იგი 2,31-
ჯერ მე ტია, აზ ერ ბა იჯ ან თან შე და რე ბით კი - 4,28-ჯერ. 
ნაშ რო მის მი ზა ნი არაა სა მარ თლებ რი ვი ან ალ იზი, ან 
და სა ხე ლე ბა იმ ფაქ ტო რე ბიც, რომ ლე ბიც „ქარ თუ ლი“ 

1 www.ecsocman.edu.ru /Федеральный образовательный 
портал РФ - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕД-
ЖМЕНТ/

2 მათ შორის, 2005 წელს საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები; ასევე, 
მოსაწესრიგებელია დანაშაულთა რეგისტრაციის მომენტის 
აღრიცხვა, კერძოდ კონკრეტულ წელს რეგისტრირებულ 
დანაშაულთა რიცხვში ხდება ადრე ჩადენილი 
დანაშაულებები, რომელთა გახსნა მოცემულ წელს მოხდა, 
რაც მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს რეალური სურათის 
ცვლილებაზე და სხვ.

ში ნა არ სი საა, მაგ რამ ერ თი ცხა დია, რომ აქ გა მო სა ყო-
ფია მიგ რა ცი ის მო მენ ტიც. ოფი ალ ური სტა ტის ტი კით, 
2012 წელს ჩა მო სულ თა სა შუ ალო ას აკი მერ ყე ობ და 35-
40 წლამ დე, არ ადა ეს ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფი ჩვე ულ ებ რივ 
ით ვლე ბა მა ღალ რის კი ან ჯგუ ფად კრი მი ნო ლო გი აში, 
რა საც სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი ად ას ტუ რებს3 და 
ეს ეც და მა ტე ბი თი საზ რუ ნა ვი უნ და გახ დეს შე სა ბა-
მი სი უწყე ბე ბის თვის, რა მე თუ, ჩვე ნი გე ოგ რა ფი ული, 
სატ რან ზი ტო ად გილ მდე ბა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ეს 
პრობ ლე მა უფ რო სა ში ში გახ დე ბა.

გრა ფი კით წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი მი უთ ით-
ებ ენ იმ აზ ეც, რომ სა ქარ თვე ლო ში კრი მი ნო ლო გი ული 
სი ტუ აცია შე და რე ბით მძი მეა, ვიდ რე აზ ერ ბა იჯ ან ში და 
სომ ხეთ ში, მაგ რამ ფაქ ტია ის იც, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
2004 წლი დან ძა ლის მი ერ სტრუქ ტუ რებ ში ჩა ტა რე ბულ-
მა რე ფორ მამ (თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ზო გი ერთ 
უარ ყო ფით თა ნამ დე მოვ ლე ნას) აშ კა რად მო აწ ეს რი გა 
და ნა შა ულ ის გა მოვ ლე ნის აღ რიცხვი ან ობა, რე გის ტრა-
ცია, რა საც ვერ ვიტყვით მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ზე, სა დაც, 
სა ვა რა უდ ოდ, კვლავ ხში რია და ნა შა ულ ის და მალ ვა, 
გა რი გე ბე ბი დამ ნა შა ვე ებ სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი-
გის დაც ვის და სა გა მომ ძი ებ ლო სამ სა ხუ რე ბებს შო რის 
და ა.შ. 

რაც შე ეხ ება და ნა შა ულ ობ ათა სა შუ ალო წლი ური 
მა ტე ბი სა და ზრდის ტემ პებს, აქ აც ჩვე ნი ქვეყ ნის-
თვის სუ რა თი უარ ესია. კერ ძოდ, 2004-2012 წწ. მან 
სა ქარ თვე ლო ში (GE) შე ად გი ნა 5,1%, აზ ერ ბა იჯ ან ში 
(AZ) - მხო ლოდ 1,8%, ხო ლო სომ ხეთ ში (AR) – 6,5%. 
და ნა შა ულ თან ბრძო ლის წი ნა აღ მდეგ სა ხელ მწი ფო-
ებ რი ვის მიდ გო მის შე დე გად იქ ნა დაძ ლე ული გრა-

3  http://geostat.ge/?action=page&p_id=601&lang=geo

და ნა შა ულ ობ ის დი ნა მი კა სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ში 2003-2012 წწ.1 
(ერ თე ული/1000 კაც ზე. სა ქარ თვე ლო - GE, სომ ხე თი - AR, აზ ერ ბა იჯ ანი - AZ)

1 www.geostat.ge და police.ge, www.armstat.ar /Armenian Statistical Service of Republic of Armenia/, www.azstat.org /The State 
Statistical Committee of the Republic of Azerbaĳ an/
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ფი კით გა მო სა ხუ ლი 2003-2006 წწ. აღ მას ვლა სა ქარ-
თვე ლოს თვის, თუმ ცა ბო ლო წლე ბის დი ნა მი კა მა ინც 
სა გან გა შოა. რო გორც ჩანს, ტენ დენ ცია სა ერ თოა სა მი ვე 
სა ხელ მწი ფოს თვის, მაგ რამ ჩვენ ჩვე ნი უფ რო გვტკი-
ვა და ცხა დია, რომ მის დაძ ლე ვა ზე გან სა კუთ რე ბით 
მი სა მარ თია სამ თავ რო ბო ინ ტე რე სი. მა ინც, რა იწ ვევს 
სა ქარ თვე ლო ში, სამ ხრეთ კავ კა სი ის სხვა ქვეყ ნებ თან 
შე და რე ბით, და შა ულ ობ ის ბევ რად უარ ეს დი ნა მი კას. 
ამ კითხვა ზე პა სუ ხი უნ და იყ ოს კომ პლექ სუ რი.  პრობ-
ლე მა ზე მომ ქმე დი მი ზე ზე ბის ძი ება და მა თი შე საძ ლო 
გავ ლე ნის დად გე ნა მარ თა ლია იგ რძნო ბა პრო ფე სი ონ-
ალ და მეც ნი ერ-იურ ის ტთა გა მოკ ვლე ვებ ში, მაგ რამ 
ჩანს იმ ის აუც ილ ებ ლო ბაც, რომ კვლე ვებ ში უნ და 
ჩა ერ თოს ეკ ონ ომ ისტ-სტა ტის ტი კო სე ბიც, თა ვი ან თი 
მდი და რი ან ალ იტ იკ ური გა მოც დი ლე ბით. 

ცნო ბი ლი ფრა ზა: „იც ოდე კა ნო ნი და იქ ნე ბი და ცუ-
ლი“ - არ გა მოდ გე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი უს აფ რთხო ებ ის-
თვის. უკ ეთ ესია: „და იც ავი კა ნო ნი და იქ ნე ბი და ცუ ლი“, 
რა მე თუ თუ მაქ სი მა ლუ რად მო ერ იდ ება ად ამი ან ები 
და ნა შა ულ ის (ცოდ ვის, უშ ჯუ ლო ებ ის) ჩა დე ნას, მით 
უფ რო იქ ნე ბი ან და ცუ ლი მათ მი მართ და ნა შა ულ ის 
(ბო რო ტე ბის) ჩა დე ნის გან, რი სი სა ფუძ ვე ლიც, რო გორც 
ავ ღნიშ ნეთ, ქრის ტი ან ული თა ნაცხოვ რე ბის წე სია. შე-
სა ბა მი სად, ქვე ყა ნა ში მარ თლწეს რი გის პრე ვენ ცი ასა 
და გან მტკი ცე ბა ზე ხარ ჯე ბის გაზ რდა, და დე ბი თად 
აის ახ ება მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური კე-
თილ დღე ობ ის ცვლი ლე ბა ზე და სა ზო გა დო ებ აც ძლი ერ 
„მო გე ბუ ლი“ დარ ჩე ბა.

„მო იქ ეც ით თა ვით თჳსით და გა ნი შო რე ნით თქუ ენ-
გან ყო ველ ნი უს ჯუ ლო ებ ანი თქუ ენ ნი, რომ ლი თა უს-
ჯუ ლო იქ მნე ნით ჩემ და მო, და ყავთ თა ვი სა თქუ ენ ისა 
გუ ლი ახ ალი და სუ ლი ახ ალი, და რაჲსათჳს მოს წყდე-
ბით“ (იეზ. 18, 31) და თუ ყვე ლა ჩვენ გა ნი ჩათ ვლის, 

რომ „კე თილ არს ჩემ და შჯუ ლი პი რი სა შე ნი სა უფ როს 
ათ ასე ულ ისა ოქ რო სა და ვეცხლი სა“ (ფს. 118, 72), მა შინ 
მი ვი ღებთ სა სურ ველ შე დეგ საც - ურ თი ერ თსიყ ვა რულს, 
დან დო ბას, პა ტი ვის ცე მას... და, რაც მთა ვა რია, ღვთის გან 
წყა ლო ბას, რომ ლის გა რან ტი უფ ლის მცნე ბა თა დაც ვაა, 
რა მე თუ  „ყო ველ ნი მცნე ბა ნი შენ ნი ჭეშ მა რი ტე ბით არი-
ან“ (ფს. 118, 84).

იმ ედია, რომ მო მა ვალ ში სა ზო გა დო ება და თი-
თოეული მო ქა ლა ქე აიღ ებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას ამ 
უაღ რე სად მტკივ ნე ული პრობ ლე მის სწრა ფად მო საგ-
ვა რებ ლად. და ვიწყებთ „მარ თა ლი წე სით“ ცხოვ რე ბას. 
და ვი ვიწყებთ ან გა რე ბას, ქურ დო ბას, ყა ჩა ღო ბას... და, 
რაც მთა ვა რია, კაც თა კვლას და მი ვი ღებთ ყო ვე ლი ვეს 
რაც გვჭირ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით - სუ ლი ერ და მა ტე რი-
ალ ურ კე თილ დღე ობ ას. და ნა შა ულ ის ჩა დე ნის მი ზა ნი 
ხომ „კე თილ დღე ობ ის ამ აღ ლე ბაა“. შე იძ ლე ბა ჩა იდ ინო 
და ნა შა ული და გა ექ ცე კა ნონს და მის მსჯავ რს, მაგ რამ 
ღვთის რის ხვას და სას ჯელს კი ვე რა სო დეს! მი ვენ დოთ 
უფ ალს, დავ კმა ყო ფილ დეთ იმ ით რა საც მო ვი პო ვებთ 
უც თო მე ლი გზით და მუდ მი ვად გვახ სოვ დეს, რომ 
„ყრმა ვი ყავ და დავ ბერ დი ცა და არა ვი ხი ლე მარ თა ლი 
დაგ დე ბულ, არ ცა თეს ლი მი სი მთხოვ ნელ პუ რი სა“ 
(ფს. 36, 35) და შე დე გიც არ და აყ ოვ ნებს, რა მე თუ „ეს ევდ 
უფ ალ სა და ყავ სიტ კბო ება, და ემ კვიდ რე ქუ ეყ ან ასა და 
და ემ წყსო სიმ დიდ რე სა ზე და მის სა. იშუ ებდ უფ ლი სა 
მი მართ და მან მოგ ცეს შენ თხო ვა გუ ლი სა შე ნი სა“ (ფს. 
36, 3-4), ამ ინ! რად გან „პა ტივ სა მე უფ ის ასა სა მარ თა ლი 
უყუ არს“ (ფს. 98, 4).

„ვი საც არ ძა ლუძს გა ნარ ჩი ოს, ერ თის მხრივ, რა არ ის 
კე თი ლი, მე ორე მხრივ კი - რო გო რია ბო რო ტი, ამ გვარ 
ვინ მეს უფ ლე ბა არა აქ ვს გან სა ჯოს კე თილ ნი და ბო-
როტ ნი, რად გან ად ამი ანი, რო მელ მაც იც ის ღმერ თი, 
კე თი ლია“ (წმ. ან ტო ნი დი დი).

FOR DECREASING ECONOMIC RESULTS OF CRIMINALITY

Akaki bakuradze
Akaki Tsereteki State University, associated professor 

ABSTRACT

Crime should not be understood only as a delinquency against an individual, society, state and so on.... but also as an 
activity (inactivity) one directs against himself/herself doing harm to himself/herself through committing an offence  like 
‘a fall due to committing a sin’ (except rare and special cases). So, concrete delinquency is not only a crime, but also a sin! 
Therefore, any activity (inactivity) of such type is considered to be the infringement of god’s commandments.

It is very diffi cult to analyze economic results of criminality because people make decisions to commit such type of 
offences the expected expenses and profi ts of which will be acceptable. Totally, the capacity of expenses spent on strength-
ening regularity can be introduced by the following equation: total expenses = costs of implemented resources for preven-
tive actions + losses from all types of delinquencies. Decrease of the results from the presented equation can be achieved 
only by lessening the losses from all types of delinquencies at fi rst and afterwards by decreasing the costs of implemented 
resources for preventive actions.
Well-known phrase: “Know the law and be protected” - will not do for social security. It is better to say: “Follow the law 
and be protected” - the more people try to avoid committing the crime, the more number will be protected from being 
offended. The basis of the latter can be found in the Christian way of life.
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The paper aims to investigate the impacts of fi scal imbalances and fi scal arrange-
ments on sovereign bond yields. We apply recent data of IMF concerning the quality 
of fi scal rules and the effectiveness of fi scal councils and we analyse cases of devel-
oped and developing countries, pointing out characteristic features for each case. Our 
research shows that while fi scal imbalances have positive correlation on interest rates 
of sovereign bonds, the level of quality and strength of fi scal arrangements provided 
by fi scal rules and fi scal councils have negative impacts. 

INTRODUCTION 
The issue at hand have been drawing growing attention from economists and policy-

makers over the last decade since fi scal default became a problem even for EU member 
countries. The fi nancial crisis showed once more that in bad times, it becomes crucial 
that the government has a possibility to stimulate an economy. Although, the govern-
ment is defi nitely interested in the possibilities of borrowing money, especially during 
economic slowdowns, the readiness to cover the debt as well as the cost of indebted-
ness is the considerable issue. If the government faces high bond yields, it means that 
borrowing money is too costly and thus it becomes controversial whether it is worth 
to borrow or not. However, as mostly in bad times the money resources is crucially 
necessary for the economy, governments are obliged to borrow even if they face high 
costs to serve debts. Yet, when fi scal indebtedness increases, the probability of the 
default of the country also increases and investors require more revenues to cover their 
risks. So, government may face quite high bond yields, which is defi nitely not desirable 
condition. Furthermore, if the risk of default is considerably high, accepting even very 
high interest rates, the government might still have diffi culties in fi nding possibilities 
to borrow the money.  Hence, sovereign bond yields and conditions of borrowing as 
well as the readiness to serve the debts is the very important direction to be covered by 
the economic policy. Thus, we found considerable to investigate infl uential factors on 
sovereign bond yields. Among such impact generators, we stress on fi scal indebtedness 
and fi scal arrangements provided by fi scal rules and fi scal councils. 

The infl uence of fi scal imbalances on bond yields is not the new concept. It is 
already well known that generally fi scal deterioration causes an increase in long-term 
interest rates. However the effect of fi scal institutes was not investigated systematically 
until now. Our motivation to work on the problem was mainly caused by the recently 
released dataset of IMF measuring the quality of fi scal rules in 87 countries. The dataset 
fi rstly was prepared in 2012 and now it covers the data for 2013 as well. Besides, we 
review the role of fi scal councils as we fi nd that these newly introduced institutions 
are not systematically studied yet. Hence, including the role and importance of fi scal 
arrangements in our analyses, our research aims to elaborate impacts on sovereign bond 
yields from the two directions. On the one hand we analyse impacts of fi scal deteriora-
tion on bond yields while on the other hand we include effects of fi scal arrangements, 
precisely fi scal rules and fi scal councils in our analyses. So, we review the role and 
importance of these fi scal institutions to show their possible impacts on determination 
long-term interest rates. 

We analyses the practical experience accumulated through the recent years. We try 
to report main characteristics of the problem in developed and developing countries 
separately as the difference of the levels of economic development does not allow us 
to generalize conclusions made for industrialized countries.  So, we review the case of 
European countries and Japan as examples of industrialized countries and Georgia as 
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an example of a developing country. This approach gives us possibility to compare conclusions made for each direction and 
to point out several characteristic features for each case. 

BRIEF LITERATURE REVIEW 
The infl uence of fi scal indebtedness on sovereign bond yields is not a new concept. We might review quite rich literature 

in this direction confi rming that there is a positive correlation between fi scal indebtedness and sovereign bond yields. In 
other words, an increase of the level of indebtedness of the country increases the probability of default and fi nally results in 
increased interest rates.

Among other researches who confi rm this positive correlation between indebtedness and bond yields, we might consider 
papers about US experience, precisely the work of Gale and Orszag (2004) where authors provide regression analyses con-
cluding the positive infl uence of expected future defi cits on long-term interest rates. 

Akitoby and Stratmann (2006) while elaborating impacts of fi scal indiscipline on long term interest rates in developing 
countries confi rm that high probability of default leads an increase in interest rates that fi nally results in increased costs of 
debt. The authors provide the following formula to illustrate the above-mentioned statement:

(1+r*)=pd × w + (1-pd) × (1+r)
where r – the lending rate,
r* - the risk-free interest rate,
pd – the probability of default,
w – the payment for the lender in case of default.
Thus, higher probability of default raises interest rates to compensate the higher risk of default investors might face while 

lending the money. The process fi nally results in increased costs of indebtedness. 
As for European experience, it is considerable the paper of Faini (2006) testing the impact of fi scal imbalances on bond 

yields for EMU countries. The author exhibits a peculiarity of EMU area, that the budget defi cit changes in one country have an 
impact not only on the interest rates of that particular country but on the overall level of interest rates in the whole EMU area.

Among infl uential factors besides fi scal institutions and fi scal conditions, Fiscal Affair Department of IMF (2009) takes 
into consideration domestic savings and access to global capital infl ows. It concludes that the overall impact of higher defi cits 
on interest rates is greater in countries with low domestic savings and with less than full access to global capital infl ows. 

We might also consider papers studying the infl uence of fi scal institutions. In order to underline that fi scal rules present the 
signifi cant topic in this case, we may review the State of Public Finances Cross Country Monitor (November 2009) prepared 
by the Staff of Fiscal Affairs Department of IMF, stating that fi scal rules play the main role in large fi scal adjustments. The 
IMF remarks that fi scal rules can defi ne the quality and the size of fi scal discipline. That is why they were often reformed in 
many countries over time due to meet necessary changes to sustain consolidation efforts.

Von Hagen (2012) states that fi scal rules support to strengthening fi scal discipline, moreover their effectiveness rises when 
the economic policy keeps the strong attachment to the fi scal rules and when there are no escape possibilities form these rules. 

More recently, the paper of Brzozowski and Siwinska-Gorzelak (2013) presents the much more complete research as 
together with considering fi scal imbalances it includes fi scal rules as other source of impacts. This paper reports an empiri-
cal evidence that evaluates how fi scal deterioration might push bond yields up, and at the same time, what possibly could 
be caused by fi scal rules within a given country economy. Authors are testing the hypothesis whether strong fi scal rules can 
pay a government off in a future by the means of signifi cant implications imposed by a given policy. Based on the regression 
analyses estimating impacts for industrialized countries for the time period 1985-2010, the research confi rms the positive 
relationship between fi scal indiscipline and bond yields while on the other hand fi gures out the apparent opposite impacts of 
fi scal rules on interest rates. 

As for fi scal councils, being still newly established institutions, their impacts are not systematically studied yet. However 
we might consider the paper of Debrun and Kumar (2007) which incorporates the impacts of fi scal rules and fi scal councils 
on fi scal performance. Authors provide cross-country evidence on the effectiveness of fi scal councils for fi scal discipline for 
EU countries. The paper shows that fi scal rules are associated with higher fi scal performance and fi scal councils contribute 
better enforcement of fi scal rules.

FISCAL RULES AND FISCAL COUNCILS

Fiscal Rules
Finding out new sources for strong impacts on bond yields, it is interesting how the fi scal rules can be evaluated to use 

them for further researches in this direction. According to the defi nitions provided by IMF, a fi scal rule imposes a long-lasting 
constraint on fi scal policy through numerical limits on budgetary aggregates. Fiscal rules typically aim to correcting distorted 
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incentives and containing pressures to overspend, particularly in good times, thus they ensure fi scal responsibility and debt 
sustainability. To assess the level of quality and strength of fi scal rules in each country, IMF (2012) released a new dataset 
providing evaluation of the use and design of fi scal rules covering national and supranational fi scal rules in 87 countries from 
1985 to end-August 2012. The dataset is updated for 2013 as well (Kinda, Kolerus, Muthoora and Weber, 2013). According 
to the legal basis, coverage, escape clauses, as well as enforcement procedures, and fi scal responsibility law, IMF provides 
numeric values from zero till fi ve to identify the quality level of fi scal rules in each country. 

So we tried to review the fi rst working paper on this issue (Schaechter, Kinda, Budina and Weber, 2012) to explain the 
nature of fi scal rules. As we found out, we may distinguish four main types of fi scal rules:
 Debt rules (DR) set an explicit limit or target for public debt in percent of GDP; 
 Budget balance rules (BBR) constrain the variable that primarily infl uences the debt ratio while being largely under 

the control of policy makers; 
 Expenditure rules (ER) set limits on total, primary, or current spending; 
 Revenue rules (RR) set ceilings or fl oors on revenues. 
While examining these rules, Fiscal Affairs Department of IMF defi nes that expenditure rules are not linked directly to the 

debt sustainability objectives, as they do not constrain the revenue side. According to the same logic, staff of the department 
argues that revenue rules are not directly linked to the control of public debt, as they do not constrain spending. Moreover, 
authors of the paper state that setting ceilings or fl oors on revenues can be challenging as revenues may have large cyclical 
component, fl uctuating widely with the business cycle. Thus, revenue rules alone could result in pro-cyclical fi scal policy, as 
fl oors do not generally account for the operation of automatic stabilizers on the revenue side in a downturn or ceilings in an 
upturn for revenue ceilings. 

Table 1  Properties of Different Types of Fiscal Rules1

Type of rule Pros Cons 

Debt rule  Direct link to debt sustainability; 
 Easy to communicate and monitor.

 No clear operational guidance in the 
short run as policy impact on debt ratio is not 
immediate and limited
 No economic stabilization feature;
 Rule could be met via temporary mea-

sures;
 Debt could be affected by develop-

ments outside the control of the government.

Budget balance
rule

 Clear operational guidance; 
 Close link to debt sustainability; 
 Easy to communicate and monitor.

 No economic stabilization feature; 
 Headline balance could be affected by 

developments outside the control of the govern-
ment.

Structural
budget balance
rule

 Relatively clear operational guidance; 
 Close link to debt sustainability; 
 Economic stabilization function;
 Allows accounting for other one-off and 

temporary factors.

 Correction for cycle is complicated 
especially for countries undergoing structural 
changes;
 Need to pre-defi ne one-off and tempo-

rary factors to avoid their discretionary use; 
 Complexity makes it more diffi cult 

communicate and monitor.

Expenditure
Rule

 Clear operational guidance 
 Allows for economic stabilization; 
 Steers the size of government;
 Relatively easy to communicate and 

monitor.

 Not directly linked to debt sustainabil-
ity since no constraint on revenue side;
 Could lead to unwanted changes in the 

distribution of spending if, to meet the ceiling, 
shift to spending categories occurs that are not 
covered by the rule.

Revenue rule

 Steers the size of government;  
 Can improve revenue policy and admin-

istration; 
 Can prevent pro-cyclical spending.

 Not directly linked to debt since no 
constraint on expenditure side;
 No economic stabilization feature.

1  Source: IMF, 2012.
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Thus we might conclude that Debt Rules and Budget Balance Rules have the strongest and direct connection with public 
debt. Based on these fi ndings, we may report that while studying the effects of fi scal rules on bond yields, these two types of 
fi scal rules should surely taken into account as the most important ones measuring the quality of fi scal rules. 

