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გა სუ ლი ცხე ლი და მოვ ლე ნე ბით დატ ვირ თუ ლი 
ზაფხუ ლის გან მავ ლო ბა ში ბევ რი რამ იყო მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი, მათ შო რის, იმ სფე რო ში, რო მელ შიც ჩვენ 
ვცდი ლობთ თქვე ნი ყუ რადღე ბის მიქ ცე ვას. მი ზეზ თა 
გა მო, ჟურ ნა ლის გა მოს ვლა მცი რე ხნით შე ფერ ხდა 
და მათ შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ვერ მო გა წო დეთ. ამ-
იტ ომ გა დავ წყვი ტეთ ამ ნო მერ ში, ახ ალ თან ერ თად, 
შე მოგ თა ვა ზოთ გა სუ ლი პე რი ოდ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მოვ ლე ნე ბის ქრო ნი კა და პუბ ლი კა ცი ები, რომ ლებ საც 
ჯერ კი დევ არ და უკ არ გავთ აქ ტუ ალ ობა.

თქვენ უკ ვე იც ით, რომ აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ-
ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცია (აბ-
ფმფ) გახ და EFAA-ს (ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა 
ევ რო პუ ლი ფე დე რა ცია მცი რე და სა შუ ალო სა წარ-
მო ებ ის ათ ვის) ნამ დვი ლი წევ რი; CIMA გახ და მი სი 
პარ ტნი ორი და მო იპ ოვა უფ ლე ბა გა ნა ხორ ცი ელ ოს 
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბა მი სი პროგ რა მის 
მი ხედ ვით; პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის თით ქმის ყვე-
ლა და ევ რო პის ზო გი ერ თი ქვეყ ნის IFAC-ის წევრ 
ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ულ ფე დე-
რა ცი ებ თან გა ფორ მდა ურ თი ერ თა ნამ შრომ ლო ბის 
მე მო რან დუ მი. აბ ფმფ აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლობს 
სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის და მსოფ ლო ბან-
კის სა ქარ თვე ლოს ოფ ის ებ თან.

ფე დე რა ცი ის ძი რი თა დი ძა ლის ხმე ვა მი მარ თუ-
ლია სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის და 
აუდ იტ ური საქ მი ან ობ ის რე გუ ლა ცი ებ ის სრულ ყო-
ფის პრობ ლე მა ტი კა ზე. “ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი-
სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის” შე სა ხებ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მა, რო მე ლიც ძა ლა დობ რი ვი 
წარ სუ ლის გად მო ნაშ თია, შექ მნა ქა ოს ური მდგო მა-
რე ობა. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი მნიშ ვნე ლოვ ნად აფ ერ-
ხებს სა ქარ თვე ლო ში პრო ფე სი ულ და აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბას, ამ კვიდ რებს მკვეთ რად 
გა მო ხა ტულ მო ნო პო ლი ურ, კო რუფ ცი ულ და დის-
კრი მი ნა ცი ულ გა რე მოს (რაც ვლინ დე ბა ბა ზარ ზე 
კონ კუ რენ ცი ის არ სე ბი თად შეზღუდ ვით, ან ალ ოგი-
ური სტა ტუ სის მქო ნე სხვა პი რებ თან შე და რე ბით 
სხვე ბის თვის არ ახ ელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ მნა სა 
და ერ თი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის თვის ხან გრძლი ვი 
ვა დით კო მერ ცი ული ინ ტე რე სე ბის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფა ში).

მოქ მე დი რე გუ ლა ცი ის შე სა ხებ სპე ცა ლის ტე ბის 
მი ერ გა მოთ ქმუ ლი შე ნიშ ვნე ბი სა, არ გუ მენ ტე ბი სა, 
მი მარ თვე ბი სა თუ მოთხოვ ნე ბი სა, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტში სა კითხის დაძ ვრა ჯი უტ ად იბ ლო კე ბა. 
რო გორც ჩანს, ახ ალ ხე ლი სუფ ლე ბა საც გად მოჰ ყვა 
ძვე ლის გავ ლე ნა და თავ ნე ბო ბა. ამ დე ნად, პრობ ლე მა 
კვლავ რჩე ბა.

ზაფხუ ლის პე რი ოდი დატ ვირ თუ ლი იყო საქ-
მი ანი ვი ზი ტე ბი თაც და დის კუ სი ებ ით აქ ტუ ალ ურ 
სა კითხებ ზე. მათ შო რის, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო კონ-
ფე რენ ცია, რო მე ლიც გა იმ არ თა “STAREP”-ის პროგ-
რა მის ჩარ ჩო ში 2-3 ივ ნისს ავ სტრი ის დე და ქა ლაქ 
ვე ნა ში მსოფ ლიო ბან კის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

რე ფორ მი რე ბის ცენ ტრის ეგ იდ ით: 
2 ივ ნისს შეს დგა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 

რე გი ონ ული ფო რუ მი, რო მე ლიც მი ეძ ღვნა თე მას 
“მცი რე და სა შუ ალო აუდ იტ ური ფირ მე ბის თვის ინ-
ოვ აცი ის და სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კის და ნერ გვის მე ქა-
ნიზ მე ბი დი ნა მი ურ ბიზ ნეს სამ ყა რო ში”;

3 ივ ნისს გა იმ არ თა მი ნის ტე რი ალი — ევ რო პა სა 
და ცენ ტრა ლურ აზი აში მცი რე და სა შუ ალო სა წარ-
მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბის თვის;

ამ შეხ ვედ რებ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყ ვნენ IFAC, 
EFAA, FEE, მსოფ ლიო ბან კი, ევ რო კავ ში რის კო მი-
სია, ავ სტრი ის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო; ავ სტრი ის, 
შვე იც არი ის და ლუქ სემ ბურ გის ფი ნან სთა სა მი ნის-
ტრო ები, რე გი ონ ის პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ები, 
ფარ თო სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ება და პრაქ ტი კო სე-
ბი. შეხ ვედ რა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ აგ რეთ ვე სა ქარ-
თვე ლო დან “პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ-
ორ თა ფე დე რა ცია”, და “აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ ტერ ღა 
და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცია”. 

დე ლე გა ცი ის შე მად გენ ლო ბა ში ჩარ თუ ლი იყ ვნენ: 
ელ გუ ჯა აფ რი დო ნი ძე — რო გორც პარ ლა მენ ტთან 
არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული საბ ჭოს ყო ფი ლი თავ მჯდო-
მა რე; გიორგი რუ სი აშ ვი ლი — აბ ფმფ ვი ცე პრე ზი-
დენ ტი; ზუ რაბ ლა ლა ზაშ ვი ლი — ბაფ-ის გამ გე ობ ის 
თავ მჯდო მა რე.

კონ ფე რენ ცია მიმ დი ნა რე ობ და სა ინ ტე რე სო, 
დი ნა მი ურ და ინ ტე რაქ ტი ულ რე ჟიმ ში. სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლებს ინ ფორ მა ცი ის და გა მოც-
დი ლე ბის ურ თი ერ თგა ზი არ ებ ას თან ერ თად მი ეც ათ 
სა შუ ალ ება IFAC-სთვის და ეს ვათ კითხვე ბი პრობ-
ლე მურ სა კითხებ ზე, მათ შო რის, აბ ფმფ-ის სა ხე ლით 
და ის ვა 2 შე კითხვა: 

1. რა რე გუ ლა ცი ები აქ ვს IFAC-ს იმ შემ თხვე ვა ში, 
თუ ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბობს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ-
გა ნო, ხო ლო IFAC-ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
თარ გმნის პრო ცეს ში ამა თუ იმ მი ზე ზით პრო ფე სი-
ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ თარ გმნის პრო ცე სით ნა-
კის რი ვალ დე ბუ ლე ბა ან იგ ვი ან ებს ან არ სრულ დე ბა, 
რა ზეც IFAC-ის პო ზი ცია იყო შემ დე გი: აღ ნიშ ნულ 
პრო ცეს ზე კუ რა ტო რო ბა ეკ ის რე ბა ქვეყ ნის მა რე-
გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს, ხო ლო ას ეთ ის არ არ სე ბო ბის 
შემ თხვე ვა ში IFAC-ს და მა ტე ბი თი რე გუ ლი რე ბის მე-
ქა ნიზ მი არ გა აჩ ნია.

2. რა რე გუ ლი რე ბა გა აჩ ნია IFAC-ს იმ შემ თხვე ვა-
ში თუ ქვე ყა ნა ში თარ გმნი ლი IFAC-ის სტან დარ ტე ბი 
ად ილ ობ რივ ენ აზე სარ გებ ლო ბენ უპ ირ ატ ეს ობ ით 
სტან დარ ტე ბის ინ გლი სურ ენ ოვ ან ორ იგ ინ ალ ურ 
ვერ სი ას თან შე და რე ბით. კითხვას თან და კავ ში რე ბით 
IFAC პო ზი ცი ას და მა ტე ბით გა ავ რცე ლებს.