Fiscal Councils
Fiscal councils are newly introduced institutions to ensure higher fi scal discipline in a country. According to the defi ni-

tion of IMF, a fi scal council is an independent public institution informing the public debate on fi scal policy. In addition, a 
fi scal council can perform one or several of the following functions: (i) contribute to the use of unbiased macroeconomic and 
budgetary forecasts in budget preparation (through preparing forecasts, or proposing prudent levels for key parameters), (ii) 
identify sensible fi scal policy options, and possibly, formulate recommendations, (iii) facilitate the implementation of fi scal 
policy rules, and (iv) cost new policy initiatives (Debrun, Kinda, Curristine, Eyraud, Harris, and Seiwald, 2013). In other 
words, fi scal councils have the functions to control fi scal policy yet, they are not decision makers but only facilitators. 

Despite being newly established, impacts of fi scal councils are already remarkable enough to encourage lots of countries 
to introduce the same institutions.  In the European Union, we may fi nd the Treaty on Stability, Coordination and Governance, 
mandating an “independent body” at the national level to monitor national fi scal policy rules and produce macroeconomic and 
budgetary forecasts used for budget preparation in each euro area member state (Debrun, Kinda, Curristine, Eyraud, Harris, 
and Seiwald, 2013). Additionally establishment of fi scal councils in developed countries such as Australia and Canada and 
emerging and developing countries such as Croatia, Serbia, Romania and Africa have encouraged other countries to create 
the same legislative bodies. 

Yet, it is still controversial whether fi scal councils can be regarded as substitutes of fi scal rules or not. As functioning 
of both fi scal rules and fi scal councils is dedicated to keep discipline in fi scal policy and fi scal imbalances, we may think 
that instead of considering them as substitutes we should state that fi scal councils and fi scal rules can reinforce each other. 
Moreover, following the above-mentioned defi nition of fi scal councils, we can conclude that the role of fi scal councils can 
be linked to fi scal rules; as in a fact, they should control adherence to fi scal rules and in such a way support them to operate 
systematically. Thus, we might distinguish three categories of countries: (i) countries where fi scal councils are prior to fi scal 
rules; (ii) countries where fi scal rules are prior to fi scal councils; (iii) countries where fi scal councils and fi scal rules operate 
together accordingly. However, countries which belong to the last category have the optimal results proving that in case of 
the coordinated operation of fi scal rules and fi scal councils, government can achieve decreased costs of borrowing money 
even in bad times. 

EMPIRICAL ANALYSES
In our attempt to test the above-mentioned statements about positive relationship between fi scal imbalances and long term 

interest rates as well as negative correlation between the quality of fi scal institutions and sovereign bond yields, we would 
like to review cases of industrialized countries and developing countries separately as the difference in the levels of economic 
development does not give us the possibility to generalize conclusions made for industrialized countries.

Industrialized Countries
In order to test a hypothesis whether fi scal deterioration pushes bond yields up in industrialized countries, we would like 

to consider examples of EU countries. For our analyses we use the dataset provided by Eurostat on interest rates of 10 year 
sovereign bonds and general government gross debt calculated as the percentage share of GDP. According to the latest data, 
in 2013 the lowest interest rates on sovereign bond yields were recorded for Germany, while the highest record addresses to 
Greece1. Thus we decided to elaborate the issue at hand for these two countries. 

The Figure 1 illustrates the dynamics of general government gross debt and the Figure 2 – the dynamics of sovereign bond 
yields for Germany and Greece in the time period 2002-2013. 

As we can notice, Greece is an excellent example to present how an increase in fi scal indiscipline can push long term in-
terest rates up. The Figure 1 shows that the considerable increase in government debt started since 2008. To be more precise, 
the increase during only four years from 2007 till 2011 was 62,9 percentage point. Since 2009 when government debt reached 
129,7%, interest rates started increasing together with annual increase in fi scal deterioration. Finally, in 2012 they reached 
22,50% as a response to the 22 percentage point increase in government debt in the previous year. The fact that the increase 
in interest rates followed to the increase in government indebtedness underlines that causality of these changes comes from 
the increase in government debt. We should also notice that fi nancial crisis considerably supported to get such dramatic results 
however interest rates apparently refl ected the increase in fi scal indiscipline. 

1  See the Figure 1 and Figure 2.
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As for impacts of fi scal institutions, Greece does not have national fi scal rules. The country only follows supranational 
rules – BBR and DR according to the Maastricht Criteria (1992) and euro area (2001). Based on the evaluation of IMF Work-
ing Paper (Kinda, Kolerus, Muthoora and Weber, 2013) a number of institutional reforms are underway. Moreover, under 
the “fi scal compact”, the government commits to adopt a structural budget balance rule according to which the defi cit should 
not exceed 0.5 percent of GDP. Besides that, the country will adopt automatic correction mechanism in its constitution or 
equivalent legislation. As for fi scal councils, they do not operate in Greece according to the Working Paper of IMF (Debrun, 
Kinda, Curristine, Eyraud, Harris, Seiwald, 2013). To conclude, an example of Greece confi rms that the relationship between 
fi scal indiscipline and bond yields is strictly positive. Additionally, as the country has neither national fi scal rules nor fi scal 
councils the positive effects of fi scal indebtedness is not balanced by expected negative effects of these fi scal institutions. As 
a result an increase in fi scal indebtedness has direct positive refl ections of on long-run interest rates. 

On the contrary, Germany presents the case where public indebtedness is characterized by stable level. Although, the re-
markable increase had place in 2009 by 7,7 and in 2010 by 8 percentage points, both cases were caused by the fi nancial crisis. 
However, since 2011 the government debt started decreasing. That is why investors did not have a reason to lose any kind of 
reliability towards the country. The process was fi nally refl ected in the decreasing trend of bond yields. Additionally, based on 
evaluation of IMF, Germany is the country out of 5 countries which has adopted national fi scal rules on the constitutional level. 
Precisely, BBR operates on the constitutional level which ensures the highest strength and quality of the rule. Additionally, 
country has national ER on political commitment level. As for fi scal rules, German Council of Economic Experts functions 
in the country since 1963. It ensures the implementation of existing fi scal rules.  To conclude, Germany presents an excellent 

Figure 1.
General government gross debt in percentages of GDP in 1995-20131.

 

Figure 2. Annual data of 10 year’s maturity government bond yields in 1995-20132.

1 Source: Eurostat - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=irt_lt_mcby_a&lang=en.
2 Source: Eurostat-http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1.
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example on the one hand enlightening that the fi scal discipline ensures decreasing trend in interest rates and on the other hand 
the case exhibits that strong fi scal rules and functioning of fi scal councils have negative impacts on sovereign bond yields. 

In line with considering industrialized countries, we would like to review the case of Japan because of its exceptional 
characteristics. First we should notice that this case presents an interesting example as Japan’s fi scal defi cit is considerably 
high. In 2012 public debt to GDP ratio reached 212 %.

Figure 3.
Government Debt to GDP Ratio of Japan (presented in percentages)1.

Hence, we should predict substantial increase in yields, whereas actual yields still remain the lowest among advanced 
economy countries. According to the latest statistics, in 2013 the bond yields encountered only 0,72 %. Such a small fi gure states 
that the country apparently enjoys the lowest cost of indebtedness while already possessing high amount of government debt.

Figure 4.
Government Bond Yields of Japan 2.

To explain this phenomenon, we tried to elaborate this issue with connection to fi scal institutions. First of all, we should 
notice, that compared to other countries Japan has long history of fi scal rules dating back to 1947(Sugimoto and Ueda, 2013). 
However, according to IMF evaluation, ER operates based on political commitment and BBR on the statutory basis and fi nally 
their coverage is evaluated on the central government level. It is remarkable, that PAYGO, The Fiscal Management Strategy 
introduced in 2010, is not described in the dataset. Actually, it is a pay-as-you go rule, implying that any measure that involves 
increases in expenditure or decreases in revenue needs to be compensated by permanent reductions in expenditures or per-
manent revenue-raising measures. However, as PAYGO does not set numerical limits on large budgetary aggregates it is not 
considered as provider of procedural rules and thus fi nally it is missed in the dataset. As for fi scal councils, they are presented 
by the Japan Fiscal System Council, operating since 1950. However, the impacts of this system are not strong as the strategy 
and policy determined by it is not stable and is changed frequently. Thus, because the country often modifi es and reforms rules 
without any sanctions fi scal institutes cannot be considered as the main explanatory factor of bond yield tendencies in Japan. 

1  Source: Trading Economic - http://www.tradingeconomics.com/japan/government-debt-to-gdp.
2  Source: Eurostat-http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1.
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For further elaboration, we may review statements of Gruber and Kamin (2010) while examining fi scal processes in Japan, 
analyzing that issuance of Japanese government debt does not boost required yields. They explain this phenomenon by the 
home bias of Japanese investors and the entrenched nature.

Thus, we see that countries might differ importantly from each other by special economic conditions which cause further 
complications of possible explanations of the issue at hand. 

Developing Countries
To present the more complete picture of fi scal imbalances, fi scal institutions and their impacts on sovereign bond yields 

we would like to review the conditions in developing countries as well. 
The feasibility of the topic can be the current absence of relevant data for all developing countries. We should clarify that 

we do not have problems with collecting data, but we have problems with availability of the necessary data. Unfortunately, 
some developing countries still do not have well formed fi scal rules in order to evaluate their quality.  Yet, we should state, 
that countries are more likely to provide legislative framework in this direction especially after the fi nancial crisis. So in the 
nearest future we may expect to increase the number of emerging countries that will provide relevant data for the research. 
Currently, as we checked in IMF dataset, there are 47 developing countries which have at least one type of fi scal rules1.

Based on the intuition stated in case of developed countries, we may expect to keep positive dependence between fi scal 
imbalances and bond yields. However, as we refer to developing countries we should take into our account the growth and the 
amount of real GDP. The reason is that generally a growth rate may be considerably high because of a very low initial level 
of GDP, while despite the high growth rate the GDP itself may still remain small in comparison with developed countries. So 
we should take into consideration that despite the fact that several countries have high GDP growth rates they are still charac-
terized with small real GDP or small GDP per capita in case of highly populated countries (for example India). It means that 
facing low level of real GDP level, investors consider a country to be economically weak which is associated to higher risks 
of government default. Thus, the impact of the deterioration of fi scal defi cit should have much stronger impacts on sovereign 
bonds than it may have in any developed countries. However, we cannot state this intuition until we examine the concrete 
example of a developing country. So we would like to bring an example of Georgia. The Figure 5 and the Figure 6 present 
the dynamics of the government debt and 10 year interest rates on sovereign bonds respectively. 

Figure 5.
Government Debt to GDP Ratio of Georgia, (presented in percentages)2.

Figure 6.
10 Year Interest Rates on Sovereign Bonds of Georgia, (presented in percentages)3. 

1  See the full list in Appendix.
2  Source: Ministry of Finance of Georgia - http://mof.ge/DebtFinance. 
3  Source: Ministry of Finance of Georgia - http://mof.ge/DebtFinance.
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We might notice that while public debt was increased in the last years, long-run interest rates are more or less stable in the 
last 4 years. Why do not we have strong correlation between fi scal imbalances and bond yields? We may consider two cases. 
First, interest rates are enough high in comparison with developed countries, so as the initial base is already high the further 
increases cannot be impressive. To illustrate our statement let us compare interest rates in Georgia and in Japan in the period 
of 2012-2013. In case of Georgia, the least fi gure is 10, 1 % while in case of Japan the latest fi gure reaches only 0,72 %1. 

However, what is more important, that is the nature of fi scal policy in developing countries. In order to identify the charac-
teristics of fi scal policies in third world countries, we have elaborated one of the most interesting papers on this topic prepared 
by Ethan Ilzetzki and Carlos A. Vegh (2008). They use econometric tools: instrumental variables, simultaneous equations and 
time-series methods to examine dataset for 49 countries in the period of 1960-2006. They conclude that the fi scal policy is 
indeed pro-cyclical in developing countries. In order to clarify, pro-cyclical character means that developing countries follow 
fi scal policy which may even exacerbate the business cycle. Authors facing that kind of paradox fi nd answers in two directions; 
fi rst, because of imperfections in international credit markets developing countries have very limited possibilities to borrow in 
bad times and second, political economy mostly follows the idea that good times encourage fi scal activities, in other words the 
causality goes from the business cycle to fi scal policy. Furthermore, we investigated the issue by reviewing IMF report (Fiscal 
Affairs Department of IMF, 2009) fi nding out that mostly, emerging and developing countries are facing several constraints 
during crisis especially if they follow IMF arrangements. As a result, IMF fi scal affairs department concludes that countries 
both with and without arrangements are somehow constrained, yet countries with IMF arrangements are, on average, faced 
more binding constraints than countries without arrangements or countries with fl exible credit line arrangements. So, we may 
expect that in emerging and developing countries there are other factors like the nature of fi scal policy and the constraints 
caused by imperfections of international credit market together with IMF arrangements which overall pose several further 
constraints for borrowing during economic downward. To conclude, developing countries might borrow in good times when 
investors’ reliability is higher and thus the default risk is lower. That is why we can report, that the increase in fi scal indebted-
ness does not have as strong infl uence on bond yields as in case of industrialized countries. 

As for fi scal institutions, Georgia is a typical developing country underlining once more that generally developing countries 
do not have systematically formed fi scal rules, thus it is defi nitely not possible to analyse their quality and strength. Accord-
ing to the dataset presented in the paper of Kinda, Kolerus, Muthoora and Weber (2013) fi scal rules are not presented in the 
Georgian legislative framework at all so we don’t have negative impact generator institutions on bond yields. However, based 
on the Policy Paper of IMF (2013) Georgia Parliamentary Budget Offi ce established in 1997 is named as the fi scal council 
in the country. Yet, as the country still faces the higher interest rates, it is obvious that an absence of fi scal rules does not en-
able fi scal council to work effectively. As a result, Parliamentary Budget Offi ce does not have enough infl uence to cause the 
decrease in bonds yields. Hence, we might conclude that fi scal rules are the main impact generators and fi scal councils serve 
to strengthen their impacts. Thus, once more, on an example of a developing country we see that the simultaneous establish-
ment of fi scal rules and fi scal councils might yield the higher and stronger impacts than in case they are not established or 
only one of them is introduced in the country. 

CONCLUSIONS
Finally, we would like to state that for both developed and developing countries fi scal imbalances are characterized by the 

positive correlation with interest rates of sovereign bonds. However in developing countries, because of pro-cyclical fi scal 
policy, no access to the international credit market together with IMF arrangements and constraints that developing countries 
face, deterioration of fi scal indebtedness does not have as strong impacts on sovereign bond yields as in case of industrialized 
countries. As for fi scal rules, for both developed as well as developing countries, we found the strong negative infl uence: 
the stronger the fi scal rules are the lower interest rates the government face.  Furthermore we analyzed the functions and ef-
fectiveness of fi scal councils and concluded that in case of simultaneous establishment of fi scal rules and fi scal councils, the 
country can achieve more considerable decrease in the cost of indebtedness.

1  See the Figure 4 and Figure 6.
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Appendix

The list of developing countries possessing at least one type of fi scal Rules.
Source: IMF, 2013.

• Argentina • Ecuador • Nigeria
• Armenia • Equatorial Guinea • Norway 
• Benin • Gabon • Pakistan 
• Botswana • Grenada • Panama 
• Brazil • Guinea-Bissau • Peru 
• Bulgaria • India • Poland 
• Burkina Faso • Indonesia • Romania 
• Cameroon • Jamaica • Russia 
• Cape Verde • Kenya • Senegal 
• Central African Republic • Kosovo • Serbia 
• Chad • Mali • Sri Lanka 
• Chile • Mauritius • St. Kitts and Nevis 
• Colombia • Mexico • St. Lucia 
• Congo, Republic of • Namibia • St. Vincent and the Grenadines 
• Costa Rica • Niger • Togo 
• Cote d'Ivoire • Dominica
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sa bi uj eto dis ba lan si sa da fis ka lu ri me qa niz me bis 

ze moq me de ba su ve re nu li ob li ga ci eb is Se mo sav li an ob aze

iaSa (iak ob) mes xia

ek on om ik is mec ni er eb aTa doq to ri, pro fe so ri, iv ane ja va xiS vi lis 

sa xe lo bis Tbi li sis sa xel mwi fo un iv er si te tis sa er Ta So ri so 

biz ne sis ka Ted ris xel mZRva ne li

Ti na Tin ax vle di ani

var Sa vis un iv er si te tis sa er Ta So ri so 

ek on om ik is prog ra mis ma gis tran ti

re zi ume

sta ti aSi ga mok vle ulia su ve re nu li ob li ga ci eb is Se mo sav li an ob aze fis ka lu ri dis ba lan si sa da fi-

nan su ri me qa niz me bis ze moq me de bis sa kiTxe bi. sa er Ta So ri so sa va lu to fon dis mi er dad ge ni li fis ka lu ri 

we se bis (Car Co pi ro be bi-SezRud ve bi bi uj et is de fi cit ze, va le bis mo cu lo ba ze da ma Ti mom sa xu re bis 

xar jeb ze) da fis ka lu ri sab Wo eb is (sa bi uj eto-sa ga da sa xa do po li ti kis, re ko men da ci eb is, mak ro ek on om-

ik uri prog no ze bis Sem mu Sa ve be li da mo uk id eb eli sa xel mwi fo in sti tu te bi) ef eq tu ro bis Se sa xeb bo lo 

pe ri od Si ga moq vey ne bul mo na ce meb ze day rdno biT ga an al iz eb ulia gan vi Ta re bu li da gan vi Ta re ba di 

qvey ne bis grZel va di ani sa xel mwi fo ob li ga ci eb is Se mo sav li an ob is for mi re bis Ta vi se bu re be bi. kvle vam 

gviC ve na, rom im dros, ro de sac fis ka lu ri dis ba lan sis Se de gad su ve re nu li ob li ga ci eb is sap ro cen to 

ga nak ve Te bi da de bi Ti ko re la ci iT sa xi aT de ba, fis ka lu ri Se Tan xme be bis Za li sa da xa ris xis do nes, fis ka-

lu ri we se bis gaT va lis wi ne biT, uar yo fi Ti ze moq me de ba aq vs. gan vi Ta re bu li da gan vi Ta re ba di qvey ne bis 

fis ka lu ri dis ba lan si xa si aT de ba su ve re nu li ob li ga ci eb is sap ro cen to ga nak ve Te bis da de bi Ti ko re-

la ci iT. Tum ca, gan vi Ta re bad qvey neb Si, pro cik lu ri fis ka lu ri po li ti kis,  sa er Ta So ri so sak re di to 

ba za reb ze da ssf-s Se Tan xme beb ze xel mi uw vdom lo bi sa da sxva en do ge nu ri SezRud ve bis ga mo fis ka lu ri 

da va li an eb is gauaresebas ar aq vs is eTi Zli eri ze moq me de ba su ve re nu li ob li ga ci eb is Se mo sav li an ob aze, 

ro gorc gan vi Ta re bul qvey neb Si. rac Se ex eba fis ka lur we sebs, ro gorc gan vi Ta re bul, ise gan vi Ta re bad 

qvey neb Si igi Zli eri ne ga ti uri gav le niT xa si aT de ba: rac uf ro Zli eria fis ka lu ri we se bi, miT uf ro 

da ba lia sap ro cen to ga nak ve Te bi. naS rom Si ga an al iz eb ulia ag reT ve fis ka lu ri sab Wo eb is fun qci ebi da 

ef eq tu ro ba da ga ke Te bu lia da vas kvna, rom fis ka lu ri we se bi sa da fi nan su ri in sti tu te bis er Tob li-

vad, Se Tan xme bu lad moq me de bis dros, qve ya nas Se uZ lia mi aR wi os fi nan su ri da va li an eb is bev rad uf ro 

mniS vne lo van Sem ci re bas.

       sa qar Tve lo Si, is eve ro gorv mra val gan vi Ta re bad qve ya na Si, da mo ki de bu le ba fis ka lur dis ba-

lan ssa da sa xel mwi fo ob li ga ci eb is Se mo sav li an ob as So ris spe ci fi ku ria. saq me im aSi mdgo ma re obs, rom 

re al uri mTli ani Si da pro duq tis da ba li do nis ga mo, in ves to re bi sa qar Tve los sus tad gan vi Ta re bul 

da de fol tis ma Ral ris ki an qve ya nad mi iC ne ven. aq ed an ga mom di na re Tvli an, rom bi uj et is de fi ci tis 

gam wva ve bam Se iZ le ba Zli eri ne ga ti uri gav le na mo ax di nos su ve re nu li ob li ga ci eb ze, vid re ne bis mi er 

gan vi Ta re bul qve ya na Si. faq tob ri vad uk an as knel wleb Si sa qar Tve los sa xel mwi fo va lis zrdas Tan 

ax lda met-nak le bad sta bi lu ri ma Ra li sap ro cen to ga nak ve Te bi da ar am dgra di fis ka lu ri we se bi. Se sa-

ba mi sad, par la men tis sa bi uj eto of isi, ro gorc fis ka lu ri sab Wos fun qci eb is Sem sru le be li, sak ma ris 

ze moq me de bas ver ax dens su ve re nu li ob li ga ci eb is Se mo sav li an ob is kle ba ze da bi uj et is de fi ci tis 

Sem ci re ba ze.
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sinergia berZnuli sityvaa da TanamSromlobas, 

xelis Sewyobas niSnavs; ekonomikaSi ki is damkvidr-

da im movlenis aRsaniSnavad, romlis drosac sxva-

dasxva biznes-faqtoris gaerTianebis SemTxvevaSi 

miiReba ufro meti efeqti, vidre am faqtorebis 

cal-calke gamoyenebis SemTxvevaSi. 

Tanamedrove gagebiT, adamianis sinergiis mdgo-

mareobaSi yofnas ganapirobebs misi SemoqmedebiTi 

unari, anu is, riTac adamis modgma yvelaze metad 

emsgavseba RmerTs. 

rogorc eqspertebi miiCneven, ekonomikaSi 

sinergiis generireba SesaZlebeli gaxda meoce 

saukunis miwuruls da misi safuZveli mSromelTa  

Tavisuflebis, ganaTlebis, profesionalizmis, 

motivirebis zrda iyo. Tumca, Cveni azriT, aq 

gaTvaliswinebuli ar aris upirvelesi adamianuri 

saqmianoba _ soflis meurneoba, sadac dasabamidan 

hqonda adgili sinergias. 

sinergiis safuZvelia cxovrebis maradiul 

faseulobebze damkvidrebis procesi, romelsac 

materialuri, xiluli ganmapirobebeli ar gaaCni-

auflis Semoqmedeba aris misi absoluturi nebis 

gamovlineba _ arafrisgan yovelives Seqmna. ufalma 

adamiani Tavis xatad da saxebad Seqmna, Sesabamis-

ad, mas Semoqmedebis anu sinergiaSi monawileobis 

unaric mianiWa. oRond, adamianis es unari mxolod 

RmerTTan TanamSromlobaSi vlindeba, ufalTan 

TanamSromloba ki  samyaros Semqmnelis wesebiTaa 

adamianisTvis sasargeblo. nebismieri cocxali 

organizmi ufalTan sinergiis yoveldRiur das-

turs warmoadgens da dRes mecniereba uzenaesis 

am saocar gamovlinebebs sxvadasxva saxels _ fo-

tosinTezs, ujredul cvlas, ganayofierebas, 

damtvervas da a.S. arqmevs. magaliTisTvis, mwe-

rebis Rvawlic kmara, maTi monawileobis gareSe 

mcenareuli samyaros arseboba warmoudgenelia, 

amis axsna ki mxolod bunebrivi gadarCevis Sedegad 

Camoyalibebuli instiqtiT sibriyvea. 

buneba saaTiviT awyobili meqanizmia, rom-

lis Semoqmedi Tavad srulyofilebaSeiZleba 

iyos mxolod. `Tqva RmerTma: aRmoacenos miwam 

mcenareuli _ balaxi, Teslis mTesveli, xe nayo-

fieri, Teslovani nayofis momtani miwaze Tavisi 

gvarisda mixedviT. da iqmna ase~. ̀ ...Tqva RmerTma: 

afuTfuTdes wyalSi suldgmuli; miwis zemoT ki, 

cis myarze, frinvelma ifrinos. da iqmna ase~. “...

Tqva RmerTma: warmoSvas miwam qveyanam suldg-

muli TavTavisi gvarisda mixedviT _ pirutyvi, 

qvemZromi da miwis mxecebi Tav-Tavisi gvarisda 

mixedviT. da iqmna ase~. akurTxa RmerTma isini da 

Tqva: inayofiereT da imravleT, aavseT zRvebi. 

frinvelebma imravlon miwaze. (dab.1, 11-20-24-28)

soflis meurneoba adamianis mier miwaze da 

cocxal samyaroze zemoqmedebaa, xolo, rogorc 

aRvniSneT, nebismier cocxal organizmSi mimdina-

reobs saocari, RvTiuri procesebi. Ggamomdinare 

aqedan, SeiZleba davaskvnaT, rom soflis meur-

neoba adamianis TanamSromloba, TanamuSakobaa 

ufalTan. am sferoSi saqmianobis dros adamiani 

mxolod garkveul sazRvrebSi zemoqmedebs saso-

flo-sameurneo daniSnulebis miwaze, mcenareze, 

cxovelze, procesebis didi nawili ki misgan da-

moukideblad mimdinareobs. da bolos is iRebs 

imaze mets vidre Sroma aqvs daxarjuli.

bibliis mixedviT, pirveli soflis meurne 

Tavad ufalia, meore ki adami. `ufalma RmerTma 

baRi gaaSena edemSi, aRmosavleTSi da dasva iq 

adami~ (dab.2,8) `aRmoacena ufalma RmerTma mi-

sinergia soflis meurneobaSi 

Cven su li un da vyoT taZ rad, 

gu li ki, _san T lad wi na Se RvTi sa, 

rad gan mxo lod am Sem Tx ve va Si 

Se iZ le ba da vi na xoT `gza, WeS ma-

ri te ba da si cocx le~. WeS ma ri-

te bis gza si ner giaa, anu uf lis 

da ada mi a nis ne bis ga er Ti a ne ba.                                                                                                        

saqarTvelos kaTolikos 

patriarqi ilia me o re

vuZRvniT qarTuli soflis did moamages mis 

uwmidesobasa da unetaresobas ilia meores
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widan yoveli xe, sanaxavad saamo da saWmelad 

vargisi~ (dab.2,9) `aiyvana adami ufalma RmerTma 

da daasaxla edemis baRSi mis dasamuSaveblad da 

dasacavad~ (dab.2,15). 

amdenad, marto salxinod da saSveblad ar daas-

axla RmerTma adami samoTxeSi, aramed, agreTve mis 

dasamuSavblad da damcvelad. amrigad, adams unda 

eSroma samoTxeSi, moevlo misTvis da daecva gafu-

Webisa da aoxrebisgan. es saqmianoba ar dauSlida 

adams netarebas, radgan ar iyo mZime (mZimeSroma da 

jafa RmerTma adams Secodebis Semdeg daado). us-

aqmuroba masSi mowyinebas gaaCenda. bunebasTan siax-

love da Sroma ki saSualebas miscemda Seeswavla 

da Seegno Semoqmedis sibrZne da Seeyvarebina igi.1

adamis edemSi Sroma unda yofiliyo harmoniuli 

da sinergiis efeqtis matarebeli. amdenad, Sroma 

adamianis Tandayolili Tvisebaa. gamomdinare aqe-

dan, WeSmariti mSromeli saqmianobisgan netarebas 

unda iRebdes. aRiarebulia, rom yvelaze metad 

Sromisgan siamovnebas miwis muSakebi ganicdian. 

dadasturebulia isic, rom soflis meurneobiT 

dakavebulni, arian ra harmoniaSi bunebis Za-

lebTan anu RmerTTan, fsiqikurad da fizikurad 

yvelaze jansaRi xalxia, anu soflis meurneobis 

sinergiuli efeqti mSromeli adamianis janmrT-

elobazec vrceldeba.

riT daisaja adami dacemis Semdeg? `tanjviT 

miiRebde misgan sazrdos mTeli sicocxle~ 

(dab.3,17) _ es aris uflis mier adamisTvis movle-

nili sasjeli. rogorc aRvniSneT, adami dacemamdec 

Sromobda da mis Semdegac agrZelebs saqmianobas, 

magram raRac Seicvala _ man dakarga upirobo 

sinergiuli efeqtis miRebis SesaZlebloba. 

uflis monawileoba cocxal samyaroSi cxadia 

SenarCunda, adamic ganagrZobs bunebasTan Ta-

naarsebobas, magram misi Sroma ukve ara samo-

Txiseuli gancxromis, aramed tanjvis da oflis 

momtania. zogjer ki saerTod unayofo an cudi 

nayofis gamomwvevic ̀ ZeZvi da ekali aRmogicenos 

da mindvris balaxi iyos Seni sazrdo.~ (dab.3,18). 

adamiani veRar iRebs sinergiis Sedegad damatebiT 

faseulobas, xSirad ki adgili aqvs dissinergiasac, 

rodesac is misi SromiT sarCos veRar moipovebs da 

mxolod balaxiRa rCeba saarsebod.

Tumca, mowyalea ufali da is arasdros miato-

vebs gansacdelSi adamis modgmas oRond kacobrio-

bas ukve grZeli Semecnebis gzis gavla uwevs, man 

arsebobisTvis unda iswavlos da daicvas uflis 

kanonebi, kanonebi, romlebic isev Cvens sakeTil-

dReod aris dawesebuli. `SeasruleT Cemi wesebi 

da Cemi samarTali daicaviT. SeasruleT isini da 

mSvidad icxovrebT qveyanaSi. mogcemT miwa Tavis 

nayofs, maZRrisad SeWamT da mSvidad icxovrebT 

1  saRvTosjuli. Tb., „mTawminda“, 2012. gv. 91

iq.~ (lev.25, 18-19). 

sazogadoebis didi nawili yovelTvis cdi-

lobs moTxovnilebebis swrafad  dakmayofilebas, 

Tumca, maleve warmoiqmneba axali moTxovnile-

bebi. individi, saxelmwifo awydeba resursebis 

SezRudulobis problemas. SeiZleba iTqvas, rom 

TviT ekonomika, rogorc mecniereba, warmoiSva 

imisaTvis, rom maqsimalurad gadaWras SeuzRu-

davi moTxovnilebebis dakmayofilebis problema 

SezRuduli resursebis pirobebSi. 

migvaCnia, rom uflis daSvebiT moxda resursebis 

SezRudva, raTa adamiani gamofxizlebuliyo da 

sinergiaSi darCeniliyo RmerTTan. sinergiuli ka-

vSiris wyveta ki damafiqrebel Sedegebs iwvevda. mx-

olod or epizods davasaxelebT wminda werilidan, 

romelic statiaSi dasmul sakiTxs ukavSirdeba: 

1. Tavdapirvelad, resursebis SezRudulobis 

problema uflis mcnebis darRvevas ukavSirdeba: 

adams da evas araferi aklda, sanam RvTis mcneba 

ar daarRvies, ris Sedegada crogorc TviTon, ise 

maTi STamomavalnic xrwnilebasa da sikvdils 

daeqvemdebarnen, resursebi ki iqca SezRudulad 

(iSviaTad). ofliTa da SromiT sarCo-sabadeblis 

mopovebis sakiTxi warmoCenili aZveli aRTqmis 

dasawyisSive: „ofliTa pirisa SenisaiTa sWamde 

pursa Sensa, vidre miqcevamde Senda miwad, 

romlisgan iqmen“ (dab. 3:9). amdenad, Sromis da 

samewarmeo saqmianobis ufleba, aucilebloba 

da Tundac stimuli, fizikurad gadarCeniliyo, 

dafiqrebuliyo, dacemuli wamomdgariyo, ada-

mianma RmerTis dawyevlis Semdeg moipova. warRv-

nis Semdeg ufalma minimumamde SezRuda resursi, 

Tumca axal Taobas kvlav misca RvTisken moqce-

vis Sansi. 

2. sinas mTidan daZrulma da aRTqmuli mi-

wisaken mimavalma israelianebma mesame dRes 

atexes Civili da godeba sakvebis simwiris gamo 

_ maT aRar akmayofilebdaT ciuri manana da mra-

valferovan sakvebs,  gansakuTrebiT xorceuls 

iTxovdnen mosesgan (ricxv. 11:5-6). eris winamZR-

oli sagonebelSi Cavarda, Tu saidan eSova amdeni 

sakvebi 600 aTasi adamianisTvis. ufalma ar gaaw-

bila mose da mwyerTa uTvalavi gundi mouvlina 

xalxs, romelTa nawili metismeti ZRomisa da 

gemoTmoyvareobisgan daixoca da kibroT-haaTava  

(„sixarbis samarxebi“) warmoSva (ricx. 11:33-34).2

uflis wesebi ara mxolod gaugebari akrZalva, 

aramed absoluturad racionaluri xasiaTisaa, amas 

yvelaferi mowmobs. Cven bevri ram jerac ar gvaqvs 

gaazrebuli, radgan Semecnebis procesi Semoqmede-

biTobas, anu RmerTTan Tanaziarobas moiTxovs. 

2  CixlaZe n., resursebis SezRuduloba ekonomi-

kur da marTlmadideblur swavlebaTa mixedviT.J. 

“biznesi da kanonmdebloba~, ianvari, 2011.gv. 52.
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magaliTad, imaTgan rac ufalma dasabamidan 

daawesa bevri ram aTaswleulebis Semdeg gaiazra 

da sargeblianoba aRiara adamianma. `mere Sva 

misi Zma abeli, abeli mecxvare iyo, kaeni miwis 

muSaki~ (dab.4,2) Sromis specializaciis nimuSia, 

romelic upirobod aris motanili bibliaSi da 

rasac ganuxrelad icavs adamiani dasabamidan, 

misi dadebiTi gavlena ki mecnierulad mxolod 

meTvramete saukuneSi ganimarta. `eqvs weliwads 

Tesavde Sens yanas, eqvs weliwads sxlavde Sens 

venaxs da iRebde mosavals. meSvide dRes ki sauqmo 

SabaTia miwisaTvis, uflis SabaTi. yana ar daTeso 

da venaxi ar gasxla. Cafantuli marcvlidan 

amosuli ar momka da gausxlavi vazidan yurZeni 

ar mokrifo. uqmi weliwadi iyos miwisTvis~ 

(lev.25,35). es akrZalvac albaT gaugebari iyo ada-

mianisTvis aTaswleulebis ganmavlobaSi, maSinac ki 

ver xsnida mis arss, rodesac aRniSnuli wesis dar-

Rvevis SemTxvevaSi mosavals ver iRebda. mis racio-

nalurobaSi is mxolod miwis nayofierebis mec-

nierulad Seswavlis Semdeg darwmunda. am kanonis 

Sesrulebis gamo uflis rCeuli eri sarCos gareSe 

rom ar darCes is absoluturi sinergiis SesaZle-

blobas kvlav uSvebs adamianisTvis `Tu ikiTxavT, 

ra vWamoTo meSvides wels, Tu ar davTeseT da Tu 

ar aviReTo mosavali, vbrZaneb Cems kurTxevas 

Tqvenze meeqvse wels da moiyvans mosavals sami 

wlisTvis. daTesavT merve wels, magram mecxre 

wlamde Zvel mosavals SeWamT, Zveli unda WamoT, 

vidre misi mosavali Semovidodes~ (lev.25, 18-22).
sinergiaSi ufalTan myofoba da agro-

produqtebis zomieri miReba dRegrZelobis 

momtania. am sistemiT da RvTis saTno cxovrebiT 

mamamTavrebi, meudabnoe Rirsi mamebi, rigiTi aRm-

sareblebic ki mzegrZeli sicocxliT jildovde-

bodnen (maTusala 969 weli, noe - 900, isaaki - 180, 

mose - 120 weli). makari aleqsandrielma asi weli 

icocxla; wminda svimeon mesvete mTeli didi marx-

vis ganmavlobaSi arafers ixmevda  da assami wlisa 

aResrula; sakvebis gareSe atarebda didmarxvas 

Rirsi anTimozic. igi as aTi wlisa miicvala. sxva 

moRvaweni kidev ufro xandazmul asakSic gahyrian 

wuTisofels: pavle Tebaideli _ ascameti wlisa, 

alipeos mesvete _ asTvrametisa.

gavixsenoT, rom rodesac ananiam, azariam da mi-

saelma RvTismoSiSebiT ar ixmies akrZaluli uxvi 

samefo trapezi da aTi dRis ganmavlobaSi mxolod 

bostneuli da wyali miiRes, aTi dRis Semdeg ebrae-

li bavSvebi ufro lamazebi da janmrTelebi iyvnen, 

vidre is ymawvilebi, samefo ulufas rom iRebdnen:  

„da Semdgomad dasrulebisa aTTa dReTasa ixilvnes 

saxeni maTni keTileb da Zliereb ჴorcni ufros 

yovelTa mWamelTasa tablasa mefisasa“ (dan. 1:15).

qarTvelebi samiwaTmoqmedo civilizaciis Seqm-

nis saTaveSi idgnen da miwaTmoqmedeba maTTvis 

ara mxolod ubralo sameurneo saqmianoba, aramed 

erTgvari RvTis msaxureba iyo. Cveni warsuli da 

momavali ganpirobebuli da gaSinaarsebulia miwas-

Tan dakavSirebuli religiuri, racionaluri da 

emociuri sawyisebiT. yovelive aman ganapiroba 

qarTvelTa gansxvavebuli Cvevebi, survilebi da 

miswrafebebi praqtikul cxovrebaSi, rac miwasTan 

maradiuli urTierTobebis Taviseburebebidan 

gamomdinareobs. `Cvevebi erisaTvis igive rju-

lia, igive kanonia, mxolod dauwereli~ (il-

iaWavWavaZe). (`Cveu leba rjulze umtkicesia~, 

xalxuri andaza).1

qarTveli eris specifika, momdinare misi gene-

tikuri kodidan, asaxvas poulobs tradiciebSi, 

romlebic gansakuTrebuli eTnografiuli Tavise-

burebebiTa da epoqis kvalobaze mowinave raciona-

lizmiT warmarTaven cxovrebis sameurneo sferos, 

ramac uzrunvelyo qarTvelTa uZvelesi da umTav-

resi saqmianobis _ soflis meurneobis gadaqceva 

qarTuli saxelmwifos warmoqmnis saZirkvlad. 

niSandoblivia is garemoeba, rom, upirvelesad, 

qristianoba gavrcelda im qveynebSi, sadac mevena-

xeoba iyo ganviTarebuli; amitom qarTvelobam 

uyoymanod miiRo puriTa da RviniT qristianuli 

ziarebis saidumlo; amasTan, meRvineobasa da qar-

Tuls ufras SeunarCuna gansakuTrebuli datvir-

Tva. qristianobas sasikeTod Seerwya uZvelesi 

qarTuli tradiciebi da warmarTul CveulebaTa 

is Rirebulebebi, romlebic erovnul interesebs 

gamo xatavda. qristianoba iqca qarTuli zne-xasia-

Tis sayrden RerZad, romlis irgvliv brunavs Cveni 

erovnuli cnobiereba. aRniSnulTan dakavSi rebiT 

didi ilia brZanebda: `qristianoba, qristes 

moZRvrebis garda, CvenSi hniSnavda mTelis 

saqarT velos miwa-wyals, hniSnavda qarTvelobas. 

qristia noba poli ti kuri qviTkiric iyo saqarT-

velos mra vali nawi lebis gasaerTianeblad da 

Semosakrebad. erTo ba sarwmunoebisa erTobas 

erisas moaswavebda~.2

arqanjelo lamberti wers: `vin icis, iqne ba 

Zvelebma imitom uwodes qarTvelebs giorgiani, 

rom pirvelad noem am qveyanaSi avarjiSa es 

xelo ba da iqneba `dabadebam~ aq qveynis mkvidrT 

amisa Tvis uwoda pirveli miwis muSakni. ̀ da iwyo 

noem kacman saqmed qveynisa da daasxa venaxi~. aq 

berZ nul TargmanSi weria: (noe) `anTropos geur-

gos~ (noem, kacma miwaTmoqmedma_avt.) iqaurebs 

dRemdis marto saxeli ki ara, Cveulebanic Tavisi 

pirvande li winaprebisa SerCeniaT. marTlac, miwis 

1 p. koRuaSvili. `ilia WavWavaZe meurnis 

TvaliT~, `meridiani~ Tb. 2013

2  `amas vambobT da vRaRadeb~ _ ilia WavWavaZe. 

redaqtor-Semdgenlebi: g. lobJaniZe, g. gabunia, 

quTaisi, 1997.
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muSao bas rogorc saqarTveloSi, ise kolxidaSi 

ise etanebian, rom yvelas keTilSobilur saqmed 

miaCnia Tavis yanaSi muSaoba. sxva rom araferi iyos, 

noesgan maTi Camomavloba, maTi Cveuleba amtkicebs, 

yovelgan venaxebs aSenebenda cdiloben bevri Rvino 

moiyvanon, romelic Zlier uyvarT~.1

qristem gamoisyida kacobriobis codvebi, maT 

Soris, adamis pirveli codvac, Sesabamisad Cvens 

modgmas kvlav gaumZafrda Semoqmedebis unari. 

winaaRmdegoba daiZlia adamianur da RvTiur ne-

bas Soris. adamians isev mieca sinergiis efeqtiT 

sargeblobis ufleba da es ufleba upirvelesad 

samecniero kvlevebis mkveTr gaaqtiurebaSi gamo-

ixata. adamians axali aRTqmis fundamentur swav-

lebaze dayrdnobiT mieca sakuTari cxovrebis 

ganviTarebis SesaZleblobac. Tu Zveli aRTqma 

aris kanonebis krebuli, axali aRTqma met Tavi-

suflebas aZlevs adamians, radgan is yovelmxriv 

siyvarulzea dafuZnebuli, magram gaizarda misi 

pasuxismgeblobac. magaliTad, mecnierulad dasab-

uTebuli RonisZiebebis gatarebis pirobebSi aRar 

aris saWiro sasoflo-sameurneo savargulebis 

Sesveneba. Tumca adamianma unda gaacnobieros is, 

1 arqanjelo lamberti _ samegrelos aRwera. 

Tbilisi, 1938.

rom bunebaSi gadaWarbebuli da uxeSi Careva amci-

rebs sinergiul efeqts da zogjer dissinergiasac 

iwvevs. 

soflis meurneobaSi rac ufro metia qimi-

zacia, teqnikuri Tu sxva saxis anTropogenuri 

Careva, miT ufro mcirdeba RvTiuri procesebis 

SemoqmedebiTi Zala da Sesabamisad, sinergiuli 

efeqti, ramac katastrofulad SeiZleba imoqm-

edos kacobriobaze. adamians mxolod mas Semdeg 

SeuZlia mimarTos xelovnuri Carevis meTodebs, 

rac amowuravs bunebrivi zemoqmedebis resursebs, 

SemoqmedebiTi sinergiuli midgomis SemTxvevaSi ki 

es dauSreteli sabadoa. swored amas acnobierebs 

ukanasknel xanebSi kacobrioba da udidesi gasaqani 

eZleva bioorganul soflis meurneobas. 

ekonomikis yvela sferos warmomadgenlebs da 

maT Soris gansakuTrebiT soflis muSakebs unda 

gvaxsovdes, rom axali aRTqma da qristianuli 

ekonomika saqmiT gamovlenili moraluri normebia.

paata koRuaSvili,

stu profesori

badri ramiSvili, 

Tsu profesori

SYNERGY IN AGRICULTURE – COOPERATION WITH GOD

Paata Koguashvili, Professor of  GTU 
Badri Ramishvili , TSU Professor

SUMMARY

Synergy as a word of Greek origin and means cooperation and assistance. And in economics, it has been inculcated 
for designation of that phenomenon, when in case of combining different business-factors there is obtained greater 
effect than if these factors are used separately.

In modern understanding, synergy is caused by creative abilities of people, i.e. the thing that maximally makes 
the descendants of Adam look like God. Along with cooperation, the great point in synergy consists in the process of 
creating a new value, which does not have material, visual and determinant constituents. If we follow-up this line of 
thought, the God’s creativity is an absolute synergy, in other words the creation of everything out of nothing.

God created man in his image and likeness, therefore gave him creative or synergistic ability as well. Any living 
organism represents every-day confi rmation of God’s synergy, and at present, in science,this miraculous manifestation 
of a higher being is is known by different names – photosynthesis, cellular metabolism, fertilization, pollination and 
so on.

Agriculture is a human impact on earth and living world, and as we noted earlier, in any living organism there occurs 
miraculous divine processes. Based on this, we can conclude that agriculture is cooperation of people with God. In the 
activitiesin this fi eld, human being impacts on agricultural land, plants, animals only to a some extent, and a large part 
of processes occurs independently of him.   

Existence in synergy with God and moderate consumption of agricultural products represent a precondition to 
longevity. By this system and God-fearing life, church celebrants, desert fathers and holy fathers, and even ordinary 
confessors have been granted with long life.

Georgians were among originators of agricultural civilization, and agriculture for them was not only ordinary 
economic activity, but a sort of being used of God. Our past and our future are conditioned and contented with land-
related religious, rational and emotional sources. All this predestined special habits, desires and propensities of 
Georgians in practical life that is followed from peculiarities of eternal interrelations with earth.
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bunebrivi resursebi

2005 wlamde Cvens qveyanaSi yovelwliurad 

xdeboda miwebis aRricxva miwis daniSnulebisa da 

kategoriebis, raionebis, mxareebis, miwis mesakuT-

reTa  da mosargebleTa mixedviT. am mizniT, yoveli 

wlis 1 ianvris mdgo mareobiT, raionis gamgeoba am-

tkicebda miwis balanss, romelsac Semdeg ixilavda 

saqarTvelos miwis marTvis saxelmwifo departa-

menti da dasa mtkiceblad warudgenda saqarTvelos 

ministrTa kabinets.

mas Semdeg, rac 2004 wels xelisuflebaSi mo-

suli axali mTavrobis mier likvidirebul iqna 

saqarTvelos miwis marTvis saxelmwifo departa-

menti,Mmisi ZiriTadi funqciebi gadanawilda 

saqarTvelos iusticiis, sof lis meurneobisa da 

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis samini-

stroebs Soris. kerZod,Mmiwebis aRricxvisa 

da miwis balansis Sedgenis funqciebi gadaeca 

saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi re-

sursebis saministros, romelmac gaurkveveli 

mizezebis gamo uari ganacxada am funqciebis 

Sesrulebaze. Semdgom es funqciebi, marTalia, 

gadaeca saqar Tvelos soflis meurneobis samini-

stros, magram miwis aRricxva da miwis balan sis 

Sedgena qveyanaSi dRemde ar xorcieldeba. 

es ki imas niSnavs, rom dRes veravin getyviT, 

ramdeni heqtari sasaoflo-sameurneo savargu-

li gaaCnia qveyanas, maT Soris ramdenia kerZo 

sakuTrebaSi, municipalur Tu saxelmwifo saku-

TrebaSi. rac mTavaria, ar viciT miwis farTobebi 

daniS nulebisa da kategoriebis mixedviT. 

ukanasknelad saqarTvelos miwis balansi ga-

keTda 2005 wlis 1 ianvris mdgomareobiT, romlis 

safuZvelzec saqarTvelos sasoflo-sameurneo 

daniS nulebis miwis farTobebi Seadgenda 3025,8 

aTas heqtars, maT Soris saxnavi _ 802,1 aTas heqtars, 

mravawliani nargavebi _ 263,5 aTas heqtars, saTi bi _ 

143,5 aTas heqtars da saZovari _ 1796,6 aTas heqtars.

sayuradReboa, rom miwis balansi moicavda mo-

nacemebs dasavleT saqarTveloSi miwebis meoradi 

daWaobebis, xolo aRmosavleT saqarTvelos rig 

raionebSi _ gaudabnoebis, erozirebuli, damla-

Sebuli  da sasoflo-sameurneo daniSnulebis 

miwebTan dakavSirebul sxva arasa surveli proce-

sebis Sesaxeb.Gukanasknel periodSi es procesebi, 

bunebri via, ufro farTo xasiaTs miiRebda, magram 

Tu ra mdgomareobaa dRes am mimarTulebiT, da-

bejiTebiT veravin ityvis, saTanado monacemebis 

ararse bobis gamo.

aRsaniSnavia is faqtic, rom saqarTvelos sta-

tistikis departamentis 2008 wlis monacemebiT, 

saqarTvelos sasoflo-sameurneo daniSnulebis 

pa a ta ko Ru aS vi li, 

ek. mecn.doqtori, 

stu sruli pro fe so ri

anzor mesxiSvili

ekonomikis akademiuri doqtori 

avRricxoT da vupatronoT miwas

miwis mTliani farTobi Seadgenda mxolod 838,0 

aTas heqtars. amis Sesaxeb qveyanaSi SeSfoTeba ara-

vis gamouxatavs, magram gaoceba ver damala gae ros 

Sesabamisma samsaxurma, ris Sesaxebac werilobiT 

acnoba Cveni qvey nis mTavrobas da moiTxova Sesa-

bamisi axsna 2 mln. ha-ze meti farTo bis `gaqrobis~ 

Sesaxeb.

nebismieri qveynis resursul potencialSi miwas, 

rogorc uvado ekonomikur aqtivs, gansakuTrebu-

li mniSvneloba eniWeba. misi wili qveynis mTlian 

nivTobriv simdidreSi damokidebulia, erTi mxriv, 

miwis raodenobriv-xarisxobriv maxasiaTeblebze, 

xolo meore mxirv am qveyanaSi arsebuli kapita-

lis raodenobasa da struqturaze. aRniSnulidan 

gamomdinare, ganviTarebuli ekonomikis mqone 

qveynebis nivTobrivi simdidris SemadgenlobaSi 
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bunebrivi resursebi

miwis wili, rogorc wesi, dabalia da piriqiT. aSS-

is kapitalis da miwis Rirebuleba 1985 wels 12.5 

trilion dolarad iyo Sefasebuli, romelSic miwis 

wili mxolod 18%-s Seadgenda, xolo saqarTveloSi 

gaeros specialuri meTodikiT gaangariSebuli 

nivTobrivi simdidre 1990 wels sul 275 mlrd. aSS-

is dolaris tolfasi iyo, romelSic miwas 54.3% 

ekava. udavoa isic, rom, sxva Tanabar pirobebSi, 

rac meti nivTobrivi simdidre gaaCnia qveyanas 

ufro meti erToblivi Siga produqtis warmoeba 

SeuZlia mosaxleobis erT sulze gaangariSebiT. 

aRniSnulis gamo miwis resursebi yvelgan da yo-

velTvis moiazreboda nebismieri sazogadoebis 

arsebobisaTvis aucilebeli dovlaTis warmoebis 

myar ekonomikur safuZvelad.  