5 ივ ნისს ბუ და პეშ ტში ჩა ტარ და EFAA-ს ყო ველ-
წლი ური გე ნე რა ლუ რი ას ამ ბლეა, რო მელ ზეც წარ-
მოდ გე ნი ლი იყო აბ ფმფ გი ორ გი რუ სი აშ ვი ლის სა ხით,

გე ნე რა ლუ რი ას ამ ბლე აზე არ ჩე ულია EFAA-ს ახ-
ალი პრე ზი დენ ტი ბა ტო ნი ბო დო რი შა რი.

mniS vne lo va ni mov le ne bis qro ni ka



ბო დო რი შა რი – არ ჩე ულ იქ ნა პრე ზი დენ ტად EFAA-ს გე ნე რა ლურ 
ას ამ ბლე აზე ბუ და პეშ ტში (უნ გრე თი) ამა წლის 6 ივ ნისს, 5 წლის ვა დით.

ბა ტონ რი შარს აქ ვს 30 წლი ანი გა მოც დი ლე ბა. სხვა დას ხვა დროს 
მუ შა ობ და: აუდ იტ ის და მარ წმუ ნე ბე ლი საქ მი ან ობ ის სა ერ თა შო რი სო 
საბ ჭო ში (IAASB), გერ მა ნი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი აუდ იტ ორ ებ ის ინ სტი-
ტუტ ში (IDS), ბა ვა რი ის აუდ იტ ორ ული პრო ფე სი ული გა ერ თი ან ებ ის 
პრე ზი დენ ტად, გერ მა ნი ის Wirtschaftsprüferkammer სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
საბ ჭო ში, აგ რეთ ვე აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის დიდ 4-ეულ ში გერ მა ნი-
აში, საფ რან გეთ სა და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში.

ეწ ევა მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ კერ ძო აუდ-
იტ ორ ულ საქ მი ან ობ ას, ახ ორ ცი ელ ებს სა ექ სპერ ტო კონ სულ ტა ცი ებს 
აუდ იტ ის და ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ში, 
ბიზ ნე სის შე ფა სე ბას, და ვე ბის მოგ ვა რე ბას.

Bodo Richardt has been an accountant for over 
30 years.  He has worked in a variety of professional 
practices including practices of sizes ranging from the 
big 4 to SMPs working in his native Germany, France 
and the United States.  He has experienced and enjoyed 
working on international and national standard setting 
boards including the International Auditing and As-
surance Standards Board (IAASB) and the Institute of 

Public Auditors in Germany (IDW).  He has also had the 
possibility to serve the auditing profession as Bavarian 
President and a member of the Wirtschaftsprüferkammer 
Advisory Board.  He currently works as a self-employed 
practitioner (SMP) to SMEs and family owned businesses 
where he specialises in the provision of expert opinions 
on audit and accounting related questions, business valu-
ations, mediation and arbitration.

BODO RICHARDT  EFAA’ S NEW PRESIDENT

გ. რუსიაშვილი ყოფილ EFAA-ს პრეზიდენტ გ. ბრიტონთან
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EFAA-ს ახალი პრეზიდენტი



ras warmoadgens EFAA, 

ra roli da misia akisria?

გთავაზობთ ამონარიდებს ოფიციალური დოკუმენტებიდან:

„The Big Voice for Small Business“
EFAA, an organisation focusing 

on SMEs through SMPs

The European Federation of Accountants and Auditors for 
small and medium-sized enterprises (EFAA) is an umbrella 
organisation for national accountants and auditors’ organisa-
tions whose individual members provide professional services 
primarily to SMEs within the European Union and Europe as 
a whole. It was founded in 1994. 

EFAA has 14 members throughout Europe representing 
over 250,000 accountants and auditors.

EFAA is a member of the European Union of Crafts 
Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME).

EFAA is also a founding father of the European Finan-
cial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Small and medium-sized accounting practices (SMPs) 
are European SMEs’ most important business advisors. They 
help entrepreneurs gain access to fi nance, and they provide 
valued business advice allowing them grow their businesses 
sustainably.

SMEs have a number of specifi cities. An important charac-
teristic is that most of their business relations are based on very 
close personalised cooperation and mutual trust. Hence, their 
accountants and auditors need to provide targeted services to 
accommodate the individual needs of SMEs and of the users 
of their fi nancial statements.

Most of the accounting and auditing rules and standards 
are set up at EU or international level, and are often inspired 
by large companies and oriented towards their needs. This is 
why EFAA, the big voice for small business, strives to redress 
this imbalance and better represent SMEs’ and SMPs’ interests 
by providing the regulators with an in-depth knowledge and 
perspective of small businesses.

EFAA is an umbrella group of accountancy bodies. Some 
of EFAA’s members are members of IFAC however.  EFAA 
works well with IFAC.  We are members of the IAASB, 
IESBA and IAESB CAGs - consultative advisory groups of 
IFAC Standard setting boards for auditing, ethics and educa-
tion respectively.  We are also observers of the IFAC SMP 
Committee and work regularly with this group.

 
EFRAG 
The European Financial Reporting Advisory Group is a 

European body that in very simple terms facilitates the en-
dorsement of IFRS in Europe.  IFRS is mandatory for listed 

European entities.  EFRAG has undergone a signifi cant re-
view over the past year and it’s role and it’s governance have 
been the focus of a European Commission Review (Maystadt 
report).  

Professor Robin Jarvis has been a member of the EFRAG 
Supervisory Board for many years now.  He has a detailed 
knowledge of the workings of EFRAG. 

Accounting requirements within Europe are set out in 
the Accounting Directive.  This directive is transposed 
into EU member states and the National GAAP aligns to 
this – or will be expected to in due course.  Traditionally 
there has been a gap in enforcement between the European 
directives and the national GAAP of EU member states.  
The transposition process is currently underway and this 
was the catalyst for the EFAA report on Member State 
Options.

link: 
http://www.efaa.com/fi les/pdf/Publications/Annual%20

reports/2014/EFAA%20MSO%20in%20Accounting%20
Directives%20Report%20140408.pdf 

EFRAG has no role to play in auditing standards.
 

INTERNATIONAL AUDITING 
STANDARDS (ISAS)
ISAs are set by the IAASB – the International Auditing and 

Assurance Standards Board.  The ISAs are global standards 
that overarch the auditing standards used in European Mem-
ber States.  European Member states apply them in differing 
levels.  The UKs auditing standards, for instance, are pretty 
much fully aligned to ISAs. 

The European Commission has observer status on the 
IAASB and is a member of the IAASB Consultative Advisory 
Group (IAASB CAG).  The European Commission does this 
to ensure that the ISAs developed are high quality standards 
and to ensure that the IAASB’s due process has been followed. 

 
EFAA is also a member of the IAASB CAG and inputs 

to the standard setting process for ISAs and other assurance 
standards on SME and SMP matters.

The European Union has recently (through its 2014 
Audit Directive and Audit Regulation) introduced the pos-
sibility for the European Commission to endorse these 
standards (ISAs) in the future.  As yet this has not been taken 
forward.  We may see some movement on this in the next 
2/3 years. 

EFAA – European Federation of Accountants and Auditors for SMEs  www.efaa.com
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„დი დი ხმა მცი რე ბიზ ნე სი სათ ვის”
EFAA, წარ მო ად გნეს ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც 

ფო კუ სირ დე ბა მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ზე 
მცი რე და სა შუ ალო პრაქ ტი კე ბის მეშ ვე ობ ით

ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ევ რო პუ ლი ფე-
დე რა ცია მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ათ ვის 
(EFAA) წარ მო ად გენს ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა 
ერ ოვ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის „ქოლ გა“ ორ გა ნი ზა ცი ას, 
რომ ლის ინ დი ვი დუ ალ ური წევ რე ბი ახ ორ ცი ელ ებ-
ენ პრო ფე სი ულ მომ სა ხუ რე ბას უპ ირ ატ ეს ად მცი რე 
და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ათ ვის, რო გორც ევ რო-
კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, ისე ტე რი ტო რი ულ ევ რო პა ში. 
ორ გა ნი ზა ცია და ფუძ ნდა 1994 წელს და ამ ჟა მად იგი 
აერ თი ან ებს 14 ევ რო პუ ლი ქვეყ ნის, მათ შო რის, სა-
ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას, რომ ლე ბიც 
უმ თავ რე სად IFAC -ს წევ რე ბიც არი ან.

EFAA - ით ვლის ევ რო პის 14 პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ას, რომ ლე ბიც აერ თი ან ებ ენ 

250,000-ზე მეტ ბუ ღალ ტერ სა და აუდ იტ ორს. 

EFAA - ევ რო პის მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის 
პრო ფე სი ული გა ერ თი ან ებ ის (UEAPME) წევ რია.

EFAA - ევ რო პის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფის (EFRAG) დამ ფუძ ნე ბე ლია.