2004 wlidan saqarTveloSi Sewyda yvelaze 

Zvirfasi bunebrivi simdidris _ miwis (eris 

gansakuTrebuli interesis saganis) _ erTiani 

balansis (anu, miwis aRricxvis da kontrolis) 

Sedgenisa da damuSavebis aprobirebuli praq-

tika, rasac departamenti raionebidan da avto-

nomiuri warmonaqmnebidan miRebuli pirveladi 

masalebis damuSavebis da ganzogadebis safuZ-

velze akeTebda. 

marTalia misi  funqciebi sxva saministroebze 

gadanawilda (iusticiis, soflis meurneobis, ga-

remos dacvisa da bunebrivi resursebis), magram 

erT-erT ZiriTad funqcias _ miwebis aRricxvisa 

da miwis balansis Sedgenisas _ dRemde arc erTi 

saministro ar asrulebs.

dRes Znelad warmosadgenia sxva romelime 

qveyana, sadac mTavrobas mxolod privatizebuli 

(an saprivatizebo) miwis sajaro reestrSi re-

gistraciis monacemebi ainteresebdes da  ar ico-

des, rogor icvleba qveyanaSi miwis kategoriebi 

(sasoflo- sameurneo savargulis erTi katego-

riidan meoreSi gadasvla, rac aqtualuri gaxda 

savargulis TiToeul saxeze gadasaxadis mniSv-

nelovani gansxvavebis gamo), ra sazRvrebSi rCeba 

saqarTvelo (oTxi mosazRvre qveynidan samTan 

dRemde ar gvaqvs dadgenili saxelmwifo sazRvari) 

da misi calkeuli mxareebi da raionebi, sasoflo-

sameurneo daniSnulebis miwis ra raodenoba wavida 

qalaqmSeneblobis, gzebisa da sxva arasasoflo-

sameurneo miznebisaTvis da a.S., rac miwis marTvisa 

da racionaluri gamoyenebis safuZvelTa safuZ-

vels warmoadgens. dRes ucnobia ra cvlilebebi 

moxda miwaTsargeblobaSi 2004 wlidan ganvlil 

periodSi, rogor gamoiyeneba miwis savargulebi, 

aqedan, ramdenia daqvemdebarebuli qarismier Tu 

wylismier erozias, ra unda gakeTdes miwis nayo-

fierebis amaRlebis mizniT,  ratom, an ra motiviT, 

gaauqma xelisuflebam miwis marTvis samsaxurida 

miwis balansis Sedgenis yovelwliuri praqtika. Ees 

kiTxvebi dRemde pasuxgaucemelia.

saqarTvelos ZiriTadi nivTobrivi simdidris 

yovelwliur balansSi miwa aRiricxeboda daniS-

nulebisa da kategoriebis, agreTve sakuTrebisa da 

sargeblobis formebis mixedviT. masSi aisaxeboda 

wlis ganmavlobaSi miwis kategoriebSi, sasoflo-

sameurneo savargulebSi da sakuTreba-sargeblo-

baSi momxdari raodenobriv-xarisxobrivi cvlile-

bebi. miwis balansi ganixileboda dainteresebuli 

saministroebisa da uwyebebis mier da mtkicdeboda 

saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT, romelSic 

mocemuli iyo miwebis ufro racionalurad marT-

vis rekomendaciebi.

miwis yovelwliuri balansis saSualebiT saxel-

mwifo akontrolebda miwis fondSi momxdar nebis-

mier cvlilebas, maT Soris intensiuri da arain-

tensiuri savargulebis mateba-klebis dinamikas, 

qalaqmSeneblobis, gzebis da sxva saWiroebisaTvis 

sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis brunvidan 

amoRebas, samagiero miwis Canacvlebas da a.S.

dRes CvenTvis cnobilia mxolod is, rom miwis 

fondis ukanaskneli balansis mixedviT qveynis 

saerTo miwis fondidan (7.6 mln.ha) sasoflo-

sameurneo daniSnulebis miwa Seadgenda 3771.2 aT. 

ha-s, saidanac 3025.8 aT. ha sasoflo-sameurneo sa-

vargulze modioda (maT Soris saxnavi 802.1 aT.ha, 

mravalwliani nargavebi _ 263.5 aT. ha, saTibi _ 

149.5, saZovari 1796.6 aT. Hha. kerZo sakuTreba-

Si gacemuli iyo 767.3 aT. ha, xolo saxelmwifo 

sakuTrebaSi rCeboda 447.2 aT. ha intensiuri 

savarguli), amasTan, savsebiT ucnobia, 2004 wlis 

Semdgom periodSi ra xasiaTis raodenobrivi cvli-

lebebi moxda miwis saerTo fondis struqturaSi, 

ra raodenobis sasoflo-sameurneo daniSnulebis 

miwa darCa qveyanaSi (am kiTxvaze pasuxis miRebis 

interess amaRlebs is rom 1997 wels parlamentma 

miiRo saqarTvelos kanoni: “sasoflo-sameurneo 

daniSnulebis miwis arasasoflo-sameurneo 

mizniT gamoyofisas sanacvlo miwis aTvisebis 

Rirebulebisa da miyenebuli zianis anazRau-

rebis Sesaxeb”, romelic nebas rTavda sasoflo-

sameurneo daniSnulebis miwis mepatrones survi-

lisa da saTanado Tanxis gadaxdis SemTxvevaSi miwa 

gadaeyvana arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 

miwis kategoriaSi), ra transformacia moxda savar-

gulebis struqturaSi, ra raodenobis intensiuri 

savargulia dRes saqarTveloSi, maTgan  ramdenia 

privatizebuli, ramdeni rCeba saxelmwifo sakuT-

rebaSi da a.S.

Tanamedrove msoflioSi Znelad Tu moiZeb-

neba qveyana, sadac miwis yovelwliuri balansi 

an msgavsi ram ar keTdebodes, anu ar akontro-

lebdnen miwis resursebis moZraobas (dinami-

kas), ekonomikur-socialuri TvalsazrisiT 
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ar aanalizebdnen miwis kategoriebSi momxdar 

raodenobriv-xarisxobriv cvlilebebs da ar 

saxavdnen qmediT RonisZiebebs miwis resursebis 

racionaluri marTvis mizniT.

amave konteqstSi unda iTqvas, rom miuxedavad 

sxvadasxva qveynebidan da saerTaSoriso organi-

zaciebidan miRebuli teqnikuri da finansuri 

daxmarebisa, saqarTvelos dRemde ar gaaCnia 

miwis srulyofili saxelmwifo kadastri, ro-

melic miwis raodenobriv aRricxvasTan erTad 

unda moicavdes miwis xarisxobriv aRricxvas, 

miwis ekonomikur Sefasebas da miwaTmosargeb-

leTa saxelmwifo registracias. CamoTvlili 

komponentebidan dRes saqarTveloSi mxolod 

miwaTmosargebleTa saxelmwifo registraciis 

sistemaa mowesrigebuli, romelic bazarze miwis 

yidva-gayidvis, Cuqebis da miwis memkvidreobiT 

gadacemis faqtebs aRricxavs. 

rac Seexeba miwis xarisxobrivi niSniT aRricxvas 

(romelmac pasuxi unda gasces kiTxvas _ ramdenad 

Rirebulia sameurneo TvalsazrisiT esa Tu is miwis 

nakveTi rogorc bunebrivi resursi da warmoebis 

saSualeba) masze muSaoba dRemde dawyebulic ar 

aris.

igive SeiZleba iTqvas miwis ekonomikuri Sefa-

sebis Taobaze, romelmac unda daadginos miwis 

SefardebiTi Rirebuleba calkeuli raionis Tu 

mxaris bunebriv-ekonomikuri pirobebis gaTvalis-

winebiT. miwis ekonomikur SefasebaSi moiazreba 

miwis rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis Se-

mosavlianobis done, miwis xarisxi da produqciis 

gasaRebis bazris mimarT miwis nakveTis adgilmde-

bareoba. 

miwis saxelmwifo kadastris bolo ori kompo-

nenti (miwis xarisxobrivi aRricxva da ekonomikuri 

Sefaseba) aucilebelia miwis normatiuli fasis 

gansazRvris, miwaze gadasaxadis zomis dadgenis, 

miwis ipoTekiT datvirTvis da sxva sameurneo da 

finansuri operaciebis ganxorcielebisTvis. 

miuxedavad amisa, rogorc miwis xarisxobrivi 

aRricxvis, ise ekonomikuri Sefasebis sakiTxebi 

dRemde mougvarebelia (amitomacaa, rom dRemde 

soflad saqonelmwarmoebeli gadasaxads ixdis: 

`karg miwaze~, `saSualo miwaze~ da `cud miwaze~. 

magram ras niSnavs kargi, saSualo da cudi miwa 

veravin dagisabuTebT).

miwis resursebis racionalur gamoyenebaze msje-

loba uxerxulicaa, roca ar arsebobs miwis fondis 

raodenobriv-xarisxobrivi mdgomareobis monito-

ringi, anu miwaze dakvirvebis organizaciuli sis-

tema. man unda gamoavlinos miwasTan dakavSirebuli 

yvela negatiuri procesi da movlena, raTa gatardes 

Sesabamisi zomebi maTi drouli aRmofxvrisaTvis. 

sayuradReboa rom yvela qveyanaSi miwis monito-

ringis obieqts warmoadgens rogorc sasoflo, ise 

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa miuxeda-

vad maTi sakuTrebis formisa. miwaze monitoringi 

xorcieldeba saxelmwifo struqturis mier da is 

praqtikulad uzrunvelyofs miwis saxelmwifo 

kadastris informaciul momsaxurebas da Sesabamis 

kontrols miwis gamoyenebasa da dacvaze.

miwis monitoringma pasuxi unda gasces kiTxvebs 

_ rogoria miwaTsargeblobis saerTo mdgomareoba 

qveyanaSi, ra arasasurveli cvlilebebia mosalod-

neli miwis nayofierebaSi da ra prevenciuli zome-

bia misaRebi mis aRsakveTad, rogoria qarismieri da 

wylismieri eroziuli procesebis dinamika, rogo-

ria niadagSi humusis balansi, mimdinareobs Tu ara 

miwis daWaobebis an gaudabnoebis procesi, rogoria 

pesticidebiT, mZime metalebiT da sxva toqsikuri 

nivTierebebiT dabinZurebis done da. a.S. am kiTxveb-

ze Sesabamisi pasuxebis moZieba dRes praqtikulad 

SeuZlebelia, radgan ar arsebobs monitoringis 

Sesabamisi samsaxuri. cnobilia mxolod is, rom 2003 

bunebrivi resursebi
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wlis monacemebiT, saqarTveloSi eroziul pro-

cesebs eqvemdebareboda 300 aT. ha-mde intensiuri 

savarguli (unda vivaraudoT, rom dRes erozire-

buli farTobebis raodenoba mniSvnelovnad meti 

iqneba). kolxeTis dablobze SeimCneva meoradi 

daWaobebis procesi (sul daSrobili iyo 140 aTasi 

ha), gare kaxeTSi _ gaudabnoebisa, didi problemaa 

bicobi da damlaSebuli niadagebi, romelTa far-

Tobi 205 aTas ha-mdea da a.S. eqspertuli SefasebiT, 

dReisaTvis eroziis Sedegad sasoflo-sameurneo 

savargulebidan yovelwliurad ikargeba erTi mln. 

aSS dolaris Rirebulebis mineraluri sasuqebis 

ekvivalenturi raodenobis sakvebi elementebi. hu-

musisa da sakvebi elementebis balansi praqtikulad 

yvela tipis niadagSi uaryofiTia. 

yovelive zemoaRniSnuli imis Sedegia, rom miwis 

marTvis departamentis likvidaciasTan erTad 

gauqmda mis daqvemdebarebaSi arsebuli samiwaT-

mowyobo instituti da laboratoria, gaCerda 

niadagebis kvlevis da sxva mimdinare samuSaoebi. 

saxelmwifoAagrarul universitetSi (am dargis 

erTaderT umaRles saswavlebelSi) Sewyda  miwaT-

momwyobTa kadrebis gamoSveba.

saqarTvelos yofili prezidentis, saqarT-

velos mTavrobisa da saqarTvelos parlamentis 

Tavmjdomaris saxelze gagzavnili araerTi we ri-

lis, Cveni araerTi publikaciisa da satelevizio 

gamosvlis miuxedavad, samwuxarod, miwis aRricxvi-

sa da miwis kodeqsTan Cvens mier dayenebul mwvave 

sakiTxebs Sesabamisi organoebis mxridan araviTari 

reagireba ar mohyolia. 

yovelive zemoaRniSnulze imitom gavakeTeT 

ZiriTadi aqcenti, rom qveynisTvis upirvelesi 

erovnuli simdidris _ miwis raodenobriv-

xaris xobrivi aRricxvis mowesrigeba drouli 

da upirvelesi amocana unda gamx dariyo axali 

xelisuflebis Sesabamisi organizaciebisTvis. 

Cveni azriT, saqarTvelos miwis farTobebis 

aRricxvis ugulebelyo fa saxelmwifoebrivi 

danaSaulia da momavali Taoba amas ar gvapatiebs.

rogorc CvenTvis cnobili gaxda, saqarTvelos 

iusticiis ministrTan amJamad Seqmnilia komisia, 

romelic muSaobs miwis aRricxvisa da miwis ko-

deqsis proeqtis Sedgenis sakiTxebze, rasac, ra 

Tqma unda, mivesalme biT. Tumca, samwuxarod, unda 

iTqvas, rom komisiis SemadgenlobaSi ar arian Seyva-

nili maRalkvalificiuri, Sesabamisi kompetenciis 

mqone speci a listebi, romlebic muSaobdnen miwis 

marTvis problemur sakiTxebze da aqvT Sesabamisi 

gamocdileba am sferoSi (n. turabeliZe, d. egi-

aSvili, g. zibzibaZe, g. bucxrikiZe, n. stefnaZe, r. 

kirkitaZe, n. Jordania, m. nadaraia,  g. yaliCava, a. 

fircxalaSvili da sxv.).

gavecaniT ra zemoxsenebuli komisis wevris, 

q. kvicianis mier Sedge nil miwis kodeqsis proeqts, 

gvinda mis mimarT gamovTqvaT sasicocxlod mniSv-

nelovani  calkeuli SeniSvnebi da winadadebebi:

_ miwis kodeqsis proeqti, ZiriTadad, agebulia 

miwis erTiani fon dis, yofili sabWoTa kavSiris 

droindeli miwis balansis da miwis kodeq sis safuZ-

velze, rac mTlianad ewinaRmdegeba saqarTvelos 

kanons: `sasof lo-sameurneo daniSnulebis miwis 

sakuTrebis Sesaxeb~, aseve `saxel m wifo qonebis 

Sesaxeb” saqarTvelos kanons (romelic miRebulia 

2010 wlis 21 ivliss, #3512-rs), amJamad moqmed 

saqarTvelos sagadasaxado kodeqss da saqarTve-

los samoqalaqo kodeqss;

_ rogorc cnobilia, saqarTvelos parlament-

ma ukve miiRo saqarTve los kanoni adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis Sesaxeb da miwis kodeqsis pro-

eqtis avtorebi ver gaiTvaliswinebdnen miwasTan 

dakavSirebul im sa kiT xebs, romlebic mocemulia 

bunebrivi resursebi
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adgilobrivi TviTmarTvelobis axal kanonSi;

_ miwis kodeqsis proeqtSi Semotanilia axali 

cnebebi da terminebi, romelTa nawili, Cveni azriT, 

miuRebelia, xolo rac misaRebia, proeqtSi araa mo-

cemuli maTi ganmarteba; garda amisa, kodeqsis pro-

eqtSi gamoyene bu li rigi sxva cnebebi da terminebi 

ar aris srulyofilad gadmocemu li da amdenad, 

ar iZleva ama Tu im cnebis Tu terminis srulyofi-

lad gagebis saSualebas; amasTan erTad, kodeqsis 

proeqtSi ar aris gaTvalis winebuli parlamentis 

mier axlaxan miRebuli ̀ sasoflo-sameurneo koope-

rativis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis moTxovnebi;

_ kodeqsis proeqtis avtors ar aqvs gaTvaliswi-

nebuli aseve saqarT velos kanoni `wiaRis Sesaxeb~, 

ris gamoc arasworad adgens, rom TiTqos sakuTre-

baSi arsebul miwis nakveTze arsebuli wiaRiseuli 

miwis mesa kuT ris sakuTrebaa (saqarTvelos kanoni 

`wiaRis Sesaxeb~, muxli me-2, punqti 3 adgens: ̀ mi-

waze sakuTrebis ufleba ar niSnavs da ar iZleva 

wiaRze sakuT rebis uflebas~);

• miwis kodeqsis proeqtSi ganxilulia uZ-

ravi qonebis _miwis girav noba, rac Cveni azriT, 

ar aris swori (unda iyos ipoTeka), radgan girav-

no ba xdeba moZrav nivTze. uZravi qoneba _ miwa ki 

itvirTeba ipoTekiT);

• proeqtis mTeli rigi muxlebi bundovania 

da moiTxovs dazustebas, aklia konkretuloba 

da arcTu iSviaTad, urTierTsawinaRmdegoa, 

amasTan, sakiTxebi araasistemuradaa dalagebu-

li, kodeqsis proeqtSi xSir SemTx ve vaSi miwis 

auqcionis nacvlad gamoyenebulia termini: 

`vaWroba~, rac arasworad migvaCnia;

• miwis kodeqsis proeqtSi aseve vrclad 

mocemulia miwis ijaris, miwis gankargvis, uzur-

fuqtis…instruqciebi, rac, Cveni azriT, ar aris 

saWiro, radgan am sakiTxebze arsebobs mTavro-

bis mier damtkicebuli Se sa bamisi normatiuli 

aqtebi da maTi dawvrilebiTi motana kodeqsis 

pro eqt Si mizanSewonili ar aris. radgan kodeqsi 

isedac sakmaod aris gada t virTuli araaucile-

beli debulebebiT. migvaCnia, rom miwis kodeqsi 

ka non Ta krebuli unda iyos da ara manamde gamo-

cemuli normatiuli aqtebis nakrebi;

• kodeqsis didi nawili daTmobili aqvs 

iseT sakiTxebs, romlebic mocemulia tyisa da 

wylis kodeqsebSi da amdenad maTi gameoreba miwis 

ko deqsSi ar migvaCnia marTebulad.

marTalia, bunebaSi imTaviTve, srulyofili ka-

nonis miReba, rogorc wesi, ver xerxdeba (mxolod  

praqtikis ganzogadeba, situaciuri eqscese bi 

srulyofs da xvewavs mas), magram miuxedavad ami-

sa, kanonis proeqts  moeTxoveba iyos ara zogadi, 

aramed  konkretuli da nakleb xarveziani, rac 

gansaxilvel kanonis proeqts ar axasiaTebs. 

proeqtis TiTqmis yvela muxlsa da punqtze 

arsebobs seriozuli Se ni Sv nebi da winadadebebi, 

romelTa werilis formatSi  ganxil va-gaanalizeba 

ar migvaCnia mizanSewonilad. aRniSnulis gamo 

saqarTve los iusticiis ministrTan Seqmnil miwis 

aRricxvisa da miwis kodeqsis proeqtis SemmuSave-

bel komisias mivmarTavT, urTierTTanamSromlo-

bis reJimSi  ganixilon  Cveni SeniSvnebi da argumen-

tuli daskvnebis mosmenis Semdeg gaiTvaliswinon 

isini proeq tis saboloo variantSi. 

Cvenis azriT, umjobesi iqneba miwis kodeqsis 

axali proeqtis SemuSaveba, vidre warmodgenilis 

gadamuSaveba an/da Casworeba.

dabolos: grZelvadian periodze gaTvlili 

ekonomikuri efeqtis miReba SeuZlebeli iqneba 

miwis raodenobriv-xarisxobrivi aRricxvis, 

miwaze monitoringis da miwis saTanado dacvis 

gareSe. am mizniT migvaCnia, rom saWiroa qveyana-

Si droulad Seiqmnas mZlavri damoukidebeli 

struqturuli erTeuli, romelsac miwis ra-

cionalur gamoyenebasTan da dacvasTan dakav-

Sirebuli yvela funqcia daekisreba. 

bunebrivi resursebi
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swored am unarebis SeZenasa da aTvisebaSi 

organizebuli daxmarebaa saWiro, raTa mxolod 

intuiciasa da SemTxveviTobaze ar iyos damokide-

buli didi Sromis Sedegad moyvanili produqciis 

realizaciis sakiTxi.

dargis efeqtianobis amaRlebis saukeTeso 

gzaa _ konkurenciis xelSewyoba da regulirebis 

optimizacia. globalizaciis pirobebSi cxadia 

Cveni bazari ver daixureba. amasTan, sayovelTaod 

cnobilia, rom gaxsnili ekonomikebi grZelvadiani 

periodisTvis ufro efeqturia, vidre daxuruli 

da gare zemoqmedebisagan daculi ekonomikebi.

soflis meurneobis „reanimaciisTvis“ gamo-

yofili Tanxis gadanawileba, agromeurneobis 

mimarTulebebisa da sawarmoebis ganviTarebi-

sTvis, am etapze faqtobrivad sabanko seqtoris 

da bazris koniunqturisa da gadawyvetilebebis 

amara rCeba. 

aseTi midgoma grZelvadiani periodisTvis 

gamarTlebulia, magram moklevadian periodSi 

realur Sedegebs ver moitans, miT ufro Tu 

gaviTvaliswinebT, rom am mimarTulebiT Cvens 

sabanko sferos gamocdileba, Sesabamisi kadrebi, 

da SeiZleba Sesaferisi motivaciac naklebad aqvs. 

amitom,  didi da araswori molodinebis gacruebisa 

da flustraciis saSiSroeba sakmaod realuria.