მცი რე და სა შუ ალო ზო მის პრაქ ტი კე ბი ბუ ღალ ტე-
რი ასა და აუდ იტ ში (SMPs) წარ მო ად გე ნენ მცი რე და 
სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის სა უკ ეთ ესო ბიზ ნეს მრჩევ ლებს 
ევ რო პა ში. ის ინი ეხ მა რე ბი ან მე წარ მე ებს ფი ნან სე ბის 
მო ზიდ ვა ში, იმ ის ხარ ჯზე, რომ აწ ვდი ან ბიზ ნესს ღი-
რე ბულ რჩე ვებს, რაც ბიზ ნე სის მდგრა დი გან ვი თა რე-
ბი სათ ვის გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია.

მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებს გა აჩ ნი ათ რამ დე-
ნი მე სპე ცი ფი კუ რი ნი შან თვი სე ბა. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე-
ლო ვან ფაქ ტორს მი ეკ უთ ვნე ბა ის, რომ მა თი მი ერ წარ-
მარ თუ ლი ბიზ ნესს - ურ თი ერ თო ბე ბი ხშირ შემ თხვე ვა-
ში ეფ უძ ნე ბა მჭიდ რო პერ სო ნა ლურ თა ნამ შრომ ლო ბას 
და ორ მხრივ ნდო ბას. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მცი რე და 
სა შუ ალო ზო მის პრაქ ტი კე ბის სერ ტი ფი ცი რე ბულ მა 
ბუ ღალ ტრებ მა და აუდ იტ ორ ებ მა სა ჭი როა შეს თა ვა-
ზონ ბიზ ნესს ტარ გე ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ები, 
რა თა უპ ას უხ ონ რო გორც მცი რე და სა შუ ალო სა წარ-
მო ებ ის ინ დი ვი დუ ალ ურ მოთხოვ ნებს, ისე ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის მომ ხმა რე ბელ თა ინ ტე რე სებს. 

ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის ნორ მა-
ტი ული წე სე ბის და სტან დარ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
მი იღ ება ევ რო კავ ში რი სა თუ სა ერ თა შო რი სო მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის დო ნე ზე და ხში რად ეს 
მო ტი ვი რე ბუ ლია მსხვი ლი კომ პა ნი ებ ის ინ ტე რე სე ბით 

და მათ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა. სწო რედ ამ იტ ომ, ეფაა, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენს „დიდ ხმას მცი რე ბიზ ნე სი-
სათ ვის“ ცდი ლობს, რომ და არ ღვი ოს არ სე ბუ ლი დის-
ბა ლან სი და უფ რო უკ ეთ წარ მო ად გი ნოს რო გორც 
მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის, ისე მცი რე და სა-
შუ ალო ზო მის პრაქ ტი კე ბის ინ ტე რე სე ბი იმ ის ხარ ჯზე, 
რომ მი აწ ვდის მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნო ებს სფე რო ში 
დე ტა ლუ რი ცოდ ნა სა და გა მოც დი ლე ბას და მცი რე 
ბიზ ნე სის პერ სპექ ტი ვე ბის თა ობ აზე ინ ფორ მა ცი ას.

ამ დე ნად, EFAA არ ის რა პრო ფე სი ული სერ ტი-
ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
„ქოლ გა“ ორ გა ნი ზა ცია, მი სი წევ რი ფე დე რა ცი ები 
წარ მო ად გე ნენ ას ევე IFAC-ის წევ რებს. EFAA კარგ 
სა მუ შაო რე ჟიმ შია IFAC-თან. EFAA არ ის შემ დე გი 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წევ რი: IAASB, IESBA და IAESB 
CAGs - რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ IFAC გამ გე ობ ის 
სა კონ სულ ტა ციო ჯგუფს აუდ იტ ის, ეთ იკ ის და გა-
ნათ ლე ბის სტან დარ ტებ ში. EFAA ას ევე IFAC-ის მცი რე 
და სა შუ ალო პრაქ ტი კის კო მი ტე ტის დამ კვირ ვე ბე ლი 
წევ რია და რე გუ ლა რულ რე ჟიმ ში მუ შა ობს ამ ჯგუფ ში. 

EFRAG 
 ევ რო პის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა კონ სულ-

ტა ციო ჯგუ ფი წარ მო ად გენს ევ რო პულ ორ გა ნოს, 
რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა ფასს-ებ ის (IFRS) და ნერ გვას 
ევ რო პა ში. IFRS სა ვალ დე ბუ ლოა ევ რო პა ში კო ტი რე-
ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ვის. EFRAG-ში გან ხორ ცი ელ და 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი ბო ლო წლე ბის  გან მავ-
ლო ბა ში და მი სი რო ლის და მმარ თვე ლო ბის სა კითხი 
ევ რო კო მი სი ის მსჯე ლო ბის სა გა ნი იყო (მა იშ ტა დის 
ან გა რი ში).  

 EFAA-ს წევ რი პრო ფე სო რი რო ბინ იარ ვი სი მრა ვა-
ლი წლის გან მავ ლო ბა ში იყო EFRAG-ის სა მეთ ვალ ყუ-
რეო საბ ჭოს წევ რი. მას გა აჩ ნია EFRAG-ის სა მუ შაო 
გა რე მოს დე ტა ლუ რი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა. 

 ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის მოთხოვ ნე ბის შე მუ შა-
ვე ბა ევ რო კავ შირ ში ხდე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
დი რექ ტი ვის დო ნე ზე. ეს დი რექ ტი ვა შემ დეგ ინ ერ-
გე ბა ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში და ერ ოვ ნუ ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბა შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და მო ვი დეს მას-
თან – ან გა ნი საზღვრე ბა რო დის მოხ დე ბა ეს. ტრა დი-
ცი ულ ად  ამ ორ პრო ცესს შო რის დრო ში დაგ ვი ან ება 
არ სდევს თან. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს და ნერ გვის 
პრო ცე სი და სწო რედ ეს იყო EFAA-ს კვლე ვის კა ტა-
ლის ტი ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის არ სე ბულ 
შე საძ ლებ ლო ბებ ზე.

ლინ კი: 
http://www.efaa.com/files/pdf/Publications/Annu-

al%20reports/2014/EFAA%20MSO%20in%20Account-
ing%20Directives%20Report%20140408.pdf 

 EFRAG -ს არა აქ ვს შე ხე ბა აუდ იტ ის სტან დარ-
ტებ თან. 

EFAA - buRaltrebis da auditorebis evropuli 

federacia mcire da saSualo sawarmoebisaTvis

WWW.EFAA.COM
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აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ დე ბი (ISAs)
ISAs სტან დარ ტე ბი შე მუ შავ დე ბა IAASB – აუდ-

იტ ის და მარ წმუ ნე ბე ლი გა რი გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს მი ერ.  ISAs არ ის გლო ბა ლუ რი 
მას შტა ბის სტან დარ ტე ბი, რომ ლე ბიც იურ არ ქი ულ ად 
უფ რო მა ღალ დო ნე ზე იმ ყო ფე ბა ვიდ რე ევ რო კავ ში რის 
წევ რი ქვეყ ნე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი აუდ იტ ის ერ ოვ-
ნუ ლი სტან დარ ტე ბი.  ევ რო პის წევრ ქვეყ ნებს შო რის 
გან სხვა ვე ბაა მა თი გა მო ყე ნე ბის ხა რის ხის თვალ საზ-
რი სით.  დი დი ბრი ტა ნე თის აუდ იტ ის სტან დარ ტე ბი, 
მა გა ლი თად, ძა ლი ან ეს ად აგ ება ISAs. 

 ევ რო კო მი სი ას გა აჩ ნია დამ კვიდ რებ ლის სტა ტუ-
სი IAASB-ში და არ ის IAASB სა კონ სულ ტა ციო მრჩე-
ველ თა ჯგუ ფის (IAASB CAG) წევ რი იმ მიზ ნით, რომ 
ევ რო კო მი სი ამ უზ რუნ ველ ყოს, რომ შე მუ შა ვე ბუ ლი 

ISAs მა ღა ლი ხა რის ხი სა აუტ იდ ის სტან დარ ტე ბია და 
IAASB-ის სტან დარ ტე ბის მი მო ხილ ვის და მი ღე ბის 
ყვე ლა ში და პო ლი ტი კის პრო ცე დუ რა  და ცუ ლი იყო.

 EFAA ას ევე IAASB CAG-ის წევ რია და მო ნა წი ლე-
ობს ISAs და სხვა მარ წმუ ნე ბე ლი სტან დარ ტე ბის შე მუ-
შა ვე ბის პრო ცეს ში მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ თან 
და მცი რე და სა შუ ალო პრაქ ტი კებ თან და კავ ში რე ბულ 
სა კითხებ ზე. 

 ევ რო კავ შირ მა ახ ლა ხანს (თა ვი სი 2014 წლის 
აუდ იტ ის დი რექ ტი ვის და აუდ იტ ის რე გუ ლა ცი ის 
მეშ ვე ობ ით) ნი ად აგი ჩა უყ არა ევ რო კო მი ის მი ერ ISAs 
სტან დარ ტე ბის მი ღე ბას მო მა ვალ ში.  იმ ის გა მო, რომ 
ეს პრო ცე სი ჯერ არ დაწყე ბუ ლა, შე საძ ლე ბე ლია, რომ 
ამ მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბა უკ ვე შემ დე გი 2-3 
წლის გან მავ ლო ბა ში ვი ხი ლოთ.

გ. რუსიაშვილი ფორუმში მონაწილე კოლეგებთან

გ. რუსიაშვილი ბუდაპეშტში EFAA-ს გენერალურ ანსამბლეაზე
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გ. რუსიაშვილი ბუდაპეშტში EFAA-ს გენერალურ ანსამბლეაზე აზერბაიჯანელ კოლეგებთან

ამ პერიოდში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები 
გაფორმდა შემდეგ ორგანიზაციებთან:

the National Chamber of Statutory Auditors in Poland (KIBR)
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa,  Poland

Tel: +48 22 637 30 81-83
Fax: +48 22 637 30 84

www.kibr.org.pl
Józef Król, President

ICC Georgia                               
Mr. Mike Martley                                                       

Executive Director 

Chamber of Auditors of Uzbekistan “UZAUDIT”
www.uzaudit.uz

16 Nasirov street, 8th lane, 100084, Tashkent, Uzbekistan
Ravshan Haidarov, Chairman

Integrity Action, www.integrityaction.org having its headquarters in First Floor, 364 City Road, London, EC1V 
2PY, United Kingdom

Ellen Goldberg, Director

Adrian & Partners AB Certified Public Accountants “ADRIANPARTNERS”,  www.adrianpartners.se having its 
headquarters in 14, Prastgardsangen, 412 71, Stockholm, Sweden,

Dr. Mats Olsson, President
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gamoxmaurebebi ucxoeTidan:

 

 

Dear Participants, Dear Colleagues, 
 
On the occasion of the Taxation in Europe – 8th International Tax Conference – co-organized by the Association 
of Hungarian Certified Tax Experts and the European Federation of Accountants and Auditors for SMEs, 
the taxation and accounting experts of Europe are coming again to Budapest, for the purpose of sharing their 
knowledge and experience in the most exciting professional issues with each other.  
 
The central topic of the tax conference of this year is:  

 
Taxation and accounting issues for SMEs  

 
There are 20,8 million SMEs in Europe, but even so, the European Union regulations have favoured the 
multinational companies. Will the EU change its approach? In what areas is the improvement necessary and 
possible?  
 
The SMEs have an important place in the micro- and macro-environment. Small and medium enterprises have a 
significant role in maintaining the economic and social balance of several countries; still they have to operate in 
an economic, legal and regulated environment that has been mainly developed for the large enterprise sector.  
 
The goal of the conference is to develop proposals for the improvement of the SME sector on EU and national 
level with the monitoring of SMEs’ monetary, accounting, taxation, auditing and financing specialties and 
the international observations.  
 
We have requested renowned presenters from the European Union, the EFAA and some member states to 
construe and introduce their topics for the conference.  
There will be participants from almost all the European countries who can share their experience at the section 
meetings. The high-standard professional work and the accompanying programs promise a pleasant and gainful 
pastime.  
 
If you work with SMEs or deal with SME-related consultancy, auditing, accounting services, management, 
research, controlling or you would like to extend your international relations in one of the most beautiful capital 
of Europe, then this conference is organised for you. 
 
Looking forward to meeting you, in the name of the organizers.   
 
Yours faithfully, 
 

György Herich dr. 
President 
Association of Hungarian Certified Tax Experts 
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Dear Giorgi Rusiashvili,
Allow me to congratulate you and your organization for the acceptance at 

EFAA, and I am sure this will strength your position and contribution to the 
improvement of the professional environment.

We are honored to have the opportunity for cooperation with your Federa-
tion of Auditors, Accountants and Financial Managers and we are interested to 
sign a memorandum of understanding between our professional organizations.

On the other hand, you have to take into account that at the end of September 
this year, we will have The Annual Conference and new elections for the Board 
of The Chamber of Financial Auditors of Romania.

Unfortunately, at this moment I am not able to sign the document, due to the fact that such offi cial paper has to 
be approved priory by The Council of our organization, which is going to be held not earlier than October 2014.

That is why I do propose you to renew our perspective after the new Council of CAFR will analyze and decide 
about your proposals, including your invitation to be a member of the editorial board of your new publication.

Wishing you all the best,
Horia Neamtu

Camera Auditorilor Financiari din Romania
The Chamber of Financial Auditors of Romania

www.cafr.ro

ba to n gi or gi ru si aS vi ls

ne ba mi bo ZeT mo gi lo coT Tqven da Tqvens or ga ni za ci as EFAA-aSi mi Re ba. me dar w mu ne bu li var, 

rom es ga aZ li e rebs Tqvens po zi ci as da wvlils Se i tans pro fe si u li ga re mos ga um jo be se ba Si.

gvaqvs pa ti vi gvqon des Ta nam S rom lo bis Se saZ leb lo ba sa qar T ve los audi tor Ta, bu Ral-

ter Ta da fi nan sur me ne jer Ta fe de ra ci as Tan da da in te re se bu li varT xe li mo va we roT Cvens 

pro fe si ul or ga ni za ci ebs So ris ur Ti er Ta nam S rom lo bis me mo ran dums.

me o res mxriv, gTxovT, ga iT va lis wi noT, rom Cve ni fi nan su ri wlis da sas ruls seq tem ber Si 

gveq ne ba yo vel w li u ri kon fe ren cia da avir CevT ru mi ne Tis fi nan sur audi tor Ta pa la tis axal 

sab Wos.

sam wu xa rod, am etap ze me SezRu du li var xe li mo va we ro do ku ments imis ga mo, rom ase Ti 

ofi ci a lu ri do ku men ti un da da am t ki cos Cve ni or ga ni za ci is ax lad ar Ce ul ma sab Wom, rom lis 

Sek re bac ga i mar Te ba ara uad res 2014 wlis oq tom b ri sa.

swo red ami tom me gTa va zobT, rom gan va ax loT Cvens So ris Ta nam S rom lo bis per s peq ti va mas 

Sem deg, rac CAFR axa li sab Wo ga a na li zebs Tqvens wi na da de bebs, maT So ris Tqvens mow ve vas vi-

yoT war mod ge ni li wev rad Tqve ni Jur na lis sa re daq cio ko le gi a Si.

gi sur vebT yve la fer sa u ke Te sos, 

ho ria ne am tu

fi nan su ri audi to re bis ru mi ne Tis pa la ta

www.cafr.ro
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Please see below notifi cation for the EFAA – ACCA – NBA event to be held in Brussels on 14 July. 
 

The discussion will use the work produced by the EFAA Accounting Expert Group on the Mem-
ber State Options “Implementing the New European Accounting Directive: Making the right 

choices”. 

INVITATION

 
Implementing the New European Accounting Directive: Making the right choices

 
 Facilitated by EFAA in association with ACCA and NBA

14 July 2014
 

CBI business house, 14 rue de la Science, 8th Floor, 1040 Brussels
11.00am-13.30pm, followed by a sandwich lunch

 
The Accounting Directive (Directive 2013/34/EU on the annual fi nancial statements, consolidated fi nancial 

statements and related reports of certain types of undertakings) published on 26 June 2013, entered into force on 
20 July 2013 and should take effect in Member States on 20 July 2015, expiry date of the implementation period.

 This Directive replaces the existing Fourth and Seventh Directives on company law which addressed reporting 
by companies generally and by groups.  It represents the culmination of a signifi cant amount of debate addressing 
the accounting acquis in Europe and incorporates within it some 100 Member State Options. Some believe that the 
Member State Options left within the Directive neither enhance the “level playing fi eld” nor increase comparability 
across Europe.  Instead they create a challenge for Member States who now must implement the Directive and in 
doing so must determine which options to use. They also create an opportunity.  Would better accounting be served 
by the adoption of some Member State Options but not others?

 The determination of which Member State Options to use raises some interesting questions. What constitutes 
better accounting? What roles do transparency and market effi ciency, comparability, relevance, costs versus benefi t 
and international harmonization play in this process?  What are the appropriate criteria?

 Arguably one of the most topical Member State Options is the inclusion within the Directive of the Micro 
Directive (Directive 2012/6/EU of the European Parliament and the Council of 14 March 2012 which amended 
Directive 78/660/EEC).  This Micro Directive is incorporated as Chapter 9 (Provisions concerning exemptions 
and restrictions on exemptions) and Article 36 (Exemptions for micro-undertakings) and these rules are already in 
effect within certain Member States who have decided to adopt the Member State Option. What actions will those 
who have not already adopted the Micro Directive now take?

 EFAA, in association with ACCA  and NBA, is therefore delighted to invite you to a discussion to address what 
Member State Options should be taken on board and what criteria should be used to determine their inclusion.