Cveni ekonomikis erT-erTi yvelaze CamorCenili, 

magram am etapisTvis yvelaze didi potencialis 

mqone dargis, soflis meurneobis, swrafi reabili-

taciisa da ganviTarebisTvis gamoyofili Tanxebis 

maqsimaluri efeqtianobisTvis mniSvnelovania 

programul-miznobrivi midgomis gamoyeneba da 

ToToeul mimarTulebaze Sesabamisi struqturis 

an struqturuli qvedanayofis,da rac mTavaria 

agromenejmentis ganviTarebis 
aucilebloba da perspeqtivebi

globalizacias dadebiTTan erT-

ad mravali uaryofiTi gavlena aqvs 

Cvens ekonomikaze, maT Soris soflis 

meurneobazec. sxva qveynebis dabalfa-

siani, xSir SemTxvevaSi arc Tu mTlad 

xarisxiani da usafrTxo produqciiT 

gajerebulia Cveni Sida bazari, ro-

melTanac konkurencia adgilobriv 

produqcias da fermerebs ara mxolod 

fasis, aramed Sesabamisi „brZolis un-

arebis“ arcodnis gamoc Zalian uWirT. 

sworad SerCeulimenejmentisa da personalis ga-

pirovneba.

prioritetuli mimarTulebebis gansazRvraze 

msoflios mowinave gamocdilebis gaziarebasTan 

erTad, agraruli mimarTulebiT momuSaveqarTuli 

samecniero potencialis ufro metad CarTva, maTi 

SesaZleblobebis akumulireba erT samecniero 

centrSi, gacilebiT maRal efeqts sakmaod mokle 

droSi moitans. centrs SesaZlebloba eqneba 

koordinireba gauwios sxvadasxva mimarTule-

bebis (agronomia, gadamamuSavebeli warmoeba, 

agromenejmenti,realizacia, treningebi da sxva) 

ganviTarebas, amasTan maTi motivaciac maRali iqne-

ba, vinaidan naSromebis da kvlevebis mniSvnelovani 

nawili bolo periodSi realurad ararelizebulia.

aranakleb mniSvnelovania miRwevebisa da war-

matebuli gamocdilebis swrafi tiraJireba da 

ufro agresiuli sainformacio politikis war-

moeba. aRniSnuli xels Seuwyobs informaciis 

xelmisawvdomobas soflebSi, Tavidan agvacilebs 

komunikaciis naklebobiT gamowveul gaugebrobebs 

da ganapirobebs gamoyofili Tanxebisa da saxelm-

wifos mier ganxorcielebuli sakanonmdeblo da 

maregulirebeli cvlilebebis swraf implimenta-

cias. 

bevr specifikur sirTulesTan erTad qarTul 

sofels mciremiwianoba (mraval mflobelze da-

nawevrebuli savargulebi) axasiaTebs, rac mniS-

vnelovnad arTulebs Tanamedrove teqnologiebis 

aTvisebas, maRalmwarmoebluri teqnikis SeZenasa 

da gamoyenebas, da rac aranakleb mniSvnelovania, 

menejmentis Tanamedrove meTodebis danergvas. 

es yvelaferi sabolood aisaxeba mosavlianobaze, 

miRebuli mosavlis realizaciis garTulebaze, 
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gadamamuSavebeli sawarmoebis Seqmnaze, sabanko 

da sadazRvevo produqtebiT sargeblobaze, dar-

gisTvis damaxasiaTebeli mniSvnelovani riskebis 

marTvaze. 

miwis meoradi bazris Camoyalibeba da ferm-

eruli meurneobebis gamsxvileba faqtobrivad 

axali dawyebulia. gamsxvileba ZiriTadad jer 

kidev stiqiur xasiaTs atarebs. aqamde saxelmwi-

fos maregulirebeli da mastimulirebeli roli 

faqtobrivad ar ikveTeboda. 

amJamad sakmaod aqtiuri nabijebi idgmebasax-

elmwifos mier pirdapiri da iribi meTodebiT 

kooperirebis xelSewyobisTvis:gaerTianebaTa 

subsidireba da sxvadasxva saxis materialuri dax-

mareba; sakanonmdeblo regulireba da SeRavaTebi. 

aRsaniSnavia am mimarTulebiT bolo periodSi 

miRebuli sakanonmdeblo cvlilebebi, romelic 

sasoflo-sameurneo kooperirebisadmi realur 

xelSewyobas iTvaliswinebs. sasurvelia aseTi 

normatiuli regulirebis procedurebis realur 

saqmianobaSi danergvis forsireba da xelSewyoba.

Sida bazris da momxmarebelTa dacvisTvis 

sursaTis monitoringis samsaxuris imedismomcemi 

gaaqtiureba permanentul, sistemur da prevenciul 

RonisZiebebSi unda gadaizardos da uxarisxo 

produqciis amoRebaze marto erTjeradi werti-

lovaniRonisZiebebiT ar Semoifarglos.

aRsaniSnavia saxelmwifos Tanadgoma sagareo 

bazrebis moZiebisa da gaxsnis TvalsazrisiT, aseve 

sasoflo-sameurneo savargulebis damuSavebis 

masStabebis zrdisa da gadamamuSavebeli sawar-

moebis xelSewyobis mimarTulebiT.  yvelaferTan 

erTad aucilebelia Sualeduri (damakavSirebeli) 

rgolis-damamzadeblebis (Senaxva, daxarisxeba, Se-

fuTva, miwodeba) ganviTarebis xelSewyoba-droisa 

da saxsrebis optimizaciisaTvis.

amden siaxles, saSinao da sagareo gamowvevebs 

Cveni fermerebi TiTqmis moumzadeblebi xvdebian. 
agrogaremoSi mimdinare srulmasStabiani Zvrebi 

moiTxoven mudmiv ganviTarebas da srulyofas. 

faqtobrivad saqarTveloSi agromenejmentis 

TvalsazrisiT arcTu saxarbielo mdgomareobaa, 

miT ufro realuri agroliderebis formirebis 

saqmeSi.gamocdileba menejmentis safuZvlebSi 

mxolod erTeulebs aqvT. vfiqrobT, sabazro 

moTxovnebisa da saxelmwifos xelSewyobiTac, sa-

momavlod maTi ricxvi mniSvnelovnad gaizrdeba 

da gaZlierdeba. 

globalizaciisa da uswrafesad mzardi sainfor-

maco nakadebis kvalobaze, Tanamedrove gamowvevebis 

Sesabamisad unda momzaddnen menejerebi, romlebic 

sasoflo-sameurneo saqmianobis ganxorcielebas-

Tan erTad SeZleben Camoayalibon da Semdgom mar-

Ton mwarmoeblebs, mimwodeblebsa da momxmareblebs 

Soris urTierTobebi, xeli Seuwyon inovaciebs da 

adamianuri resursebis marTvis axali midgomebs.

soflad dasaqmebulebi am sferosTvis damaxasi-

aTebeli specifikuri da maravalferovani riskebis 

marTvas elementerul donezec ver axerxeben da 

mxolod saxelmwifos erTjerad ineqciebze arian 

damokidebulni. arc isini da arc Cveni sadazRvevo 

infrastruqturaa mzad am mimarTulebiT TanamS-

romlobisTvis. amaze metyvelebs agro riskebis Sem-

cirebisTvis sadazRvevo seqtoris 1%-iani gamoc-

dileba. es imaze metyvelebs, rom am momsaxurebaze 

moTxovnafaqtobrivad jer ar aris Camoyalibebuli 

da am mimarTulebiT mniSvnelovani RonisZiebebia 

gasatarebeli.

unda aRiniSnos, rom qveyanaSi agromenejerTa 

fenis Camoyalibeba sawyis etapzea.  gansakuTreb-

uli problemaa kvalificiuri agromenejerebis 

momzadebis TvalsazrisiT. amitom aris ganaTleba 

da kvalifikaciis amaRleba prioritetuli. mTav-

robas Zireul saganmanaTleblo programebTan 

erTad SeuZlia mxari dauWiros kerZo iniciativebis 

ganviTarebas, am sferoSi trening kursebisa da 

swavlebis axali da kreatiuli mimarTulebebis 

danergvisa da ganviTarebisTvis.  

aRsaniSnavia isic, rom umaRlesi ganaTleba, 

piradi gamocdileba, sxvadasxva treningebi da 

kursebi namdvilad ar aris sakmarisi dRevandeli 

gazrdili moTxovnebis dasakmayofileblad. ag-
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romenejerebis saqmianoba Zalian specifikuria. 

agrowarmoebis sul ufro mzardi, da mosalodneli 

bumi am sferoSi, cvlilebebisaken da agromeur-

neobis srulyofisken swrafva, am mimarTulebiT 

uwyveti ganaTlebis sistemis srulyofas moiTxovs, 

Tumca SeiZleba iTqvas, rom bolo wlebSi sakmaod 

mniSvnelovani Cavrdna iyo da Sesabamisi dargis 

mesveurebs faqtobrivad minimaluri safuZvlidan 

mouwevT kolosaluri samuSaoebis Catareba. 

agromenejerebis momzadebisTvis ori ZiriTadi 

mimarTulebiT aris mniSvnelovani RonisZiebebi 

gasatarebeli, pirveli da viqrobT, SedarebiT 

masStaburi da gansaxorcieleblad ufro rTulic-

ZiriTadi da elementaruli sakiTxebis masobriv 

doneze swavleba, da meore-Zireuli ganaTleba 

agromenejmentSi.

pirveli mimarTulebis ZiriTadi sirTule 

imaSi mdgomareobs, rom fermerebisa da potenci-

uri fermerebisTvis am swavlebis aucileblobis 

gacnobiereba jer realurad ar momxdara, da am 

mimarTulebiT gadadgmul nabijebs didi albaTo-

biT skeptikurad Sexvdebian da swavlis motivaciac 

dabali iqneba. arc is aris gamoricxuli, maTive 

ganaTlebaze gaRebuli Tanxebis saWiroebasa da 

aucileblobaze gauCndeT kiTxvis niSnebi da 

garkveuli agresiac gamoiwvios maTSi, maTi Sexed-

ulebiT „fuWad gadayrilma Tanxebma“. 

SedarebiT msxvili sasoflo-sameurneo war-

monaqmnebis-agrofirmebis da kooperativebis 

menejerebma cxadia ician rom agraruli saqmianobis 

potenciurad swrafad mzardi tempi da am sferoSi 

globalurad midinare procesebi da cvlilebebi 

maTganac moiTxoven mudmiv ganviTarebasa da sru-

lyofas. 

 saWiroa agroliderebis Camoalibeba, romlebic 

dakavdebian agrosferoSi adamianebis marTviT, 

Tanamedrove agromeurneobisTvis saWiro unar-

Cvevebis swavlebiT, gaxdian agrofirmebs momgebi-

ans da warmatebuls. es arc Tu ioli saqme iqneba, 

vinaidan ara marto saqarTvelos yvela regions, 

aramed TiToeul moqmed da potenciur agrofirmas 

Tavisi specifika da sirTuleebi eqneba.

erT-erTi produqtiuli forma SeiZleba gax-

des agrokouCingi, romelic mraval qveyanaSi ukve 

wrmatebiT gamoiyeneba, Tumca unda aRiniSnos, rom 

zogadad kouCingis ganviTarebis masStabebi Cvens 

qveyanaSi arcTu mniSvnelovania, maT Soris menej-

mentis Tanamedrove meTodebiTa da mimarTulebe-

biT funqcionirebad ekonomikis ufroganviTare-

bul sferoebSic ki.

menejmentis Tanamedrove meTodebis Seswavla 

saSualebas miscems Cvens fermerebs SedarebiT 

mokle vadaSi, xarisxiani komunikaciebis ganviTa-

rebis kvlobaze, sakmaod martivad da komfortu-

lad, mniSvnelovnad gazardon piradi efeqtianoba, 

aimaRlon codnis done, situaciebis gacnobierebis 

da gadawyvetilebaTa miRebis SesaZleblobebi da 

warmatebulad gamoiyenon maT xelT arsebuli yve-

la resursi. SesZleben Tavad moZebnon saukeTeso 

gza SedarebiT mokle drosa da minimaluri finans-

uri danaxarjebiT. praqtikaSi moaxdinon sakuTari 

gamocdilebis, profesiuli da pirovnuli unar-

Cvevebis maqsimaluri realizacia, ganiviTaron 

lideruli Tvisebebi. gverdidan Sexedon sakuTar 

bizness, gaanalizon movlenebi da koncentrirden 

warmatebul strategiebze da ara warsul Cavard-

nebsa da Secdomebze. yvelaferi es saboloo jamSi 

waadgebaT fermerebsac da qveynis ekonomikasac.

sayovelTao ganaTlebas da dargSi siaxleebis 

swraf da efeqtian gavrcelebas, agrosferos 

specifikurobidan gamomdinare, xels Seuwyobs 

mobiluri trening jgufebis Camoyalibeba, rom-

lebic adgilobriv sakonsultacio centrebTan 

koordinaciiTa da TanamSromlobiT adgilzeve 

gaecnobian mdgomareobas da problemebs da swored 

konkretuli raionis an soflis Taviseburebebi-

dan gamomdinare miawvdian Sesabamis informacias 

adgilobriv mosaxleobas. isini mxolod zogadi 

informaciis tiraJirebiT ar Semoifarglebian, rac 

gazrdis adgilobrivebis interess da CarTulobas 

swavlebis procesSi.

rac Seexeba swavlebis ZiriTad formas, romelic 
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umaRles saswavleblebSi soflis meurneobis da 

misi momijnave dargebis sxvadasxva modulebs 

(agronomia, veterinaria, mevenaxeoba-meRvineoba, 

kvebis industriis inJineria da teqnologiebi, 

agroekologia, satyeo saqme, agrobiznesis adminis-

trireba) iTvaliswinebs, saqarTvelos ganaTlebisa 

da mecnierebis saministros gamocdebis erovnuli 

centris informaciis Tanaxmad, mimdinare wels 

gamocxadebuli 45 aTasamde adgilidan gasuli 

wlis analogiurad, mxolod1050-mde adgili, anu 

2.3% modis. aqedan yvelaze meti-200 adgili ga-

mocxadebuli aqvs saqarTvelos politeqnikur uni-

versitets “agro biznes menejmentis” specalobiT, 

aseve agro mimarTuleba prioritetulia quTaisis 

akaki wereTlis sax.universitetSi (300-mde adgili 

sxvadasxva modulebiT) da 112 adgili saqarTvelos 

sapatriarqos wminda tbel abuseriZis saxelobis 

universitets (gasuli wlis analogiurad).

saerTo kontigents Tu gadavxedavT, ekonomikisa 

da biznesis administrirebis mimarTulebebze 25 

%-is farglebSia, saidanac ZiriTadi adgilebi 

qveyanaSi adre gacxadebuli prioritetuli dar-

gis turizmis specialobebze modis. aseve mniS-

vnelovnadaa warmodgenili zogadad menejmenti, 

misi modulebi _ kerZod ki, agromenejmenti moxse-

niebuli ar aris (zemoTxsenebuli universitetebis 

garda). mosalodnelia am mxriv arsebiTi cvlile-

bebi qveyanaSi axali da realuri prioritetuli 

mimarTulebis, soflis meurneobis, Sesabamisad 

uaxloes momavalSi ganxorcieldes.cxadia mniS-

vnelovania aseTi cvlilebebi, magram gatarebul 

RonisZiebebs myisieri efeqti ar eqnebaT, Sedegebi 

uaxloesperiodSixelSesaxebi ar iqneba.

 zogadad SeiZleba iTqvas, rom aucilebe-

lia zrunva agrofirmebis (zogadad sasoflo-

sameurneo saqmianobis) prestiJulobis amaR-

lebaze, qveynis inteleqtualuri da unariani 

adamianebis am sferoSi mizidvis mizniT, rac 

ganapirobebs dargis maRali tempebiT zrdas da 

masSi saxelmwifos mier mimarTuli finansuri 

resursebisa da Zalisxmevis swraf da efeqtian 

ukugebas. amis ganxorcielebas ki tradiciul 

meTodebTan (dargis ganviTarebis strategi-

uli mimarTulebebis SemuSaveba da damtkiceba, 

sakanonmdeblo-normatiuli bazis cvlileba, 

Sida bazris dacvis RonisZiebebi, saxelmwifos 

mier dafinansebuli miznobrivi programebi da 

saswavlo programebi da a.S.) erTad kreatiuli 

mimarTulebebis xelSewyobac esaWiroeba.

Tamar biWikaSvili

saqarTvelos erovnuli 

universitetis (seu) 

asocirebuli profesori

AGRO MANAGEMENT - REQUIREMENTS AND PERSPECTIVES 

Tamar Bichikashvili
SUMMARY

Globalization along with positive impact has a plenty of negative infl uence on our economy, including agriculture.
Corresponding to globalization and fastest possible growing information fl ows, managers should be prepared in ac-

cordance with the modern challenges of agriculture, who along with development of rural - agricultural activities will be 
able to develop and manage the relationships between suppliers and customers, to innovate new approaches of human 
resources’ management.

In the country, formation of agro managers’ sphere is at the very fi rst level. Training of the high skill agricultural 
managers is the main problem of the country.

In this sphere are important arrangements to be conducted in two main directions,   
Firstly, we believe that it is a relatively large scale and more diffi cult to imply - basic and elemental mass level issues 

training.
Secondly - the basic education in agro management.
It is necessary to train agro leaders, who will be able to conduct people in agro sphere, studying skills which are required 

in modern agro sphere; they will make agro companies more profi table and successful. 
Agro couching can become one of the productive forms, which is already been successfully used in many countries. 
As for the basic form of teaching which envisages institutions of higher education in agriculture and different modules 

of allied sectors, current year from announced 45 thousand places only 1030 – place is available i.e. 2.7%. 
It is greatly important to take care of upgrading the prestige of agro companies (generally rural – agricultural activi-

ties), in order to attract intelligent and skilful country people that leads to high tempo fi eld growth and the state-directed 
fi nancial resources and the rapid and effective return  of efforts.

agraruli seqtori
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dasaqmeba

unda aRiniSnos, rom dRemde aqtiuri davis sa-

gania TviTdasaqmebulTa da umuSevarTa aRricxvis 

kriteriumebi. saqarTvelos statistikis erovnuli 

samsaxuris Tanaxmad, TviTdasaqmebuli aris ada-

miani, romelic saqmianobs ojaxuri Semosavlis 

miRebis mizniT, agreTve ojaxur sawarmoSi (meur-

neobaSi) usasyidlod momuSave piri. maT ricxvSia 

is adamianebic, romlebic amuSaveben TavianTi 

ojaxis miwas.

dRes saqarTveloSi dasaqmebulad iTvleba 

yvela, vinc gamokiTxvis periodisTvis gasuli 

7 dRis ganmavlobaSi Semosavlis miRebis mizniT 

Tundac erTi saaTi muSaobda. aqve unda aRin-

iSnos, rom oficialuri statistikuri mona-

cemebiT, momuSaveTa saerTo raodenobis 29,2 % 

saojaxo meurneobaSi usasyidlod momuSave an 

naTesavisTvis usasyidlod damxmare pirebze 

modis, romelTa mikuTvneba dasaqmebulebisadmi, 

eqspertTa azriT, sakamaToa, Tu mxedvelobaSi ar 

iqna miRebuli iseTi kriteriumebi, rogorebicaa, 

magaliTad, namuSevari drois xangrZlivoba, 

dasaqmebidan miRebuli sargebeli da sxv.

problemaa, rom dRes saqarTveloSi TviT-

dasaqmebulebi iTvlebian dasaqmebulebad.  

msoflios araerT qveyanaSi TviTdasaqmebulebs 

moixsenieben ,,nawilobriv dasaqmebulebad”, rac, 

eqspertTa azriT, ufro misaRebia, vinaidan, erT 

SemTxvevaSi, TviTdasaqmebuli adamiani SesaZloa 

warmatebuli mewarme iyos, magram, meore SemTx-

vevaSi - ,,SeniRbuli” umuSevari, romelsac uWirs 

,,formaluri” samuSaos povna da, TviTgadarCenis 

mizniT, iZulebulia TviTdasaqmdes.

oficialuri statistikiT, saqarTveloSi 

dasaqmebulTa TiTqmis 2/3 TviTdasaqmebulia da 

maTi saerTo raodenoba milions aWarbebs, xolo 

daqiravebuli - mxolod 600 aTasi adamiania; amas-

Tanave, TviTdasaqmebulTa absoluturi umrav-

lesoba eweva araformalur, dauregistrirebel 

saqmianobas.

dasaqmebis kuTxiT viTareba iTvleba normalu-

rad im SemTxvevaSi, Tuki daqiravebiT dasaqmebulTa 

odenoba aWarbebs TviTdasaqmebulTa odenobas; 

winaaRmdeg SemTxvevaSi gadasaxadis gadamxdelTa 

raodenoba metad mcire iqneba. TviTdasaqmebuli 

samuSao Zala ver CaiTvleba ekonomikaSi stabilur 

Zalad,  rogorc wesi, is ver gamoimuSavebs sakmaris 

Semosavals imisaTvis, rom qveyanaSi ekonomikur 

zrdas Seuwyos xeli. Sesabamisad, formaluri 

dasaqmebis SezRuduli SesaZleblobebi seriozu-

lad aferxebs qveynis ekonomikur ganviTarebas.

Tu gadavxedavT dasaqmebis tipebis tendenciebs 

saqarTveloSi 2008-2012 wlebSi, davinaxavT, rom, 

marTalia, TviTdasaqmebulTa wilis umniSvnelo 

klebis tendencia aRiniSneba (64,2 %-dan 61,4 %-mde) 

da, aseve, umniSvnelod izrdeba daqiravebiT mo-

muSaveTa wili (35,8 %-dan 38,6 %-mde), magram saerTo 

suraTi ucvlelia - TviTdasaqmebulTa raodenoba 

mniSvnelovnad sWarbobs daqiravebulTa ricxvs. 

damsaqmeblebze modis dasaqmebulTa saerTo ra-

odenobis mxolod 1 %, es ki imaze metyvelebs, rom 

saqarTveloSi bizness ara aqvs farTo masStabebi, 

mewarmeTa fena ganuviTarebelia.

amasTanave, TviTdasaqmebuli mosaxleoba 

umetesad soflis meurneobaSia koncentrire-

dasaqmebis problemebisa da saxelmwifos 
ekonomikuri politikis Sesaxeb  
saqarTveloSi

nebismieri qveynis ekonomiku-

ri ganviTarebis daCqarebisa da 

arsebuli socialuri probleme-

bis gadaWrisTvis uaRresad didi 

mniSvneloba aqvs mosaxleobis 

dasaqmebis xelSewyobas, Sromis 

bazris efeqtur funqcionirebas.