 
RSVP
Would you please be so kind and let us know if you are able to attend by the 8th July, replying toCecile.bonino@

accaglobal.com
 
Draft Agenda 
10.30am Registration
11.00am Welcome speech by Bodo Richardt, EFAA President
11.10am Introduction to the issue moderated by Richard Martin, Head of Corporate Reporting, ACCA
11.25am The criteria for making the right choices Henk Ver Hoek, Coordinator Financial Reporting, NBA
11.50am The Micro Directive, Implementation in Member States, Pros and Cons, what factors need to be 
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considered?  What challenges are there to appropriate implementation? Joerg Mueller, Member of the Board 
of Directors, German Chamber of Public Accountants

12:10pm Roundtable participant interventions and debate 
13.20pm Concluding remarks by Bodo Richardt, EFAA President
13.30pm Sandwich lunch
 
We look forward to welcoming you,
Best regards,
 
Cecile Bonino 
ACCA
Public Affairs and Media Relations Manager-EU 
CBI business house 
14 rue de la Science 
BE-1040 Brussels 
Tel:+32 (0) 2 286 11 37 
Mob: +44 (0) 7809595008 
http://www.accaglobal.com 

Addressing the challenges of the global economy - learn more at www.accaglobal.com/economy

AZERBAIJAN CHAMBER OF AUDITORS, GEORGIAN FEDERATION 
OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND AUDITORS SIGN MOU

On Apri l  16th Azerbai jan Chamber of Auditors and the Georgian Federation of Auditors, 
Accountants and Financial Managers (GFAAFM) signed an agreement on Mutual Understanding.
Speaking to the signing ceremony, which took place in Baku, Vahid Novruzov, chairman of the Azer-
baijan Chamber of Auditors stressed the importance of cooperation between auditing authorities of 
the two countries. He added the agreement would contribute to expanding the bilateral cooperation.
GFAAFM Executive Director Iuri Papaskua hailed support of the Azerbaijan Chamber of Auditors.

AZERTAC
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mowveva franguli institutebidan 

(CNCC - prezidenti batoni iv nikolasi da 

CSOEC - prezidenti batoni Jozef Zorgnoti) IFAC-is romis 

msoflio kongresze monawileobis misaRebad 

(2014 wlis neomberSi)

 17 17

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
4



სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის ახ ალი წევ რე ბი
ვფიქ რობთ, მკითხვე ლის თვის სა სი ამ ოვ ნო იქ ნე ბა ვა უწყოთ, რომ ჟურ ნალ “ბიზ ნე სი და კა ნონ-

მდებ ლო ბის” პო პუ ლა რო ბა დღი თიდღე იზ რდე ბა. მას უკ ვე იც ნო ბენ ამ ერ იკ აში, ევ რო პა ში და პოს-
ტსაბ ჭო თა სივ რცე სი. აღ ნიშ ნულ ზე მეტყვე ლებს გა მოხ მა ურ ებ ები და აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მე ბის 
არე ალი, რო მელ თა შე სა ხე ბაც მო საზ რე ბე ბი სის ტე მა ტუ რად ქვეყ ნდე ბა დარ გის მა ღა ლი რან გის 
ექ სპერ ტე ბის მი ერ. ჟურ ნა ლის ას ეთ ავ ტო რი ტეტს გა ნა პი რო ბებს სა რე დაქ ციო საბ ჭოს შე მად გენ-
ლო ბა, რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლია მსოფ ლი ოში ცნო ბი ლი, ტი ტუ ლო ვა ნი მეც ნი ერ ები და წამ ყვა ნი 
სპე ცი ალ ის ტე ბი. სა ერ თა შო რი სო აღი არ ებ ის და მის მი მართ ინ ტე რე სის და დას ტუ რე ბაა აგ რეთ ვე ის 
რომ ჟურ ნალ თან თა ნამ შრომ ლო ბის სურ ვი ლი გა მოთ ქვეს და ამი ერ იდ ან სა რე დაქ ციო კო ლე გი აში 
იქ ნე ბინ ჩარ თულ ნი ის ეთი საქ ვეყ ნოდ ცნო ბი ლი მეტ რე ბი, რო გო რი ცაა:

Marie Lang BA FCA  Technical Director of EFAA. She graduated with honours with a 
degree in Economics from Lancaster University, England and is a Chartered Accountant and 
Fellow of the ICAEW. She was Senior Manager at KPMG dealing with Audit, Assurance and 
Transaction Services engagements for large and multinational listed companies. She spent 9 
years at KPMG in total which included a 1year secondment to KPMG Prague. She left KPMG 
to work in the SME sector where she spent 8 years in the position of Financial Controller hav-
ing overall responsibility for fi nancial reporting and matters. She currently works with GBAC 
Accountants and Business Advisers, an SMP, focusing primarily on SME issues.

Marie works closely with the Board of EFAA supporting them as required and is a member 
of all four EFAA expert groups.

mari langi evropis buRalterTa da auditorTa dederaciis (EFAA) teqnikuri direqtoria. man warCinebiT 
daamTavra lankasteris universitetis (inglisi) ekonomikis  fakulteti. aris inglisisa da uelsis nafic 

nafic buRalterTa serTificirebis institutis (ICAEW) mier sertificirebuli buRalteri. wlebis 
ganmavlobaSi muSaobda inglisSi didi oTxeulis erT-erTi firmis - KPMG-is auditis da marwmunebeli 
garigebebis ufros menejerad. misi uSualo zedamxedvelobis sferos Seadgens msxvili da multinacional-

uri kompaniebi. igi 9 weli muSaobda KPMG-is, maT Soris, 1 weli praRis ofisSi. amis Semdeg 8 weli igi 
muSaobda mcire da saSualo sawarmoebis seqtorSi da ekava finansuri makontrolebelis funqcia - kurirebda 
arafinansuri angariSgebis da masTan dakavSirebul sakiTxebs. amJamad SeTavsebiT muSaobs mcire da sa-

Sualo praqtikis sawaroSi: `GBAC - buRaltrebi da biznesmrCevelebi~, romelic uSualod fokusirdeba 

mcire da saSualo sawarmoebis momsaxurebaze.

qalbatoni langi mWidrod TanamSromlobs EFAA-s gamgeobasTan, uzrunvelyofs ra organizaciis saqmi-

anobis mxardaWeras da aris amave organizaciis 4 saeqsperto jgufis wevri.

Anna Karmańska – Professor, Member of the EFAA Board,  Dean of the Accounting Depart-
ment of the Main School of Commerce in Warsaw; Chair of the Senate Program Commission at 
the Main School of Commerce; Chair of Accountants Association in Poland (AAP) Main Board 
Ethics Commission; Deputy Chair of AAP Research Council.

Her fi eld of specialization covers fi nancial accounting, capital group accounting, managerial 
accounting, and corporate and institutional cost accounting. Prof. Karmańska has been granted the 
Award of the Minister of National Education and Sport and the Medal of the National Education 
Commission. She has been a multiple winner of the most prestigius awards for academic paper 
and organisational work.

ana karmanska - profesori, EFAA-s gamgeobis wevri, varSavis komerciis umaRlesi 
skolis buRaltruli aRricxvis kaTedris xelmZRvaneli; amave skolis senatis pro-
gramis komisiis Tavmjdomare, poloneTis buRalterTa asociaciis eTikis komisiis 
Tavmjdomarea da amave asociaciis kvleviTi sabWos Tavmjdomaris moadgile.

misi gamocdileba moicavs finansur angariSgebas, kapitalis jgufebis aRricxvas, menejerul aRricxvas, 
korporaciul da institucionalur danaxarjebis aRricxvas. 

miRebuli aqvs erovnuli ganaTlebis da sportis ministris jildo da ganaTlebis erovnuli komisiis 
medali, mravali prestiJuli prizi ramdenime akademiuri naSromebisaTvis da organizaciuli samuSaosTvis.
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Robin Jarvis is Special Advisor to ACCA, Professor of Accounting at Brunel Univer-
sity in the UK and Policy Adviser to the European Federation of Accountants and Auditors 
(EFAA). He currently is a member of the IASB’s IFRS for SMEs Implementation Group and 
the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) where he sits on the Supervi-
sory Board, Policy and Research Committee and Nominating Committee. His main research 
interests are in the activities of SMEs and Small and Medium Size Practices of Accountants 
(SMPs). Robin was awarded in 2013 the British Accounting and Finance Association (BAFA) 
Lifetime Achievement Award for his contributions to the advancement of accounting and 
fi nance academic community.

In recent years this interest has extended to banking and fi nancial services. He chairs 
the Advisory Panel to the Chartered Banker Professional Standards Boards, is a member of 
European Commissions Expert Group - Financial Services User Group (FSUG) and the Euro-
pean Banking Authorities (EBA) Banking Stakeholder Group. Robin was appointed as a Jury 

Member of the Robin Cosgrove Prize in Financial Ethics 2013 and has also recently been appointed by the Welsh Government 
to their SME Access to Finance Advisory Panel. 

Professor Jarvis is the author of 10 books and numerous research papers and in 2010 was the prize winner of the Chartered 
Institute of Personnel and Development (CIPD) Best Research Paper.  

რობინ იარვისი - Brunel-ის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) პროფესორი,   ACCA სპეციალური მრჩეველი, 
ევროპის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (EFAA) მრჩეველი პოლიტიკის საკითხებში, ბასს-ის და 
ფასს-ის მცირე და საშუალო ბიზნესში განმახორციელებელი ჯგუფის და ევროპის ფინანსური ანგარიშგების 
მრჩეველთა ჯგუფის (EFRAG) წევრი და  სამეთვალყურეო საბჭოს პოლიტიკის, კვლევების და წარდგენის 
კომიტეტის ხელმძღვანელი. მისი კვლევის ძირითადი ინტერესი ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესის მცირე 
და საშუალო პრაქტიკის ბუღალტერთა (SMPs) საქმიანობას. 

საბუღალტრო და საფინანსო აკადემიური საზოგადოების წინსვლის საქმეში შეტანილი წვლილის 
აღსანიშნავად, 2013 წელს მიენიჭა ბრიტანეთის საბუღალტრო და საფინანსო ასოციაციის (BAFA) ჯილდო 
„პროფესიული საქმიანობის მთავარი მიღწევისთვის“.  

Lilia GRIGOROI, Dr. Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM Doctor în economie, 
Conferenţiar universitar, Şef catedră „Contabilitate si audit” ASEM, membru al Senatului ASEM.
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2010. Membru Consiliul Director al ACAP RM din 
2011. Preşedinte ACAP RM din 2 iulie 2012.

ლი ლია გრი გო როი, ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, მოლ დო ვე თის ეკ-
ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის დე პარ ტა მენ ტის 
ხელ მძღვა ნე ლი.

Лилия Григорой. Председатель Правления АКАП РМ. Доктор экономических наук, 
профсор, Начальник отдела «Бухгалтерский учет и аудит» АСЕМ, член Сената АСЕМ. 

Полномочный Член АКАП РМ 2010, Член Совета АКАП РМ 2011, Президент АКАП 
RM с 2 июля 2012.

Алексей Леопольдович Руф, Доктор экономическых наук, Генеральный директор. 
Председатель Совета директоров АКГ „Руфаудит/Инаудит Альянс“. .Председатель Совета 
Аудиторско-консультационной Группы „Руфаудит Альянс“.

Председатель Правления Совета по общественному надзору за развитием действую-
щей методологии бухгалтерского учета, формированием финансовой отчетности, органи-
зацией государственного регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности.

ალექსეი რუფი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, რუსეთის ფედერაციის 
ბუღალტრულ ექსპერტთა და ფინანსურ აუდიტორთა გილდიის გამგეობის 
თავმჯდომარე, აუდიტორულ საკონსულტაციო ჯგუფის „რუფაუდიტ/ინაუდიტ 
ალიანსის“ გენერალური დირექტორი, დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე.

რუსეთის ფედერაციის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების, 
აუდიტორული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირებისა და თვითრეგულირების 
საზოგადოებრივი ზედამხედველობის გამგეობის თავმჯდომარე.
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ბოლო წლების განმავლობაში მისი ინტერესთა სფერო კიდევ უფრო გაფართოვდა და მოიცავს საბანკო და 
ფინანსურ მომსახურებას. იგი თავმჯდომარეობს სერთიფიცირებულ ბანკირთა პროფესიული სტანდარტების 
დაცვის საკონსულტაციო საბჭოს, არის ევროპის კომისიების ექსპერტთა ჯგუფის - ფინანსური სერვისების 
მომხმარებელთა ჯგუფის (FSUG) და ევროპის საბანკო (EBA დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფიის წევრი. 

2013 წლის დაინიშნა ფინანსური ეთიკის პრემიის ჟიურის წევრად, ასევე, არჩვეულია უელსის მცირე და 
საშუალო ბიზნესის ფინანსების ხელმისაწვდომობის მრჩეველთა საბჭოში. 

არის ACCA ინსტიტუტის პერსონალის და განვითარების (CIPD) ახალი კვლევის 2010 წლის პრიზიორი, 10 
წიგნის და მრავალი სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომის ავტორი.

Federico Diomeda was unanimously elected president of EFAA for the period 2006 - 2008. 
He previously served as a member of the EFAA Board.

After his graduation in economics at the Genoa University, he passed the state exam and 
joined in 1984 the self-regulatory body of Dottori Commercialisti, the Italian accountancy 
profession’s organisation. His career has been oriented right from the start into two specifi c 
fi elds of the accountancy profession: advising the enterprises (SMEs) in all the aspects of their 
business including accounting, economic, fi nancial and commercial law and, cooperating with 
the court in the bankruptcy procedures as a trustee. He practices the profession in Genoa as a 
sole practitioner and his clients are SMEs. 

He joined one of the Italian professional unions - AiDC Italian Association of Dottori 
Commercialisti - becoming a member of the Committee for Cultural Development and Inter-
national Relationships of AiDC. 

His experience as professional in the various fi elds of the accountancy profession brings high added-value to EFAA.
Federico Diomeda speaks English, Italian and has basic literacy in German.

federiko diomeda - EFAA-s aRmasrulebeli direqtori. 2006-2008 wlebSi EFAA-s prezidenti. war-

sulSi amave organizaciis gamgeobis wevri.

jenuas universitetis warmatebiT damTavrebis Semdeg 1984 wels igi SeuerTda italiis TviTregu-

lirebad buRaltrul profesiul organizacias Dottori Commercialisti.
karieris dasawyisidan misi saqmianoba moicavda buRaltruli profesiis or fundamentur sakiTxs:^1) 

mcire da saSualo sawarmoebis sakonsultacio momsaxurebis  farTo speqtrs dakavSirebiT, rac moicavs 

buRaltrul aRricxvas, ekonomikur, finansur da komerciuli samarTlis sakiTxebs da 2) sasamarTlo 

davebSi monawileobaze firmebis gakotrebis da gadaxdisuunarobis procedurebTan dakavSirebiT, rogorc 

biznesis rwmunebuli piri.   

igi eweva auditorul praqtikas genuaSi, italia, rogorc kerZo auditori da misi klientebi ZiriTadad 

mcire da saSualo sawarmoebia. 

amJamad TanamSromlobs rogorc italiis TviTregulirebad buRaltrul profesiul organizacia “Dot-
tori Commercialisti”- Tan, ise italiis profesiul gaerTianeba – “asociaia AiDC”- Tan, warmoadgens ra am 
organizacias kulturuli ganviTarebis da saerTaSoriso urTierTobis komitetis wevrs.

misi maRali profesiuli gamocdileba buRaltruli sferos sxvadasxva sakiTxebSi aris efaa-sTvis 

didi monapovari. 

federiko diomeda flobs inglisur, italiur da germanul enebs.
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Bodo Richardt was elected the new

president of EFAA at the Annual General 

Assembly, which was held in Budapest

on 6 June 2014. He is a member of two

German EFAA member organisations,

DStV –  Deutscher Steuerberaterver-

band and WPK–Wirtschaftsprüferkam-

mer, and succeeds Geoff Britton, the

previous president, from the UK. Bodo

Richardt, as president, expressed his

pleasure and enthusiasm in represent-

ing member bodies of EFAA in the Eu-

ropean arena and in continuing EFAA’s 

promotion of the contribution of SMPs

and SMEs to the European economy.

EFAA  newsletter  |  2/2014

Bodo Richardt (Photo: Karsten de Riese)

EFAA ELECTS A NEW PRESIDENT

EFAA will clearly benefit from Bodo’s 

wide ranging experience within the ac-cc

counting profession and in the business 

community from a European and inter-

national perspective. He has worked in 

the US, France and of course Germany 

in his professional life. Much of his ear-

lier professional career was with larger 

accounting practices, for example be-

ing a partner of KPMG and being a co-

founder of an international multidisci-

plinary practice. In more recent years, 

working in his own practice, the focus 

has been on family businesses and SMEs 

where he has a passion for their success 

and development. He is also active as an 

arbitrator and co-authored a German

standard commentary on the duties of

Supervisory Boards. Bodo is recognised 

in the profession as being knowledge-

able and influential in deliberating on

standard setting and similar profession-

al activities and has been a member of 

the IAASB (IFAC’s International Auditing

and Assurance Standards Board) and 

numerous other boards. 

Outside his professional life he is a keen 

sailor (he has crossed the Atlantic Ocean 

on two occasions) and he plays the pia-

no. We look forward to an exciting pe-

riod in the life of EFAA under the presi-

dency of Bodo Richardt.

Geoff Britton
The meeting of the General Assembly

in Budapest also saw the retirement of

Geoff Britton who had been President

of EFAA for the last five years. Geoff’s

contribution to EFAA has been im-

mense. Always good humoured with

fine judgement and wise in his delibera-

tions, Geoff’s championing of the

development of the Expert Groups

within EFAA has had a significant im-

pact in the accounting and auditing

debates within Europe and at the inter-

national level with IFAC.

Geoff continues to run a very success-

ful accounting practice in Barnsley in 

the north of England. By far the major-

ity of his clients are SMEs and he has a

very close relationship with the owners 

of these businesses who recognise the

benefit of his counsel. This knowledge 

and passion about SMEs, as many of us

have experienced, has spilled over to his

activities in EFAA.