Tanamedrove saqarTvelos erT-

erTi yvelaze mwvave socialur-

ekonomikuri problema swored 

mosaxleobis dasaqmebis dabali 

donea, rac qveynis ekonomikuri 

CamorCenilobiTa da samuSao ad-

gilebis simciriT aixsneba.
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buli; oficialuri statistikiT, dasaqmebulTagan 

yoveli me-4 soflad TviTdasaqmebulia da am dros, 

soflis meurnebis wili mTlian Sida produqtSi, 

2013 wlis monacemebiT, mxolod 9,3 %-ia. sagangaSoa, 

rom im seqtoris wili mSp-Si, romelSic dasaqmeb-

ulTa mTliani raodenobis 53 %-ia CarTuli, ase 

dabalia, miT ufro, rom soflad umuSevrobis done 

mxolod 7 %-s Seadgens (maSin, rodesac qalaqad 

umuSevroba 26,2 %-s aRwevs), garda amisa, soflad 

mTlianad dasaqmebulTa 80 % TviTdasaqmebulia, 

rac imas niSnavs rom isini soflis meurneobis seq-

torSi arian CarTulni.

oficialuri statistikiT, dasaqmebulTagan 

yoveli me-10 arasasoflo TviTdasaqmebiT (ZiriTa-

dad vaWrobiT) irCens Tavs. saqstatis 2012 wlis 1 

kvartalis monacemebiT, ekonomikuri saqmianobis 

saxeebidan vaWrobas, sayofacxovrebo nawarmisa da 

piradi moxmarebis sagnebis remonts uWiravs 21,8 

%, mTlian Sida produqtSi ki vaWrobis wili 17,3 

%-is donezea.

samwuxaroa, rom mosaxleobis dasaqmebis ze-

moT ganxiluli ori umsxvilesi seqtori - soflis 

meurneoba da vaWroba - Sromis mZime pirobebiTa 

da dasaqmebulTa mcire SemosavlebiT xasiaTdeba.

soflad mcxovrebTaTvis sakuTar miwis na-

kveTebze saqmianoba arsebiTad TviTgadarCenasa 

da sakuTari moTxovnilebebis dakmayofilebazea 

orientirebuli, statistikis erovnuli samsax-

uris monacemebiT, sasoflo-sameurneo produq-

ciis realizaciidan miRebuli Semosavlebis wili 

Sinameurneobis fulad SemosavlebSi mxolod 6-7 

%-s Seadgens. 

rac Seexeba vaWrobas, igi ZiriTadad bazro-

bebisa da mcire savaWro obieqtebis saxiT aris 

warmodgenili. ekonomikuri saqmianobis es sferoc 

Sromis mZime pirobebiT da dabali SemosavlebiT 

xasiaTdeba.

zogadad, e.w. ,,Raribi dasaqmebulebis” prob-

lema, rac dabal xelfasebsa da Semosavlebis sim-

cires ukavSirdeba, saqarTvelosTvis aqtualuria 

jer kidev gasuli saukunis 90-iani wlebidan.  

statistikis departamentis mier 2006 wlis se-

qtemberSi Catarebuli specialuri kvlevis Sede-

gebiT, saqarTveloSi daqiravebiT momuSaveTa 

1/3-ze mets saarsebo minimumze naklebi xelfasi 

hqonda. dResac mosaxleobis 17,4 % dReSi 1,25 aSS 

dolarze nakleb Tanxaze cxovrobs (Sromisu-

nariano mamakacis saarsebo minimumi, 2014 wlis 

Tebervlis Tvis monacemebiT, 155,3 lars Sead-

gens). marTalia, 2009-2012 wlebSi daqiravebiT 

momuSaveTa saSualo nominaluri xelfasi 556,8 

laridan 712,5 laramde gaizarda, magram, amis 

miuxedavad, momuSaveTa umravlesobisaTvis Sro-

mis anazRaureba saarsebo minimums ver scdeba.

es imiT aixsneba, rom saqarTveloSi Zalian maRa-

lia xelfasis diferenciacia rogorc saqmianobis 

sferoebis, ise Tanamdebobebis mixedviT, Tanac, 

inflaciuri procesebis gamo momuSaveTa realuri 

xelfasi mcirdeba, rac gansakuTrebiT mtkivneuli  

dabalSemosavliani fenebisaTvisaa.

Sromis anazRaurebis SedarebiT maRali do-

nea safinanso saqmianobis (1402, 3 l), saxelmwifo 

mmarTvelobis (1031,2 l), eleqtroenergiis, airisa 

da wyalmomaragebis (919,9 l), transportisa da 

kavSirgabmulobis (943,4 l) sferoebSi, sadac mo-

muSaveTa arcTu didi nawilia dasaqmebuli.

aRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom 

saqarTveloSi dominirebs e. w. ,,meoradi Sromis 

bazari”, iseTi damaxasiaTebeli niSnebiT, rogori-

caa  dabalkvalificiuri da arakvalificiuri 

samuSao adgilebi, Sromis mZime pirobebi, so-

cialuri dacvisa da garantiebis dabali done, 

Sromis dabali anazRaureba, karieruli winsvlis 

SezRuduli SesaZleblobebi da a. S.

dasaqmeba
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rac Seexeba ,,pirveladi Sromis bazars”, igi 

xasiaTdeba iseTi niSnebiT, rogorica maRalkvali-

ficiuri kadrebi, Sromis kargi pirobebi, maRali 

xelfasebi, socialuri garantiebi da daculobis 

maRali xarisxi, magram misi areali SezRudulia 

da did gavlenas ver axdens dasaqmebis sferoSi 

arsebul saerTo situaciaze. 

yovelive zemoTqmulis fonze, samwuxaroa, rom 

saqarTveloSi ar arsebobs dasaqmebis saxelm-

wifo politikis sakanonmdeblo baza, ar arse-

bobs umuSevarTa socialuri dacvis sistema, 

gauqmda dasaqmebis saxelmwifo samsaxuri da 

Sromis saxelmwifo inspeqcia.

marTalia, 2006 wlidan moyolebuli saqarT-

velos mTavrobam qveyanaSi dasaqmebis oTxi ofi-

cialuri programa ganaxorciela, magram Tu ramde-

nad warmatebuli iyo es programebi - davis sagania. 

dasaqmebis pirveli programa 2006wlis agvisto-

Si daiwyo. igi saqarTvelos moqalaqeebs sami Tvis 

ganmavlobaSi kerZo seqtorSi staJirebis gavlis 

saSualebas aZlevda. programaSi 50 000 adamiani 

monawileobda , yovelma maTganma yovelTviuri 

150-lariani stipendia miiRo, risTvisac biujeti-

dan gamoyofil iqna 24 milioni lari.oficialuri 

monacemebiT, am programaSi qveynis masStabiT  4 

736 mcire, saSualo da msxvili sawarmo CaerTo 

da staJirebis gavlis saSualeba 44 471 adamians 

mieca. magram, vakansiebi, ZiriTadad, Semdeg pro-

fesiebze gamocxadda: damlagebeli, dasufTavebis 

samsaxuris muSaki, sadazRvevo agenti, sareklamo 

agenti, distributori. rac imas niSnavs, rom pro-

gramaSi CarTulTagan umetesobam staJireba iseT 

profesiebze gaiara, romelsac gansakuTrebuli 

momzadeba ar sWirdeboda.

dasaqmebis meore programa saxelwodebiT  - 

,,dasaqmeba mcire da saSualo biznesis ganviTare-

biT,” xelisuflebam 2007 wlis zafxulSi daiwyo. 

programiT unda esargeblaT damsaqmeblebs. 

romelTac programis ganxorcielebis Semdeg umu-

Sevari adamianebi unda daesaqmebinaT.

dasaqmebis mesame programis mizani, romelic 

2007 wlis 5 dekembers daiwyo, pirveli programis 

msgavsad, muSaxelis profesiuli gadamzadebis da 

kvalifikaciis amaRlebis saqmeSi saxelmwifo mx-

ardaWera iyo. masSi monawileoba  25-idan 65 wlamde 

asakis 100 000 adamians SeeZlo. eqspertebis aRniS-

naven, rom programa Tavidanve araorganizebuli 

da qaoturi iyo. sabolood, 100 000 -is nacvlad 

registracia 113 000 adamianma gaiara. maT, stipen-

diis saxiT,   sami Tvis ganmavlobaSi yovelTviurad 

saxelmwifosgan  200-200 lari  miiRes,  es ki saxelm-

wifo biujets 65 milioni lari daujda. programaSi 

daregistrirebuli monawileebis udidesma nawilma 

saxelmwifosgan stipendia yovelgvari gadamza-

debis gareSe miiRo.

bolo, 5-wliani programa saTauriT - ,,saqa-

rTvelo siRaribis gareSe”- 2008 wels wamoiwyes; 

am programis mixedviTac 10 miliardi dolaris 

investicia unda moziduliyo da ekonomikis gajan-

saRebis Sedegad 200 aTasi adamiani dasaqmebuliyo, 

magram 2011 wlis monacemebiT, mxolod 3 miliard 41 

milioni dolaris pirdapiri ucxouri investicia 

ganxorcielda, xolo ramdenad iqna miRweuli am 

RonisZiebis mTavari mizani - umuSevrobis Semci-

reba - sadavoa. 

dRes saWiroa dasaqmebis aqtiuri saxelmwifo 

xelSewyoba, Sromis bazris efeqturi funqcioni-

rebisaTvis pirobebis Seqmna. 

ZiriTadi sferoebi da mimarTulebebi, sadac 

Sromis bazris efeqtianad

funqcionirebisaTvis saWiro RonisZiebebi unda 

gatardes, Semdegia:

dasaqmeba
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EMPLOYMENT PROBLEMS AND THE GOVERNMENT ‘S  
ECONOMIC POLICIES IN GEORGIA

Khatuna Todua,   Candidate of sciences Economics.

SUMMARY

The topic  of  effective employment of Georgian  population  is highly relevant nowadays.  There is a lack of jobs 
and low levels of employment  in our country in modern conditions. Solving these problems requires serious care 
from the state.

The employees are considered self-employed in Georgia today, while by the offi cial statistics, self-employed work-
ers comprise 2/3  of the whole employed.  In 2008-2012 years there were slight decline in the share of self-employed 
and  also a slight upward trend for hired employees’ share, still that has not had any impact on the overall picture  - the 
number of self-employed  is still much higher than the number of  hired employees. 

At the same time, the population  is mainly self-employed in the fi elds of agriculture and trade, both of which  are 
characterized  by the poor  labor conditions and low incomes. 

The problem of so-called ,,poor employees’’ is very actual for Georgia beginning from 90-ies of last century.  Al-
though in 2009-2012 years the average monthly nominal salary of  hired workers rose from GEL 556.8  to GEL 712.5, 
but nevertheless, the majority of employees’ salaries are in the terms of minimum and can’t go beyond the limits.

So, the dominant in  Georgia is  so-called secondary labor market, which is characterized by poor working condi-
tions, low-skilled and unskilled staff, low wages, limited opportunities for career advancement and so on, while the 
primary labor market’s terms, by highly trained staff, good working conditions, high levels of social guarantees  - are 
too limited in its scope and  does not affect the overall employment situation.

The Georgian government plans to improve the diffi cult employment situation by the active state policy promotion, 
also by adjusting  effective system of labor market research and effective mechanisms for employment regulation,  
creating the necessary infrastructure for effective functioning of  the labor market and improving the legal framework 
for its regulation .

• dasaqmebis saxelmwifo politikis Se-

muSaveba/realizaciisaTvis specialuri saxelm-

wifo uwyebis Seqmna;

• Sromis bazris regulirebis sakanonmde-

blo bazis srulyofa;

• Sromis bazris kvlevis gamarTuli siste-

mis Camoyalibeba.

swored am miznebis ganxorcielebas ukavSird-

eba 2013 wlis 2 agvistos saqarTvelos mTavrobis 

mier damtkicebuli ,,saqarTvelos Sromis bazris 

formirebis saxelmwifo strategiisa da saqarT-

velos Sromis bazris formirebis saxelmwifo 

strategiis realizaciis 2013-2014 wlebis samo-

qmedo gegma”; dRis wesrigSia dasaqmebis sferoSi 

aqtiuri saxelmwifo politikis gatareba, kerZod, 

,,dasaqmebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis miReba, 

umuSevarTa profesiuli swavlebis saxelmwifo 

programis momzadeba, agreTve, vinaidan Sromis 

bazris efeqtiani funqcionirebisTvis aucile-

belia Sesabamisi infrastruqturis arseboba, 

mTavroba gegmavs dasaqmebis saxelmwifo samsax-

uris -,,dasaqmebis xelSewyobis centrebis” qselis 

Seqmnas.  saqarTvelos 7 qalaqSi (TbilisSi, baTumSi, 

TelavSi, gorSi, quTaisSi, foTSi, axalcixeSi) Se-

qmnili ,,konsultaciisa da dasaqmebis centrebis” 

bazaze da maTi gamocdilebis gaTvaliswinebiT, 

SesaZlebelia drois mokle periodSi Camoyalibdes 

dasaqmebis saxelmwifo centrebis qseli saqarT-

velos mTels teritoriaze, rogorc es moxda aWar-

is avtonomiuri respublikis dasaqmebis saagentos 

magaliTze. saqarTveloSi dReisaTvis dasaqmebis 

saxelmwifo centrebi funqcionirebs mxolod 

aWaris avtonomiur respublikaSi. kerZod, 2011 

wlis oqtomberSi Seiqmna ssip ,,aWaris avtonomiuri 

respublikis dasaqmebis saagento”, romelsac aqvs 6 

municipaluri (baTumis, qobuleTis, xelvaCauris, 

qedis, Suaxevis, xulos) ganyofileba.

samTavrobo strategia iTvaliswinebs ,,dasaq-

mebis xelSewyobis centrebis” Seqmnas saqarTvelos 

yvela municipalitetis doneze. aRniSnuli cen-

trebi gaerTianebuli iqnebian erTian sistemaSi, 

rac uzrunvelyofs maTi saqmianobis koordinacias, 

resursebis efeqtianad gamoyenebas, qveynis masSta-

biT samuSao Zalaze damsaqmebelTa moTxovnebis 

operatiulad dakmayofilebas.

msoflio gamocdileba mowmobs, rom msgavsi 

centrebi warmoadgenen ara marto dasaqmebis 

xelSewyobis efeqtian instituts, aramed qveynis 

ekonomikuri da socialuri ganviTarebis mniS-

vnelovanwilad ganmapirobebel faqtors. 

xaTuna Todua, 

ekonomikis akademiuri doqtori, 

awsu asocirebuli profesori

dasaqmeba
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regionuli politika

ბო რის ჭი ჭი ნა ძე
აკ აკი წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის 

ქუ თა ის ის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 

დოქ ტო რან ტი

დღე ის ათ ვის  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ძი რი თა დი  სა მარ თლებ რი ვი 
სა ფუძ ვლე ბია: ,,სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია“, ,,ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ” სა ქარ-
თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი, ევ რო პუ ლი ქარ ტია ,,ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ” და სხვა 
ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი, ხო ლო თბი ლი სის შემ თხვე ვა ში 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ელ ებ-
ის წე სი და თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ნი 
გა ნი საზღვრე ბა ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი თა და 
“სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლა ქის - თბი ლი სის შე სა ხებ” 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით. მა ღალ მთი ან რე გი ონ ებ ში 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ის 
და მა ტე ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ნი გა ნი საზღვრე ბა სა-
ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად.

სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ები კა ნო-
ნით უზ რუნ ველ ყო ფენ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის თვის სა ჭი რო, შე სა ბა მი სი 
სა მარ თლებ რი ვი, ორ გა ნი ზა ცი ული და მა ტე რი ალ-
ურ-ფი ნან სუ რი პი რო ბე ბის შექ მნას და ხელს უწყო ბენ 
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ აში.

ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში გა ნე კუთ ვნე ბა:

ა) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა-
რე ბი სა და ხელ შეწყო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფო პროგ-
რა მე ბის დამ ტკი ცე ბა და გან ხორ ცი ელ ება;

ბ) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში 
კა ნო ნით დად გე ნი ლი სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

გ)   მი ნი მა ლუ რი სა ხელ მწი ფო სო ცი ალ ური სტან-
დარ ტე ბის დად გე ნა და მი სი უზ რუნ ველ ყო ფა;

დ)  სა ხელ მწი ფო და თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის 
ბი უჯ ეტ ებ ის ურ თი ერ თო ბის რე გუ ლი რე ბა, ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი სათ ვის გა და სა ცე მი  
გა მო თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის გან საზღვრა და უზ-
რუნ ველ ყო ფა;

ე)  თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ებ ის თვის იმ და-
მა ტე ბი თი გა და სახ დე ლე ბის კონ პე სა ცია, რომ ლე ბიც  

sa xel mwi fo ek on om ik uri po li ti kis 
ro li  mu ni ci pa li te te bis so ci al ur-

ek on om ik uri gan vi Ta re bis saq me Si

  ucxo eli da qar Tve li mec ni er-ek on om is te bis mi

er mu ni ci pa li te te bis ek on om ik uri gan vi Ta re bi sad-

mi miZ Rvni li naS ro me bi da gan vi Ta re bul qvey neb Si 

uk ve ap ro bi re bu li mec ni er uli miR we ve bi, sa qar Tve-

los mu ni ci pa li te teb Si ar se bu li ek on om ik uri po-

ten ci al is Sem dgo mi gaz rdis sa fuZ ve li  un da gax des.  

გა წე ულ იქ ნა სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო თა 
გა დაწყვე ტი ლე ბის შე დე გად;

ვ)  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ფი ნან სუ-
რი და მო უკ იდ ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

ზ)  სა ხელ მწი ფო სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გა მიჯ ვნის უზ რუნ-
ველ ყო ფა და დაც ვა;

,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ” 
სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-16 მუხ ლის 
(თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის სა კუ თა რი უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბა) თა ნახ მად, თვით მმარ თვე ლი ერ თე ული 
სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს ახ ორ ცი ელ ებს სა ქარ-
თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით, და-
მო უკ იდ ებ ლად და სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბით. 
კა ნო ნით მკაც რა დაა გან საზღვრუ ლი, რომ მხო ლოდ 
თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულია უფ ლე ბა მო სი ლი მი იღ-
ოს გა დაწყვე ტი ლე ბა შემ დეგ სა კითხებ ზე:

ა) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის ბი უჯ ეტ ის პრო ექ-
ტის მომ ზა დე ბა, გან ხილ ვა და დამ ტკი ცე ბა, დამ ტკი-
ცე ბულ ბი უჯ ეტ ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის 
შე ტა ნა, ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის ან გა რი შის მოს მე ნა 
და შე ფა სე ბა;

ბ) ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი სა და მო საკ რებ-
ლე ბის შე მო ღე ბა და გა უქ მე ბა, მი სი გა ნაკ ვე თე ბის 
დად გე ნა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ზღვრუ ლი 
ოდ ენ ობ ებ ის ფარ გლებ ში:

გ)  ინ ვეს ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის, სა კუ თა რი, 
აგ რეთ ვე ერ თობ ლი ვი მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად სა ჭი რო სახ სრე ბის გან საზღვრა 
და თვით მმარ თველ ერ თე ულ ში ინ ვეს ტი ცი ებ ის ხელ-
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შეწყო ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი 
წე სით, ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ ტკი ცე ბა ერ თობ ლი ვი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის მიზ ნით სხვა თვით-
მმარ თველ ერ თე ულ თან სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის გა ერ-
თი ან ებ ის შე სა ხებ;

დ) ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბის ამ ოღ ება;
ე) და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ-

რა მე ბის დამ ტკი ცე ბა;
ვ) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის სა კუთ რე ბა ში 

არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის მარ თვა და გან კარ გვა, თვით მმარ-
თვე ლი ერ თე ულ ის ქო ნე ბის ფლო ბის, გან კარ გვის და 
ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბის წე სე ბის დად გე ნა სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით;

ზ) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის  მიზ ნით კა ნო ნით გან საზღვრუ-
ლი იურ იდი ული პი რე ბის შექ მნა, რე ორ გა ნი ზა ცია და 
ლიკ ვი და ცია;

თ) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი მი წის რე სურ სე ბის მარ თვა და გან კარ გვა, 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით;

ი) მი წათ სარ გებ ლო ბის და გეგ მვა, თვით მმარ თვე-
ლი ერ თე ულ ის ტე რი ტო რი ის ზო ნე ბად (გამ წვა ნე ბის, 
დას ვე ნე ბის, სა ვაჭ რო და სხვა სპე ცი ალ ური ზო ნე ბი) 
და ყო ფა, მა თი საზღვრე ბის დად გე ნა და შეც ვლა.

დღე ის ათ ვის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ  ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის შე სა-
ბა მი სად. იგი წარ მო ად გენს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
ძი რი თად სა მოქ მე დო კა ნონს. ამ კა ნო ნით რე გუ ლირ-
დე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ებ ის 
ფუნ ქცი ები, გან საზღვრუ ლია მა თი უფ ლე ბე ბი და მო-
ვა ლე ობ ები.  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
სა ბი უჯ ეტო მოწყო ბა კი რე გუ ლირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს 
კა ნო ნით, რო მე ლიც ,,სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის” სა ხე ლი-
თაა ცნო ბი ლი. სწო რედ ეს ორი კა ნო ნი არ ის ძი რი თა-
დი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თვის, სხვა 
მნიშ ვნე ლო ვან სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებ თან ერ თად. 

სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით ,,ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ” ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თველ ორ გა ნო ებს გა აჩ ნი ათ სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბე ბი: 

ა) ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი სა და მო საკ რებ-
ლე ბის შე მო ღე ბა და გა უქ მე ბა; ბ) ად გი ლობ რი ვი 
მნიშ ვნე ლო ბის ტყის და წყლის რე სურ სე ბის მარ თვა; 
გ) ად გი ლობ რი ვი სამ გზავ რო გა და ზიდ ვე ბის რე გუ ლი-
რე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი 
წე სით, მო სახ ლე ობ ის მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტით 
მომ სა ხუ რე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი გა და ზიდ ვე ბის წე-
სე ბის, ტრან სპორ ტის მარ შრუ ტე ბი სა და გრა ფი კე ბის 
გან საზღვრა და შე სა ბა მი სი ნე ბარ თვე ბის გა ცე მა;  დ) 
გა რე ვაჭ რო ბის, ბაზ რე ბი სა და ბაზ რო ბე ბის რე გუ ლი-
რე ბა. ე)  გა რე რეკ ლა მის გან თავ სე ბის რე გუ ლი რე ბა 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით; 
ვ) სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი სა და უტ ილ იზ აცი ის 
სა მუ შა ოთა წარ მო ებ ის და გეგ მვა და გან ხორ ცი ელ ება ან 
მათ გან ხორ ცი ელ ებ აზე მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვე ბის 
ორ გა ნი ზე ბა, სა საფ ლაოების პატ რო ნო ბა; ზ) თვით-

მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის სივ რცით-ტე რი ტო რი ული 
და გეგ მვა და  შე სა ბა მი სი წე სე ბის გან საზღვრა, მი წათ-
სარ გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის, გა ნა შე ნი ან ებ ის 
რე გუ ლი რე ბის გეგ მის, და სახ ლე ბა თა ტე რი ტო რი ებ-
ის გა მო ყე ნე ბი სა და გა ნა შე ნი ან ებ ის რე გუ ლი რე ბის 
წე სე ბის დამ ტკი ცე ბა, თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის 
ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწყო ბი სა და სა ინ ჟინ რო ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის დამ-
ტკი ცე ბა; თ) მუ ნი ცი პა ლუ რი არ ქი ვის შექ მნა და სა არ ქი-
ვო მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის დად გე ნა სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით; ი) თვით მმარ-
თვე ლი ერ თე ულ ის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის და 
გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტკი ცე ბა; კ) თვით მმარ-
თვე ლი ერ თე ულ ის ტე რი ტო რი აზე ჯან მრთე ლო ბი სა 
და სო ცი ალ ური დაც ვის სფე რო ში მუ ნი ცი პა ლუ რი 
რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზი რე ბა, შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ-
ებ ის (ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის უს აფ რთხო გა-
რე მოს შექ მნა, ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ რე ბა, 
ჯან მრთე ლო ბის რის კფაქ ტო რე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა) 
შე მუ შა ვე ბა, გან ხორ ცი ელ ება და ამ ის თა ობ აზე მო სახ-
ლე ობ ის ინ ფორ მი რე ბა.