Although Geoff is stepping down from

the Presidency we all hope he will be

active within EFAA and contribute to its

continuing development.
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The new board of directors was also

elected at the General Assembly. The

President Bodo Richardt, as previously

highlighted, was unanimously elected 

with José Maria Hinojal Sanchez (CGE), 

Anna Karmanska (SkWP), Hans-Michael 

Korth (DStV), Hans Rijkse (NBA) and Mi-

chele Testa (CNDCEC). Federico Diom-

eda has been appointed Special Adviser

to the President.

A presentation was made on the future

strategy of EFAA which has been de-

veloped over the last year in an EFAA 

working group chaired by Bodo Rich-

ardt. The focus is on greater support 

and a better articulation of SMP and 

SME needs in a European economy that

is becoming more and more dependent 

upon smaller and medium-sized enter-

prises. Developing a deeper relationship 

with our members and addressing their 

needs is also an important dimension of 

the strategy. 

From a technical perspective members 

were generally very supportive of the

development of the Expert Groups that 

have been producing impressive out-

puts and especially congratulated Ma-

rie Lang, EFAA’s Technical Director for 

her contribution. The General Assembly 

also voted in favor of establishing an Ex-

pert Group on taxation matters to bet-

ter match the integrated advisory servic-cc

es of accountants in SMPs.

The Federation of Auditors, Accoun-

tants and Financial Managers of Geor-

gia was welcomed as a new member

of EFAA. Next year’s General Assembly 

will take place on 9 May 2015 in Baku, 

hosted by our Azerbaijani member.

More information about the board 

members at: 

www.efaa.com/EFAA,Board,32.html

From left to right: M. Testa, A. Karmanska, H.-M. Korth, G. Britton, B. Richardt, J. M. Hinojal, H. Rijkse

General Assembly:  
New EFAA board and future strategy       

EFAA  newsletter  |  2/2014
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New statutory audit 
framework published
The new framework for statutory au-

dits was published in the official Jour-

nal of the EU on 25 May 2014. The di-

rective for statutory audits (2014/56/

EU) must be transposed into nation-

al law by the member states within 2

years. The regulation on statutory au-

dits for public interest entities will en-

ter into force on the expiration of this

deadline in June 2016. The new legislat-

ion focuses on the reinforcement of the 

independence of auditors of public in-

terest entities through measures such 

as the ban on concurrent provision of 

audit services and certain other servic-cc

es as well as the mandatory auditor ro-

tation. The EU believes that “the new 

rules will provide a level-playing field for

statutory auditors at EU level through

enhanced cross-border mobility and the

Commission’s empowerment to adopt 

International Standards on Auditing 

(ISAs) at EU level.” 

Text of the directive: eur-lex.europa. 

eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 

32014L0056  

Text of the regulation: eur-lex.europa. 

eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 

32014R0537

Parent Subsidiary Directive 
partial agreement reached
The European Union’s Economic and 

Financial Affairs Council (ECOFIN)

reached a political agreement on a pro-

posed amendment to the Parent Sub-

sidiary Directive (PSD) on 20 June 2014.

This amendment is targeted at cross-

border hybrid loans and aims to neutral-

ize international mismatches that may 

arise due to international qualification 

differences of such loans. In these cas-

es cross-border payments might not be

taxed in either the Member State of the 

subsidiary, treating the payment as tax

deductible, or the parent, treating the

receipt as a tax exempt dividend under 

the PSD. To avoid double nontaxation

payments of hybrid bonds, the Member

State of the parent is obliged to refrain

from taxing the payment only to the ex-

tent that the payment is not tax deduct-

ible in the subsidiary’s Member State.  It

is anticipated that Member States will

have to transpose the amendments into

national tax laws by 31 December 2015

at the latest.

Text of the amendment:

www.europarl.europa.eu/

meetdocs/2014_2019/documents/

com/com_com(2013)0814_/com_

com(2013)0814_en.pdf

EU Legislation
8 to 9 September  

IAASB CAG Meeting, NYC

10 September  

IESBA CAG Meeting, NYC

11 September  

PIOB Workshop, NYC

22 to 23 September  

IAESB CAG Meeting, Toronto

29 September  

EFAA Board Meeting, Munich

8 to 10 October  

Congrès de L’ordre des experts 

comptables, Lyon

10 October  

SAFA/IFAC Regional SMP Forum,  

New Delhi

31 October  

EFAA Accounting Expert Group Meeting, 

Munich

10 to 13 November  

World Congress of Accountants, Rome

12 November  

EFAA Audit Expert Group Meeting, Rome

13 November  

EFAA Board Meeting, Rome

14 to 15 November  

IFAC SMP C Meeting, Rome

Recently published documents 

EFAA comments on IAASB Exposure Draft - 

Proposed International Standard  

on Auditing (ISA) 720 (Revised)

Upcoming Events 
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International Conference 
on SME-Matters

More than 160 taxation and account-

ing experts participated in the confer-

ence representing 22 countries from Eu-

rope and Asia on 5 June in Budapest.

The conference focused on the partic-cc

ular characteristics of SMEs and fam-

ily owned businesses. This covered not 

only the challenges within these busi-

nesses in terms of accounting and au-

diting but also touched on the key is-

EFAA Roundtable on 
Member State Options in 
the Accounting Directive

On 14 July 2014 EFAA, ACCA and NBA

organized a roundtable discussion in 

Brussels entitled “Implementing the

New European Accounting Directive:

Making the right choices”. Stakehold-

ers included experts from the Member 

States, regulators, the European Com-

mission, SME organisations and repre-

sentatives from the banking, account-

ing and auditing sectors. The aim of 

the roundtable was to discuss the many

Member State Options (“MSO”) includ-

ed within the Accounting Directive and 

to assess what MSOs should be taken

on board and what criteria should be

used to determine their inclusion.

The debate re-

vealed a challenge

for the Mem-

ber States, who

must now imple-

ment the directive

and also revolved

around the need

to consider what

the aim is that they wish to pursue. Is it

better accounting or is it seeking reduc-cc

tions in costs and so-called administra-

tive burden? It was of value in particu-

lar to consider what roles transparency

and market efficiency, comparability,

relevance, costs versus benefit and in-

ternational harmonization play in this

process, and what should be the appro-

priate criteria.

One of the overarching conclusions was

sues of compliance and the positive 

impact that compliance and good inter-

nal controls can have on business trans-

fers and succession planning.  Research

was provided on Hungarian SMEs and 

on the effect and the contribution of

those SMEs to the Hungarian economy

as a whole and also in terms of import-

ing and exporting.

Representatives from SAFA  (South Asian

that evidence and research is needed to 

enable the “right” choices to be made. 

Further intelligent discussions, consider-

ation of other views, and getting feed-

back based on facts and not political 

gut feelings is needed. The debate re-

vealed a strong need for more evidence 

on certain multifaceted issues before 

making any final decisions.

Full report at: www.efaa.com/

14,July,2014,Brussels,257.html

Speakers from left to right: Claus C. Securs, Henk Verhoek, 
Richard Martin, Bodo Richardt, Marie Lang

EFAA Actions

Federation of Accountants) provided a 

valuable insight into tax and accounting

across the South Asian region.

A welcome and introduction was pro-

vided by Dr György Herich (President, 

Association of Hungarian Certified Tax 

Experts) and Federico Diomeda.

More details provided at:

www.efaa.com/

June,5,2014,in,Budapest,252.html
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European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

Brussels, April 16, 2010 

EFRAG 
35 Square de Meeus 
1000 – Brussels  
Belgium 

commentletter@efrag.org

Compatibility between IASB IFRS for SMEs and the EU Accounting Directives 

Dear Sir/Madam, 

EFAA, the European Federation of Accountants and Auditors for SMEs is very 
pleased to comment on the proposed issue. 
EFAA is the European umbrella organisation for national professional accounting and 
auditing  bodies, the individual members of which provide services primarily to 
SMEs. 

This paper has been prepared by the EFAA Accounting Expert Group chaired by Jan 
Achten – NovAA - The Netherlands. 

Before starting our comments we would like to make a few remarks. 
Although it is clear that judging compatibility with the EU legislation in this case is 
more a technical exercise, from a legal point of view it is not the European 
Commission, neither EFRAG, nor EFAA etc. who may decide whether IFRS for 
SMEs is compatible with the Directives. That legal judgment is only in the hands of 
the EU Court in Luxembourg. In this regard is should be noticed as an historical fact 
that there have been very few law-cases on Accounting. This may mean either that 
Member States have been very much diligent over the years or that the Commission 
should be encouraged to take more initiatives to create law-cases where the feeling of 
inappropriate application is higher. The EFRAG working paper clearly looks for 
solutions of the identified problems, rightly in the light of diminishing possible future 
conflicts. Nevertheless it may well be that its optimistic approach towards IFRS for 
SMEs is weakened by the existence of areas in which incompatibility is hidden 
between the lines or by options if they are not made mandatory. 
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European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

Q1 Do you think that some of the paragraphs of the IFRS for SMEs, EFRAG has 
identified as being incompatible with the EU accounting directives, are compatible 
with the EU accounting directives? If so, why? 