რო გორც სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბის საქ მი ან ობ ის მო ნი ტო რინ გმა გვიჩ ვე ნა, 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბა ში 
(თით ქმის 90%-ში) არ ხორ ცი ელ დე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა კუ თა რი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ნი, რაც გა მოწ ვე ულია რო გორც 
ობი ექ ტუ რი, ას ევე სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბით. ხშირ 
შემ თხვე ვა ში ამ სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შე-
უს რუ ლებ ლო ბა გა მოწ ვე ულია იმ ით, რომ  ცენ ტრსა 
და თვით მმარ თვე ლო ბებს შო რის არ არ ის  უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბე ბი მკა ფი ოდ გა მიჯ ნუ ლი,  ად გი ლებ ზე 
შე ინ იშ ნე ბა სა კუ თა რი სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის 
ქრო ნი კუ ლი უკ მა რი სო ბა და რაც მთა ვა რია უმ რავ ლე-
სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი გა ნიც დი ან კვა ლი ფი ცი ური 
სა ჯა რო მო ხე ლე ებ ის დე ფი ციტს.  

კრი ტი კას ვერ უძ ლებს ას ევე სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი 
,,სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის შე სა ხებ”. კა ნო ნის 65-ე მუხ ლში 
აღ ნიშ ნუ ლია, რომ თი თოეულ ად გი ლობ რივ თვით-
მმარ თველ ერ თე ულს აქ ვს სა კუ თა რი და მო უკ იდ ებ ელი 
ბი უჯ ეტი, რო მე ლიც და მო უკ იდ ებ ელია რო გორც სხვა 
თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის, ას ევე სა ხელ მწი ფო და 
ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კე ბის ბი უჯ ეტ ის გან.  სა კუ-
თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს ეძ ლე ვათ გა თა-
ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რი. გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე-
რის გა მო ან გა რი შე ბის წე სი გა ნი საზღვრე ბა ფი ნან სთა 
მი ნის ტრის შე სა ბა მი სი ბრძა ნე ბით. გა თა ნაბ რე ბი თი 
ტრან სფე რი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას და  
მათ სა ბი უჯ ეტო და მო უკ იდ ებ ლო ბას კითხვის ნიშ ნის 
ქვეშ აყ ენ ებს. არ ას აკ მა რი სი ად გი ლობ რი ვი სა ბი უჯ-
ეტო შე მო სავ ლე ბი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მუ შა ობ აზე 
ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება, რის გა მოც ვერ ხდე ბა  რე გი-
ონ ებ ის  ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ცენ ტრზე  
და მო კი დე ბულ ნი ხდე ბი ან.
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რე გი ონ ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე-
ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის აუც ილ ებ ელია ტე რი ტო რი-
ული და დარ გთა შო რი სი გან ვი თა რე ბის სრულ ყო ფა, 
სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რამ დე ნა დაც სწო რედ 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ეკ ონ ომ იკ ურ 
გან ვი თა რე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი ად გი ლებ ზე სო-
ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის ეფ ექ ტი ან ად გა დაწყვე ტა, 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბა, მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის  სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის ზრდა და 
სა ერ თო ჯამ ში რე გი ონ ებ ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
ამ აღ ლე ბა.  

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად კი ად გი-
ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას არ გა აჩ ნი ათ არ ანა ირი 
ბერ კე ტი იმ ისა, და ად გი ნოს მის სა მოქ მე დო ტე რი-
ტო რი აზე მოქ მე დი სა წარ მო ებ ის მი ერ წარ მო ებ ული 
პრო დუქ ცი ის  და გა წე ული მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბა. 

გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ისა და მომ სა ხუ რე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არ არ სე ბო ბა წარ მო ად გენს შე-
მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტორს ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის 
და გეგ მვის პრო ცეს ში. ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ები 
იგ ეგ მე ბა სპონ ტა ნუ რად ად გი ლებ ზე სა ბი უჯ ეტო 
გა და სა ხა დე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არ არ სე ბო ბის 
პი რო ბებ ში.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ,,სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის” შე სა ხებ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის ერ თა დერთ შე მო სა ვალს დღეს მოქ მე დი 
გა და სა ხა დე ბი დან  მხო ლოდ ქო ნე ბის გა და სა ხა დი 
წარ მო ად გენს.  იგი მო იც ავს, რო გორც ფი ზი კუ რი და 
იურ იდი ული პი რე ბის ბა ლან სზე რიცხუ ლი ქო ნე ბის 
გა და სა ხადს. ას ევე სა სოფ ლო და არ ას ას ოფ ლო სა მე-
ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხადს, 
სწო რედ ქო ნე ბის გა და სა ხა დი დან მი ღე ბუ ლი თან ხე ბი 
წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის და ახ ლო ებ ით 20%-ს. 

სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის ბი უჯ ეტ ებ ის ან ალ იზ მა აჩ ვე ნა,  რომ   ბი უჯ ეტ ებ ის 
სა შე მო სავ ლო ნა წი ლის დამ ტკი ცე ბი სას არ ხდე ბა იმ ის 
გა შიფ ვრა, თუ რო მე ლი სა წარ მო ებ იდ ან ელი ან ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ბი უჯ ეტ ში გათ ვა-
ლის წი ნე ბულ  ქო ნე ბის გა და სა ხადს (მათ შო რის მი წის 
გა და სა ხადს). ეს კი   ქო ნე ბის გა და სა ხა დის და გეგ მვი სას 
დიდ უზ უს ტო ბას იწ ვევს, სწო რედ ეს არ ის გა მომ წვე ვი 
მი ზე ზი იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლოს ზო გი ერთ თვით-
მმარ თვე ლო ბა ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გეგ მას 200%-ით, 
ზო გი ერ თი  კი მხო ლოდ  40 %-ით ას რუ ლებს.

კი დევ უფ რო რთუ ლად დგას სა კითხი ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბით სარ გებ ლო ბის მო საკ რებ ლის და გეგ მვის 
დროს. აღ ნიშ ნუ ლი მო საკ რებ ლი დან ამ ოღ ებ ული 
თან ხე ბი მთლი ან ად ირ იცხე ბა შე სა ბა მი სი თვით მმარ-
თვე ლი ერ თე ულ ის ბი უჯ ეტ ებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი მო საკ-
რებ ლი დან მი სა ღებ თან ხებს ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბი გეგ მა ვენ წი ნა წლებ ში ფაქ ტი ურ ად 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით.  ფაქ ტი ურ ად არ 
ხდე ბა იმ სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი დან, რო გო რი ცაა სა-
ქარ თვე ლოს ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი სა და  ენ ერ გე ტი კის 
სა მი ნის ტრო, ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 

სა მი ნის ტრო, კონ სულ ტა ცი ებ ის მი ღე ბა, იმ ას თან და-
კავ ში რე ბით, თუ რო მელ ფი ზი კურ და იურ იდი ულ 
პი რებ ზე გას ცეს ზე მო დაღ ნიშ ნულ მა უწყე ბებ მა შე სა-
ბა მი სი ლი ცენ ზია ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით სარ გებ-
ლო ბის კუთხით. ას ეთი არ ას წო რი  და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მო საკ რებ ლე ბის კუთხით 
იწ ვევს ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის სა შე მო სავ ლო ნა-
წი ლის არა ეფ ექ ტურ და გეგ მვას.

პრობ ლე მუ რად დგას სა კითხი ას ევე იმ ის შე სა ხებ, 
რომ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს არ გა აჩ ნი ათ 
მო ნა ცე მე ბი მათ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი აზე შე მო სუ ლი 
და გა სუ ლი ად გი ლობ რი ვი თუ უცხო ური ინ ვეს ტი ცი-
ებ ის მოძ რა ობ ის შე სა ხებ. მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბა 
თუ კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი ული აქ ტი შე სა ბა მის 
სტრუქ ტუ რებს არ ავ ალ დე ბუ ლებს შე მო სუ ლი და გა-
სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე სა ხებ საქ მის კურ სში ჩა აყ ენ ოს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი. მო ზი დუ ლი 
ინ ვეს ტი ცი ები კი წარ მო ად გენს სწო რედ ერთ-ერთ 
მნიშ ვნე ლო ვან პი რო ბას ამა თუ იმ რე გი ონ ის სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
საქ მე ში.  

რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის გან ხილ ვამ ჩა-
მოგ ვი ყა ლი ბა მო საზ რე ბა, რომ სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა სა უმ-
ჯო ბე სებ ლად სა ჭი როა:  ა) ად გი ლობ რი ვი რე სურ სუ ლი 
ბა ზის გა ფარ თო ება და უნ არ ჩე ნო თა ნა მედ რო ვე ტექ-
ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა; ბ) ად გი ლობ რი ვი ტე რი ტო-
რი ული ბიზ ნეს-საქ მი ან ობ ის დი ვერ სი ფი კა ცია, რა თა  
მას ზე მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სე ბის შე დე გად 
გა მოწ ვე ული მავ ნე ზე მოქ მე დე ბის მი უხ ედ ავ ად  გა იზ-
არ დოს მა თი მდგრა დო ბა;  გ) ად ამი ან ური კა პი ტა ლის 
წი ლის ზრდა რე გი ონ ულ მთლი ან კა პი ტალ ში; დ) ფი-
ნან სუ რი და რე ალ ური სექ ტო რე ბის თა ნა ბარ ზო მი ერ ად 
გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მე ლიც წარ მო ად-
გენს აუც ილ ებ ელ ფაქ ტორს სა ფი ნა სო-სა ინ ვეს ტი ციო 
მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის საქ მე ში. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, აუც ილ ებ ელია: ა) 
სა ხელ მწი ფო სა და  ად გი ლობ რი ვი კერ ძო ბიზ ნე სის 
ურ თი ერ თქმე დე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის გაზ რდა; ბ) ად-
გი ლობ რი ვი ბუ ნებ რი ვი და ად ამი ან ური რე სურ სე ბის 
გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის ზრდა; გ) ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო-
ბის ზრდა; დ) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდა თა ნა მედ რო ვე ევ რო-
პუ ლი მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად; ე) ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ობ ის ჩარ თუ ლო ბის ზრდა ად გი ლობ რი ვი 
მნიშ ვნე ლო ბის კა ნო ნე ბის გან ხილ ვი სა და მი ღე ბი სას; 
ვ) ად გი ლობ რი ვი სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის დი ვერ-
სი ფი კა ცი ის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე-
ლე ებ ის კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა და რაც მთა ვა რი 
ად გი ლობ რი ვი ად ამი ან ური რე სურ სე ბის ეფ ექ ტუ რად 
გა მო ყე ნე ბა.

მი ვიჩ ნევთ, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, 
სა ჭი როა გან ხორ ცი ელ დეს: ა) ად გი ლებ ზე ვენ ჩუ რუ ლი 
სა წარ მო ებ ის და ფუძ ნე ბა; ბ) ად გი ლობ რი ვი სა წარ მო ებ-
ის და ბალ პრო ცენ ტი ანი და გრძელ ვა დი ანი სეს ხე ბით 
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უზ რუნ ველ ყო ფის საქ მე ში თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
თა ნა მო ნა წი ლე ობა; გ) ად გი ლობ რი ვი სა წარ მო ებ ის 
იპ ოთ ეკ ური კრე დი ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა; დ) ად-
გი ლობ რი ვი სა წარ მო ებ ის ლი ზინ გუ რი მომ სა ხუ რე-
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა; ე) ერ თობ ლი ვი სა წარ მო ებ ის 
და ფუძ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
თა ნა მო ნა წი ლე ობ ით; ვ) ად გი ლობ რი ვი უმ აღ ლეს 
სა ჯა რო მო ხე ლე თა სის ტე მა ტუ რი მო ნა წი ლე ობა 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ტე რი ტო რი აზე შექ მნილ ამ ხა-
ნა გო ბე ბის წევ რებ თან ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის 
სა კითხე ბის გა დაწყვე ტის საქ მე ში; ზ) ად გი ლობ რი ვი 
არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის გა აქ ტი ურ ება ად-
გი ლობ რი ვი სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე ბის ეფ ექ ტუ რად 
გა დაწყვე ტის საქ მე ში. 

ას ეთი კომ პლექ სუ რი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბის შემ-
დეგ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მუ შა ობა 
უფ რო ეფ ექ ტი ანი გახ დე ბა, რაც მოგ ვცემს ის ეთ პო ზი-
ტი ურ შე დე გებს, რო გო რი ცაა: მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის 
დო ნის ზრდა; ბიზ ნე სის მაქ სი მა ლუ რად გან ვი თა რე ბა; 
გა ნათ ლე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა; მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო 
შე მო სავ ლის დო ნის მო მა ტე ბა;  სა ხელ მწი ფო და ად გი-
ლობ რივ სერ ვის-მომ სა ხუ რე ბებ ზე მო სახ ლე ბი ოს ხელ-
მი საწ ვდო მო ბის ზრდა;  მო სახ ლე ობ ის მაქ სი მა ლუ რად 
უზ რუნ ველ ყო ფა სხვა დას ხვა მომ სა ხუ რე ბით (დე ნი, 
წყა ლი, ტე ლე ფო ნი, ინ ტერ ნე ტი, ტრან სპორ ტი და სხვა); 
გა რე მოს ეკ ოლ ოგი ური მდგო მა რე ობ ის სის ტე მა ტუ რად 
გა უმ ჯო ბე სე ბა და მას ზე მკაც რი მო ნი ტო რინ გის და წე სე-
ბა; ად გი ლობ რი ვი სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის დი ვერ-
სი ფი კა ცია; მო სახ ლე ობ ის მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა 
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა-
ში; თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ჯა რო მო ხე ლე თა კვა ლი-
ფი კა ცი ის სის ტე მა ტუ რი ამ აღ ლე ბა შე სა ბა მის სას წავ ლო 
და კვლე ვით ცენ ტრებ ში, რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, 
ას ევე უცხო ეთ ში; ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ით  გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ჯვი თი ნა წი ლის გამ ჭვირ ვა ლო ბა; 
ად გი ლობ რი ვი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის (ტყე, მდი ნა რე, 
სა სარ გე ლო წი აღ ისე ული და სხვა) მარ თვა ში თვით-
მმარ თვე ლო ბის  მაქ სი მა ლუ რად ჩარ თუ ლო ბა; ად გი-
ლობ რი ვი სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რე ბის ეფ ექ ტი ან ად 
მუ შა ობა; ად გი ლობ რი ვი ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ის 
მაქ სი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა.

მიგ ვაჩ ნია, რომ  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდის მი მარ-
თუ ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას ად-
გი ლობ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის შემ დე გი 
ინ სტრუ მენ ტე ბი: - ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა; 
დახ მა რე ბა სუბ სი დი ებ ის სა ხით კონ კრე ტუ ლი პრო ექ-
ტე ბის რე ალ იზ აცი ის ათ ვის; მცი რე, სა შუ ალო და მსხვი-
ლი ბიზ ნე სის მი მართ და ბა ლან სე ბუ ლი პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბა; უცხო ური კა პი ტა ლის მო ზიდ ვა.

ვე თან ხმე ბი პროფ. კ. ხმა ლა ძეს, იმ ას თან და კავ ში-
რე ბით, რომ  ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო-
ბე სე ბის თვის  სა ჭი როა რე გი ონ ულ დო ნე ზე შემ დე გი 
ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა: - რე გი ონ ის სა ექ სპერ ტო 
პო ტენ ცი ალ ისა და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე-
ბა; გა რე მოს დაც ვი თი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა; 

მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბის, დე მოგ რა ფი ული და მიგ-
რა ცი ული პრო ცე სე ბის ან ალ იზი და შე ფა სე ბა; რე გი-
ონ ის ფი ნან სე ბის და სა ინ ვეს ტი ციო-პროგ რა მუ ლი 
საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბა; რე გი ონ ის სა ინ ვეს ტი ციო და 
სა მე წარ მეო გა რე მოს შეს წავ ლა; ტრან სსა საზღვრო და 
სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის შე ფა სე ბა.

პრაქ ტი კამ ცხად ყო, რომ შე უძ ლე ბე ლია გან ვი ხი-
ლოთ და მო უკ იდ ებ ლად ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა თუ  ეს პრო ცე სი ჰარ მო-
ნი ულ ურ თი ერ თო ბა ში არ არ ის ქვეყ ნის მთლი ანი ეკ-
ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბას თან. ვი ზი არ ებ პროფ. ნო დარ 
ჭი თა ნა ვას მო საზ რე ბას იმ ის შე სა ხებ, რომ  ,,ამ ჟა მად 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის სა ერ თო-სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
პრი ორ იტ ეტ ებია: - დე მოკ რა ტი ული სა ხელ მწი ფო სა 
და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის ფორ მი რე ბის პრო ცე-
სე ბის გაძ ლი ერ ება-დაჩ ქა რე ბა; სა ბაზ რო-ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მის ეფ ექ ტი ან ობ ის ამ აღ ლე ბა; გა ნათ ლე ბის, მეც-
ნი ერ ებ ის, ჯან მრთე ლო ბის სის ტე მე ბის სწრა ფი გან-
ვი თა რე ბა, ამ რი გად, პო ლი ტი კუ რი, ეკ ონ ომ იკ ური და 
სო ცი ალ ური  პრი ორ იტ ეტ ებ ის ერ თი ან ობა“.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გან ვი თა რე ბის  
მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბია გა და სად-
გმე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე. პოს ტსაბ ჭო ური 
ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ იდ ან გა მომ დი-
ნა რე   ამ მი მარ თუ ლე ბე ბით შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ 
შემ დე გი:

• ად გი ლობ რი ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ქსე ლის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბა, რო მელ მაც უნ და უზ-
რუნ ველ ყოს ად გი ლობ რი ვი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა-
ნო ებ ის კო მერ ცი ულ სტრუქ ტუ რებ თან და კავ ში რე ბა;

• ად გი ლობ რი ვი სო ცი ალ ური ორი ენ ტა ცი ის 
პროგ რა მე ბის გაძ ლი ერ ება;

• მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის კომ-
პლექ სუ რი ან ალ იზი. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია 
აღ ვნიშ ნოთ, რომ  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის საქ მე ში უდ იდ ესი მნიშ-
ვნე ლო ბა ენ იჭ ება სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი-
ტი კის როლს. კერ ძოდ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის რო გორ სტრა ტე გი ას აირ ჩევს 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
ცენ ტრა ლუ რი მთავ რო ბის მი ერ არ იქ ნე ბა ად ეკ ვა ტუ რი 
კა ნო ნე ბი მი ღე ბუ ლი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ-
ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა კი დევ უფ რო გარ-
თულ დე ბა, რაც სა ბო ლო ოდ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში 
სო ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ ას კი დევ უფ რო და ამ ძი მებს.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1. ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“-

სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი.
2. დერ გა ჩე ვი  ი.ა., რე გი ონ ალ ის ტი კა (რუ სულ ენ-

აზე)-2008 წ.
3. სა ქარ თვე ლოს ფი ნას თა სა მი ნის ტროს ოფ იცი ალ-

ური ვებ.გვერ დი--www.mof.ge.
4. ჭი თა ნა ვა ნ., გარ და მა ვა ლი პე რი ოდ ის სო ცი ალ-

ურ-ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი, თბ. 2001 წ.

regionuli politika
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В течение всех лет независимости, в условиях ди-
намичного развития международной политической об-
становки и обострения соперничества между ведущими 
центрами силы за усиление своего глобального и реги-
онального влияния, одной из наиболее значимых угроз 
национальной безопасности Украины в информационной 
сфере является осуществление иностранными государ-
ствами негативного информационно-психологического 
влияния (через проведение информационных акций, 
операций, кампаний), с целью продвижения собственных 
национальных интересов в политической, экономиче-
ской, военной и других сферах, за счет национальных 
интересов Украины. При этом наиболее интенсивное 
информационно-психологическое воздействие на Укра-
ину осуществляет Российская Федерация (далее - РФ). 
Анализ применения такого воздействия РФ на Украину 
свидетельствует, что оно проводится с использованием, 
как традиционных, так и современных методов (пропа-
ганды, агитации, «фйека» – дезинформации) и средств 
(прежде всего телевидения, печатных СМИ и все чаще 
– Интернет-СМИ и социальных сетей), а также мощного 
инструментария (акций и публичной деятельности непра-
вительственных организаций, тематических публичных 
высказываний представителей политической, деловой и 
культурной элиты, тенденциозной интерпретации заявле-
ний лидеров третьих стран и публикаций на заказ в СМИ 
этих государств). Кроме всего прочего, специально для 
усиления своего информационного присутствия в Украине 
президент РФ В.Путин в декабре  2013 г. объединил своим 
указом государственное информагентство РИА «Новости» 
и радиостанцию «Голос России» в новый медиа-холдинг 
– «Международное информационное агентство «Россия 
сегодня»1.  

В целом, среди основных направлений целенаправ-
ленного информационно-психологического воздействия 
РФ на Украину на протяжении последних лет можно вы-
делить такие: противодействие европейской интеграции 
Украины и принуждение к участию в Таможенном союзе 
и ЕврАзЭС2,  обоснование необходимости реинтеграции 
России, Украины и Белоруссии в единое государство; 
препятствование реализации и дискредитация осущест-
вляемых мероприятий Украины по снижению энергетиче-
ской зависимости от РФ; дискредитация международного 
сотрудничества в сфере военно-технического оснащения; 
попытки влиять на результаты выборов Президента и Пар-
ламента  Украины. Кроме того, на протяжении 2013 г. РФ 
в информационной войне против Украины задействовала 
еще три новых информационных направления: требования 
федерализации Украины, предоставление русскому языку 
статуса государственного; подчинения русской церкви. 

Стоит отметить, что военная кампания РФ по введению 
вооруженных сил в Автономную Республику Крым (далее 

- АР Крым) также сопровождалась действиями, которые 
имели все признаки заранее подготовленной и полностью 
продуманной по целям, мероприятиями и последствия-
ми информационно-психологической спецоперации. В 
частности, сразу после завершения противостояния на 
«Евромайдане» в российских СМИ начало формироваться 
искаженное представление об Украине, как о государстве 
в котором, «бандеровцы» и «экстремисты»3, в нелегитим-
ный способ захватив власть4, действуют террористически-
ми методами, нарушают права и свободы русскоязычного 
населения в Украине5, а также создаваться информацион-
ная основа для дальнейшей аннексий АР Крым. Так, еще 
во время проведения олимпиады в Сочи и при отсутствии 
каких либо сепаратистских настроений среди населения 
в АР Крым, в российских СМИ начали тиражировать 
информацию, о готовности РФ присоединить полуостров 
к собственным территориям6. Создав соответствующую 
информационную базу, РФ осуществила военную ин-
тервенцию в АР Крым, продолжая проводить информа-
ционно-психологическую спецоперацию, которая была 
направлена   с одной стороны на российскую аудиторию, а 
с другой стороны на украинскую и западную аудиторию. 

При этом ключевыми задачами такой специальной 
информационно-психологической операции стало: 

• деморализация населения Украины и личного 
состава вооруженных сил и силовых ведомств, а также 
побуждение их к государственной измене и переходе на 
сторону противника (в частности под видом принятия 
присяге на верность мифическому «крымскому народу»);

• формирование у граждан России и Украины 
искаженного «медиа виденья» происходящего, а не их ис-
тинных причин и последствий, путем создание видимости 
массовой поддержки действий РФ со стороны населения 
юго-восточных регионов;

• психологическая поддержка украинских сторон-
ников радикального сближения регионов Востока и Юга 
Украины с РФ с перспективой, если не присоединения к 
России, то по крайней мере возобновления нового подобия 
бывшего СССР – «Евразийского Союза».

Так, в феврале 2014 г. абсолютное большинство рос-
сийских СМИ включилось в информационно-психологи-
ческую борьбу против Украины,   высказывая поддержку 
проведению военной операции в АР Крым. Такие изда-
ния как «Известия», «Российская газета», «Московский 
комсомолец», «КоммерсантЪ», «Взгляд», а также инфор-
мационные агентства «РИА Новости», «ИТАР-ТАСС», 
«Росбалт», «АИС» не только перепечатывали непрове-
ренные новости, но и сами были замечены в создании 
дезинформационных сообщений, например о переходе на 
сторону России корабля ВМС Украины «Гетмана Сагай-
дачного»7, который в действительности, после выполне-
ния антипиратской миссии в Аденском заливе, успешно 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИ В АР КРЫМ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ И  ГОСУДАРСТВ-СОСЕДЕЙ
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вернулся на Родину и подтвердил присягу украинскому 
народу. Другим примером стала попытка телеканалов, 
в частности спутниковых «Россия- 24» и «НТВ Мир», 
подтвердить распространяемую официальными лицами 
новость о значительном количестве беженцев с Украины 
в РФ8 (указывалось около 140 тыс.9), соответствующим 
видео рядом.  Для этого был продемонстрирован про-
пускной пункт на границе Украины10, где стояли в очередь 
множество машин, но на проверку это оказалось видео с 
украино-польской границы, а  появление фото- и видео-
материалов11 с реальной украино-российской границы эту 
новость дезавуировало. 

Оправдывая свои активные вооруженные действия в 
АР Крым российское телевидение 1 марта 2014 г. проде-
монстрировало видео12 в котором были изображены «укра-
инские боевики», стоявшие на фоне лежащих неподвиж-
ных тел российских военнослужащих рядом с автобусами 
с надписью «Львов Тайган». На проверку оказалось, что 
автобус из которого выходили «бандеровцы» принадлежит 
крымскому предприятию «Парк Львов «Тайган», «укра-
инские боевики» используют оружие, которое находится 
исключительно на вооружении российской армии, а у 
«жертв» нет никаких следов крови. «Фейком» оказалась 
и якобы единогласное решение сенаторов верхней палаты 
российского парламента о вводе войск в АР Крым – из 
общей численности 166, присутствовало на заседании 85, 
а проголосовало за – 90. 

Важной составляющей информационной кампании 
против Украины было распространение сведений о стре-
мительном продвижении российских войск в регионы 
Украины (в частности в Запорожской13, Днепропетров-
ской14, Херсонской15 областей), которые в дальнейшем 
не были подтверждены. Очевидно, это делалось для  
создания впечатления масштабности вторжения и сеяния 
паники и дезорганизации оборонных усилий украинского 
государства (в частности подавления боевого духа укра-
инских военных).

Другим важным направлением пропагандистских 
действий РФ были многочисленные заявления о массовых 
случаях перехода украинских военных на сторону России, 
а также о добровольной сдаче военных частей, складов 
оружия и других военных объектов российским военным. 
При этом, среди подтвержденных случаев был только 
один – измена присяге контр-адмирала Д.Березовского16, 
который заявил, что переходит на сторону самопровозгла-
шенного руководства Крыма, а все остальные случаи были 
опровергнуты самими военными. Также распространялась 
информация о якобы многочисленных случаях получе-
ния украинскими военными российского гражданства. 
Однако, реальные подтверждением относительно таких 
фактов явилось лишь несколько бывших сотрудников 
спецподразделения МВД «Беркут», которое принимало 
активное участие в подавлении «Евромайдана».

Для усиления искаженного восприятия событий в 
Украине по спутниковому телеканалу «Россия-24» был 
показан сюжет о признании гражданина России, кото-
рый якобы принимал участие в беспорядках в Киеве. Он 
утверждал, что на стороне «радикалов» воюют подготов-

ленные наемники, в частности с США, Германии, Польши, 
и уверял об якобы существовании «Кодекса боевиков», 
предусматривающего жесткие карательные меры (даже 
убийство) за неповиновение или предательство. Эта 
информация затем была растиражирована и другими 
российскими СМИ, в частности «Российской газетой»17. 

Активное двустороннее взаимодействие продемон-
стрировали российские провластные Интернет-СМИ и 
соответствующие активисты в социальных сетях. Целый 
ряд российских сайтов, занимающихся постоянным 
информационно-психологическим противоборством на 
украинском направлении активно освещали события, 
размещая публикации с непроверенной и ложной инфор-
мацией и осуществляя активное псевдоаналитическое 
комментирования хода событий. Эти новости, или полно-
стью формировались редакциями самих изданий, или ти-
ражировались с ссылкой на информацию «дружественных 
активистов» в социальных сетях. В частности, в соцсети 
Facebook присутствовали целые группы людей, которые 
для создания образа «непобедимой русской армии», 
сознательно распространяли панические настроения и 
ложные сведения, которые в своих новостных лентах 
перепечатывали и Интернет-СМИ, а иногда и более тради-
ционные СМИ. Позже эти медиа, для поддержания своей 
репутации, предоставляли опровержение такой информа-
ции. Однако, при этом они уже успевали поучаствовать 
в «накаливании страстей» среди российской аудитории. 

Показательно, что РФ удалось частично привлечь 
и западные СМИ для освещения своей позиции. Так 
на телеканале CNN вышли сюжеты, оправдывающие 
действия Президента РФ, в частности было показано 
интервью с историком Стивеном Коэном, в котором он 
заявил,  что в украинском кризисе вины Путина нет, а 
на его месте президент США поступил бы точно так 
же, если не жестче18. Кроме того, с целью формирова-
ния впечатления поддержки мировой прессой действий 
РФ, российская сторона распространяла комментарии к 
статьям известных изданий на их веб-сайтах , как точек 
зрения западной прессы и общественного мнения, хотя с 
технической точки зрения ни что не мешает оставлять эти 
комментарии самим россиянам19. Еще одним примером 
«мировой» поддержки российский действий стала произ-
вольная трактовка заявлений международных лидеров и 
стран, в частности заявлений Джона Керри (агентством 
ИТАР-ТАСС)20 и освещение позиции Китая (агентством 
REGNUM)21. 

Помимо классического информационно-психологи-
ческого воздействия, со стороны РФ осуществлялись 
мероприятия по захвату информационного пространства 
физическими методами. В частности, 28 февраля рос-
сийскими военнослужащими были заблокированы узлы 
связи коммуникационной компании «Укртелеком» и по-
вреждены ее магистральные оптико-волоконные кабеля, 
в результате чего на полуострове отсутствовали услуги 
телефонной связи, доступа к Интернету и сети мобиль-
ной связи ТриМоб. Проблема была решена, но лишь на 
следующий день. Также использовались механизмы бло-
кировки веб-ресурсов, которые  опровергали (или могли 
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опровергнуть) лживые сообщения. Так, на выполнение 
требований Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте» были 
заблокированы страницы «Евромайдана» и «Правого 
сектора» (якобы за размещение призыва к Доку Умарову 
начать террористическую активность в России). Однако 
показательно, что РФ почти не использовала хакерских в 
том числе  DdoS  атак, хотя во время конфликтов с Эсто-
нией (2007) и Грузией (2008) они применялись более ак-
тивно. Скорее всего, подобная пассивность была связана, 
как с недостатком  времени на подготовку такой операции, 
так и с тем, что масштабное кибер-противостояние между 
оппозиционными и пропрезидентскими силами еще в 
ноябре и декабре 2013 г. заставило обе стороны принять 
существенные меры с целью усиления собственной ки-
бербезопасности. Однако, РФ пошла дальше – с целью 
полного контроля за информационным пространством 
АР Крым, при участии российских военных начиная с 
28 февраля осуществлялся физический захват ряда госу-
дарственных радиотелевизионных передающих центров 
по всей территории АР Крым. После чего вооруженные 
лица, в нарушении законов Украины, прекратили внача-
ле трансляцию 5 общенациональных телеканалов, а к 9 
марту и всех других, заменив их на телевизионный сиг-
нал российских телеканалов – «Россия 24», «НТВ Мир», 
«Россия РТР» и других, занимающихся целенаправлен-
ной дезинформацией крымского населения. В результате 
таких действий легитимная украинская власть утратила 
фактический контроль над информационным, в частно-
сти телевизионным, пространством в АР Крым. Однако, 
кроме повреждения имущества неугодных поставщиков 
информационного контента и сигнала, русские военнос-
лужащие, при поддержке сепаратистских группировок, 
прибегали и к препятствию работы украинских и  ино-
странных журналистов. В частности, многие журналисты 
не смогли попасть на полуостров через контрольно-про-
пускные пункты, установленные на границах между АР 
Крым, а некоторые журналисты были просто избиты. В 
частности, во время съемки силовиков, охранявших зда-
ние региональных чиновников, 1 марта в Симферополе 
были избиты двое операторов канала ATRи. 

Оценивая контрпропагандистские усилия Украины, 
можно констатировать их относительную эффективность 
в плоскости более-менее своевременного дезавуированию 
контента, связанного с основными информационными 
атаками российской стороны. Однако, такое реагирование 
имело несистемный и  преимущественно ситуативный 
характер, что объясняется как отсутствием в Украине 
целостной общегосударственной стратегии и системы 
внешнеполитического информирования и противоборства 
, так и почти полным отсутствием необходимых средств 
и специалистов соответствующего уровня, которыми 
оперирует, созданная еще в конце 2005 г. российская 
медиакорпорация «Russia toda». В частности оставляла 
желать лучшего медиа-активность ключевых публичных 
лиц, поскольку не смотря на вроде бы их многочисленные 
выступления они были во многом малосодержательны-
ми и не создавали у граждан впечатление адекватной 
активности. Более того, неоднократные заявления об 

обращении к мировому сообществу (судя по коммен-
тариям пользователей Интернет - СМИ и соцсетей) в 
большей степени создавало впечатление беспомощности 
руководства государства перед прямой агрессией. В это 
время почти полностью бездействовали и официальные 
сайты ключевых государственных институтов – частичное 
информационное сопровождение событий осуществляли 
сайт Кабинета Министров Украины,  Верховной Рады 
Украины  и Министерства обороны Украины, в то время 
как сайт и.о. Президента Украины только обнародовал 
подписанные Законы. 

Неадекватную работу по освещении событий в АР 
Крым продемонстрировали не только политики и госуч-
реждения, но и ведущие украинские телеканалы, которые 
пытаясь вернуться в русло объективной журналистики с 
приходом новой власти, не обратили достаточного вни-
мания и не акцентировали на развитии сепаратистских 
настроений на полуострове. С одной стороны, такая 
«пассивность» телеканалов объяснялась, вероятно, 
нежеланием сеять панику среди населения, однако, в 
целом такое поведение СМИ не укладывалось в правила 
кризисного информационного менеджмента, поскольку 
способствовало распространению слухов, сплетен и 
пересудов, а в конечном результате – общей нервозности 
населения. В то же время некоторые украинские СМИ 
вообще ретранслировали распространяемые российскими 
медиа дезинформационные сообщения22, которые были 
официально опровергнутые Министерством обороны 
Украины, например – информацию о захвате военных и 
стратегических объектов в Крыму. Относительно местных 
и региональных СМИ Украины в восточных регионах и 
АР Крым, то следует отметить, что они, будучи управ-
ляемыми местными властями, подотчетными бывшему 
президенту Украины В. Януковичу, начали активно 
дезинформировать граждан еще во время противосто-
янии на «Евпрмайдане», тем самым разжигая истерию, 
провоцируя панику и ненависть в обществе. В частности, 
в Харьковской, Донецкой, Луганской и других областях, 
а также АР Крым местные СМИ превратилась в рупор 
Партии Регионов.

В то же время, наиболее эффективным механизмом, 
сдерживающим агрессивную компанию (как на инфор-
мационном, так и реальном уровне) стало гражданское 
общество, которое максимально широко освещало проис-
ходящее в режиме он-лайн. В условиях, когда российская 
сторона пыталась создать исключительно приемлемый 
для нее «постановочный» фон событий, онлайновые 
трансляции «общественных» журналистов с места собы-
тий через современные мобильные телефоны с использо-
ванием таких инструментов как «Stream-ТВ» позволило 
дезавуировать большинство провокационных заявлений, 
а в отдельных случаях – предупредить провокации со 
стороны вооруженных людей23. Показательно, что новый 
для России формат «Stream-ТВ» стал существенной про-
блемой для российских военных, руководство которых не 
предусматривало подобной возможности и не давало им 
установок для поведения в таких обстоятельствах. Таким 
образом призыв «Максимальное освещение» действитель-
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но является адекватным данной ситуации. 
Абсолютно уместной и важной, хотя и запоздалой, ста-

ла инициатива украинских профессиональных журнали-
стов проверять любую информацию, даже ту, что исходит 
из якобы «уважаемых» информационных агентств, а также 
предложенный алгоритм освещения событий – когда без 
комментариев демонстрировался видеоряд событий в 
Украине начиная от «Евромайдана» заканчивая военным 
вторжением РФ на территорию Украины.  Отдельно 
стоит отметить чрезвычайно важные Интернет-проекты 
– украинский «StopFake24» и американский «To inform is 
to infl uence»25, которые  активно опровергают распростра-
няемую кремлем дезинформацию –  «фейк». 

В целом же специальная информационно-психологи-
ческая операция, осуществляемая РФ на поддержку ан-
нексии АР Крым, в очередной раз продемонстрировала от-
сутствие согласованной, последовательной и взвешенной 
государственной информационной политики в Украине, а 
также несоответствие системы государственного управ-
ления информационной сферой современным вызовам 
и угрозам. В сложившейся ситуации новое руководство 
Украины должно сделать соответствующие выводы и в 
кратчайшие сроки принять соответствующие меры на-
правленные как на то, чтобы стать активным участником 
формирования и защиты внутреннего информационного 
пространства, так и влиятельным субъектом международ-
ного информационного пространства. 

В то же время, беря к сведенью широкие возможно-
сти РФ продуцировать дезинформацию, как и внутри 

государства, так на международной арене, через мощный 
медийный ресурс – информационное агентство «Россия 
сегодня», медиа корпорации «Газпром-медиа», спутни-
ковые каналы «НТВ-Мир», «Россия-24», «Раша тудей» 
и др., государствам-соседям РФ, которые в следующий 
раз могут оказаться на месте Украины, следует коопери-
ровать свои медиа возможности для информационного 
противостояния РФ. 
Формой такой кооперации на уровне гражданского об-
щества может стать создание сети совместных проектов: 
по выявлению дезинформации размещаемой РФ  (по 
примеру «StopFake»); по информированию в режиме он-
лайн «общественными журналистами» (с использованием 
инструментов «Stream-ТВ»). На уровне государственной 
информационной политики кооперации в информаци-
онном взаимодействии может осуществляться путем 
подписания договоров об обмене информацией межу 
ведущими национальными каналами, а в дальнейшей 
перспективе – созданием совместных иновещательных 
медиа-корпораций (наподобие «Euronews»), а также 
транснациональных информационных агентств ориен-
тированных на объективное информирование мирового 
сообщества о ситуации на постсоветском пространстве.  
(Endnotes)

Конах Виктория,
кандидат политических наук,

главный консультант Национального института 
стратегических исследований (Украина)
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га, по мнению российских экспертов, в дальнейшем должна 
войти также телекомпания «Russia Today».

2. В частности  на протяжении  лета 2013 г. информа-
ционно-психологическое влияние РФ, вместе с экономиче-
скими санкциями, было направленно на срыв соглашения 
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XXI saukuneSi mediabiznesi sul ufro metad xde-

ba TiToeuli individis cxovrebis, socialuri Tu 

sazogadoebrivi aqtivobisa da biznesis warmatebis 

aucilebeli winapiroba.

mediabazris ganviTareba umniSvnelovanesi 

faqtoria Tanamedrove etapze misi sabazro ekono-

mikaSi warmatebuli integraciisTvis. Tanamedrove 

mediabazris umTavresi tendencia da principi am 

sferoSi umaRlesi teqnologiebis farTo da di-

namiuri danergva gaxda. 

am yovelives xels uwyobs da did SesaZleblobas 

uqmnis onlain biznesi, romelic bazarze SedarebiT 

axali Semosulia; aseTive axali iyo sazogadoebi-

sTvis radios, beWduri mediis da sxva komunikaciis 

saSualebebis Semdeg televizia, Tumca igi mediaba-

zarze gamoCenidan dRemde ar kargavs lideris da 

wamyvan poziciebs. miuxedavad bazarze televiziis 

liderobisa, internetis momxmareblis ricxvi 

dRiTidRe izrdeba, rogorc saqarTveloSi, aseve 

danarCen msoflioSi,  rac SeiZleba gaxdes imis wi-

napiroba, rom onlain biznesi media bazarze wamyvan 

moTamaSed iqces. 

„kavkasiis kvleviTi resursebis centrebis“ 

2011 wlis mediis kvlevis mixedviT, saqarTve-

loSi yvelaze popularul internet-gverdebs 

socialuri qselebi warmoadgens. saqarTvelo-

Si wamyvani socialuri qseli`Facebook” -ia, mas 

686000 aTasamde registrirebuli momxmarebeli 

hyavs. saqarTveloSi internetTan pirdapiri 

wvdoma mosaxleobis 30 procents, anu 1.3 milion 

adamians aqvs. monacemebisa da internetis momxma-

reblis zrdis tempebis gaTvaliswinebiT SeiZleba 

onlain biznesis upirobo ganviTarebis SesaZ-

leblobebze saubari da amasTan onlain marketingi 

mediabazarze umniSvnelovanes rols TamaSobs.

umTavresi problema onlain marketingisT-

vis is gaxlavT, rom reklamis ganmTavseblebi 

am droisTvis naklebi ndobiT uyureben onlain 

bizness sxva danarCen komunikaciebis saSuale-

bebTan SedarebiT miuxedavad imisa, rom media-

bazarze reklamis ganTavseba gacilebiT iafia 

internet saitebze, vidre radioSi da televi-

ziaSi. radioSi erTi wuTi reklamis fasi saSua-

lod 20 dan 50 dolaramde meryeobs. yvelaze 

Zviria reklamis ganTavseba televiziaSi, sadac 

erTi wuTi reklamis fasi saSualod 300 dan 4000 

dolaramdea. amJamad, rodesac saqarTvelos mo-

saxleobis sruli umravlesoba internetis momx-

marebelia, yvelaze xelsayreli gaxda reklamis 

internetSi ganTavseba. saqarTveloSi yvelaze 

popularul da naxvad saitze 2 wuTian promoSi 

onlain marketingi

dReSi 200 lari jdeba, xolo baneri - TveSi 1000 

laria. samagierod, garantirebulia, rom kompani-

is baners 100 000 adamiani naxavs.

mocemuli fasebis miuxedavad, onlain bizness 

reklamis damkveTebi am etapze araseriozulad 

aRiqvamen.  aseve saqarTveloSi ar aris onlain 

biznesis SesaZleblobebi bolomde aTvisebuli 

da sxva qveynebSi garda amerikis SeerTebuli Sta-

tebisa, sadac „internet reklamidan miRebuli 

Semosavlebis moculoba 2011-dan 2015 wlamde  

40%  gaizrdeba  da 2016 wlisTvis yvela sxva pla-

tformidan miRebul Semosavals gauswrebs“, - 

es varaudi amerikulma kvleviTma organizaciam 

Pew Research Center (Project for Excellence in Journali-
sm) TebervalSi gamoTqva.

  mediis pirveli nabiji veb sivrcis gamoyene-

basTan aris Sedarebuli,  rac niSnavs onlainis 

marketis oflain garTobebisTvis gamoyenebas. ro-

gorc sxva industriebisTvis, veb sivrce uzarmazar 

SesaZleblobebs gvTavazobs. magaliTad, RTL Tavis 

filmebsa da onlain Taviseburebebs, satelevizio 

filmebisa da onlain anonsis SeerTebas, raime 

TematikiT dakavSirebuli sazogadoebisa da fa-

nebisTvis statiis yidvis SesaZleblobebas masiur 

reklamirebas uwevs. 

tradiciulma YouTube-ze  nanaxma arxebma ubiZges 

auditorias satelevizio arxebTan dabrunebu-

liyvnen, zogierT SemTxvevaSi  20%-ze meti axal-

gazrda auditoria iZulebulia Zvel televizias 

miubrundes. media produqtebisTvis socialuri 

rekomendaciis iZulebiT gaweva naklebad warmate-

buli gamodga. yidvis SesaZlebloba rekomendaciis 

miRebis Semdgom  mocemuli kvlevis mixedviT Ama-
zon-ze 3% wignebze, da 10%-amde DVD Sesyidvebze 

modioda. zogierTi sazogadoeba ukeTes mdgo-

mareobaSi imyofeboda: wignebisTvis, magaliTad, 



ONLINE MARKETING

Giorgi apciauri

SUMMARY
In Georgia, as well as in the entire world, online business has occupied its place in Media Market. The number 

of internet users has been increasing rapidly in our country, however, on this stage, the activeness of the users 
in online business doesn’t cause the increase of local incomes, because most of the population are the users of 
foreign websites and accordingly the incomes fl ow into those foreign websites.

Keeping incomes on the local market by online freedom, gaining confi dence of the companies and other 
advertisers and activeness of local users  - these and other important issues, that may cause the development  of 
online business in Georgia, needs research, even more, if  we consider that online-advertising is quite popular 
in the world and its market is increasing day by day. How developed is this fi eld in Georgia and how much 
importance do the Georgian companies attach to the online advertising?  The following article is dedicated to 
research these and the above mentioned  issues. Georgian online advertising is still far from world scales, it is 
just making its fi rst steps, however, it appears, that it has a great prospect of development in Georgia and in a 
few years it will gain the same popularity as the other types of the advertising have.
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rekomendaciebis warmatebis xarisxi 5%-s aRwevs 

medikosisTvis da profesionalisTvis. fanta-

stikuri Janris wignebTan SedarebiT, rogoricaa: 

romanebi an sabavSvo wignebi,  zemoxsenebuli Janris 

wignebi yidvis ufro did maCvenebels aCvenebdnen 

(fantastikuri Janris filmebis gayidva 2%-ze 

dabali iyo) (ix. suraTi 1). gasaocrad gamoyenebadi 

onlain marketingi  ar aris kargad gamoyenebuli 

media kompaniebis mier. mxolod ramodenime kompa-

nia realurad iyenebs analitikur instrumentebs 

(Buzzmetrics, Offermatica, Webtrends and others), raTa daa-

dginos Tavisi media danaxarjebi.

 

 1. 

 

 ,

 

 DVD  

    

    

suraTi 1. yidvis procentebi. DVD-isa da wig ebis 

onlain gayidvebi

wyaro: maqkinsis analizi Leskovec-is monacemebze dayr-

dnobiT; Adamic, Huberman, Carnegie Mellon-i.

miuxedavad imisa, rom msoflios wamyvan qveyneb-

Sic ki ar aris bolomde gamoyenebuli onlain bizne-

sis SesaZleblobebi da resursebi, saqarTveloSi 

mainc ufro rTuli situaciaa am mxriv. aqedan 

gamomdinare, vaskvniT, rom aucilebelia maregu-

lirebeli fasebis arseboba, ar unda xdebodes 

aramiznobrivi reklamis ganTavseba saitebze, 

segmenti ganTavsebamde unda iqnes Seswavlili 

da onlain biznesis ganviTarebisTvis aucilebe-

lia onlain Tavisufleba. onalin-Tavisuflebis 

indeqsi wina wlebis monacemebTan SedarebiT 

(43 qula) saqarTvelom 8 punqtiT gaaumjobesa 

sakuTari indeqsi, Tumca miuxedavad amisa, isev 

naxevrad-Tavisufali qveynebis rigebSi moxvda 

35 quliT. qulebi Semdegnairad gadanawilda: wv-

domis siadvile _ 12; kontentis SezRudva _ 10; 

uflebebis darRveva _ 13. (rac ufro naklebia qula, 

miT metia Tavisufleba).

amJamad suraTi Semdegia: saqarTveloSi inter-

net reklamebis raodenoba mkveTrad matulobs, 

rac qveyanaSi internetis gavrcelebis zrdiTac 

aris ganpirobebuli. Tumca, internet reklam-

ebis raodenobis mkveTri zrdis miuxedavad, es 

zrda ramdenime veb-gverdis finansuri mdgrado-

bis uzrunvelsayofad sakmarisi ar aris, radgan 

saqarTveloSi reklamebisTvis gadaxdili fuli 

adgilobrivi mediis ganviTarebas ar xmardeba 

da multinacionalur kompaniebSi, umTavresad 

Google-sa da Facebook-Si miedineba.

giorgi afciauri,

soxumis saxelmwifo universitetis

ekonomikisa da biznesis fakultetis 

doqtoranti