When we look to the identified conflicts: 
1. Yes, clearly. 
2. We agree for the instance cited there might be an incompatibility. It seems too 
broad brush and potentially misleading to say that the requirements of 12.7 and 12.8 
are incompatible as that might imply that any fair value under these paragraphs would 
be incompatible. That is very far from the case as most of these fair values will be 
compatible. Indeed we have our doubts that such a case (a financial liability including 
a leverage feature that does not significantly modify the cash flows that otherwise 
would be required by the contract) is a realistic enough basis for including this as 
incompatibility. 
3. Theoretically yes, but an “SME” that is so large that it has an investment in an 
associate for which there is a published price quotation, will have more usefulness 
from full IFRS than from IFRS for SMEs. 
Moreover, it is not a practical problem. As a similar case: before the revision of 2003, 
the 4th Directive did not provide fair value for securities. But at meetings of the 
contact committee it appeared that most countries applied the market rates for 
valuation as they considered the realisation of the value change as irrelevant. 
4. The same arguments apply as for the third conflict, but moreover: we have never 
seen an example. Joint controlled entities that are quoted on a market are even 
theoretically difficult to imagine. 
5. Yes, a conflict is possible but not likely. We also have the prudence principle. It is 
only a matter to be able to demonstrate the clearly longer lifetime than 5 years. 
6. Yes, inasfar the negative goodwill concerns non-monetary items. For monetary 
items, one cannot really say that realisation is necessary as the difference between 
realised and unrealised for monetary items is so thin. 
7 .Yes, but we think that will very rare happen, not in the last place because of the 
depreciation of goodwill, thanks to the pressure on IASB of (among others) EFRAG. 

Q2 Do you think that paragraphs 9.6, 19.14, 21.4 and/or 29.24 are incompatible with 
the EU accounting directives? If so, which and why?

9.6: no. The 4th Directive has the option “substance over form”, and we believe that in 
substance there is control because you can exercise your potential voting rights. 
A more real conflict is possible with the opinion of IASB that for measuring control 
you should also look to the actual presence on the shareholders meeting. That seems 
to be more in conflict. 

19.14: we do not think so. The problem with IFRS (both full IFRS and IFRS for 
SMEs) is that the matter of contingent assets and liabilities has been worked out 
rudimentary. Implicitly, IFRS supposes that contingent items do not result from a 
transaction but from an event, e.g. a claim. The consequence of that event is 
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European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

recognised only when probability is more than 50%. Fine, but with a business 
combination the real value of the contingent liability appears and par. 19.14 rightly 
accounts for that value. 
There are still problems with contingent assets and liabilities that can cause conflicts. 
The same as with a claim appears with an tax asset brought forward. In a business 
combination the real value is paid, but afterwards it has to be accounted for 100% or 
nil. That does not give a true and fair view. 
Where contingent liabilities are assumed against a price, under IFRS the company 
would instead of assuming the liability against its real value, value it against 100% or 
nil. Strictly applying, a lottery company would not make a provision for the prices 
that can be expected. 

21.4/29.24: we do not think so. The way of measuring the tax liability appears to 
assess rather than correct the real value. 
The comment on par. 21.4 says that likely has a lower probability than probable. Par. 
29.24 even says that it has a very low probability. We do not think so. In the 
convergence project with U.S. GAAP on whether or not recognising a deferred tax 
item, it was discussed whether probable had another meaning that more likely than 
not. The board of the IASB decided it was the same.

Q3 Do you think there are other paragraphs of the IFRS for SMEs that are 
incompatible with the Council directives? If so, why? 

Yes, we are afraid so. When interpreting EU law, the EU Court is very strict and even 
minor deviations are condemned. Therefore, we are afraid that the paper is too 
optimistic. We hope that case-law can bring more clarity. Here-under we list possible 
problems. We are far from sure that we are complete in this huge document. 

2.52: Offsetting prohibited unless permitted or required by this IFRS compatible with 
article 7 4th Directive? Not necessary. National legislation determines whether a net 
position is created or not. 
In IFRS for SMEs there are several examples where netting is prescribed without 
asking whether national legislation creates a net position: pension provision less plan 
assets; work in progress less instalments received; pension charge less employee 
contribution. 

3.4 Extremely rare circumstances (IFRS) is compatible with “in exceptional cases”? 
No, at least not how it works in practice. After the first IFRS year (2005) we did not 
see any application. A partner of one of the big four audit firms (KPMG) told that 
within his firm there had not been any application in any EU/EEA country. Another 
one (E&Y) told that there had been one example, a French bank, which application he 
considered politically. 
Application of article 2.5 4th Directive happens regularly. We remind the first 
communication of the Commission in the nineties about application of the accounting 
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European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

directives, where the Commission criticised England because of its industry-wide 
application of (the English version of) article 2.5 by not depreciating real estate. 
Wordings can be confusing. In par. 21.17 IFRS for SMEs talks about extremely rare 
cases, cases that the accounting profession has seen regularly. 

4.12 seems compatible as we have not found the requirement of IAS 32 that 
preferential shares shall be accounted as debt, which would be incompatible with EU 
law. In fact there is the same situation as covered by par. 22.4 where puttable 
instrument are considered as equity if they are puttable after deducting all other 
claims of the assets of the entity, the same that is applicable for preferential shares. 

14.6 and 15.11 We are not sure that this requirement is compatible with article 
31.1(c)(aa) 4th Directive, as the only realisation of the profit is that the company 
realised the co-operation of the other shareholders for the distribution. For the 
remainder it is only a matter of transferring cash outside the associate or joint venture 
that was already in the associate or joint venture before acquisition. 
For fully controlled subsidiaries we believe that treatment of distributed reserves 
existing before acquisition as income will be incompatible with the 4th Directive, as 
not any realisation has taken place. 
The remark that later impairment can be necessary for the same amount as the 
distributed reserve: yes that is not impossible but not likely as impairment down to 
fair value is probably from the old carrying value.
The requirement is inconsistent as in fact it is an option. In par.22.12 we see that 
capitalisation or bonus issue (stock dividend) is only reclassification of equity. 
Assuming that repayment of capital is not income, one can circumvent the 
requirement of par. 14.6 and 15.11 by first issuing bonus shares and later making a 
capital repayment. 

19.3 and 19.6 The statement that “nearly all” business combinations are gaining by 
one of the control of another, i.e. is an acquisition, has no statistical evidence, but 
indeed it is our experience that the large majority of business combinations are an 
acquisition, but it varies between jurisdictions. In countries like UK where the agency 
principle rules, real uniting of interests will be rarer than in countries like most in 
western continental Europe where the entity principle rules. 
Anyway, par. 19.3 recognises that a business combination is not always an 
acquisition. Well, then is the requirement of par. 19.6 that also in these circumstances 
the business combination shall be treated as an acquisition is incompatible with the 
accounting directives as it gives an untrue and unfair view and the resulting goodwill 
is ficticious. 
It is true that pooling accounting has been prohibited because (in the USA) it was 
misused and IASB followed suit instead of creating strict rules and, more important, 
choosing how to account for: pooling accounting (carrying forward the old carrying 
values) or starting as a new company against fair value of assets and liabilities at the 
new start. 
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European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

21.17 For the not so extremely rare case, the comment is more practical than 
conceptual. It is a conflict, but we hope that judges will be practical too. 

23.4 We are afraid that elimination of excise duty etc is contrary EU law. EU law tend 
to be highly consistent and we can expect that for the definition of turnover, the same 
applies as with the VAT directives, which clearly include excise duty etc. 

28.12 We remark that par. 28.12 is not so strict as IAS 19 par. 39, that (according to 
CESR-FIN and IASB staff) excludes materiality for testing whether all risks have 
been transferred, making application impossible as one can never exclude the 
possibility that an employee can successfully lay down claims. 

28.16 Future salary increases have to be accounted for. We refer to the recent PAAinE 
working paper about pensions. That paper makes the right distinction between salary 
increases that are not at the discretion of the company (i.e. create a legal or 
constructive obligation, compatible with article 20.1 of the 4th Directive), and salary 
increases that are at the discretion of the company, are not even an obligation 
compatible with article 20.2, as they have no origin in the fiscal year or before. 
Including all future salary increases therefore would be incompatible with the 4th

Directive. 
Moreover, including discretionary salary increases would impair the true and fair 
view. These increases will only happen with increases of productivity in the future. 
With including, the company would expensing the relative pension costs already now. 
We have doubts that the simplified treatment of par.28.19 is compatible with the 
accounting directives insofar there exists a real obligation. Problems with 
measurement will not exempt the company from recognition of an obligation, we are 
afraid. 

29.6 and 29.18 We have doubt that tax rates enacted after balance sheet date, before 
drawing up the accounts, should not be taken into account. 

29.23 An entity shall not discount the tax provision. We doubt that prohibition of 
taking into account the time value of money, will give a true and fair view. 

Q4 Are you aware of situations where the conclusions reached by EFRAG would have 
been different had another language version than the English version been applied in 
the analysis? If so, what conclusions would be different and why? 

From the (Dutch) author of the comments: 
Article 2 in English says “exceptional circumstances”; it looks that exceptional 
circumstances maybe do not differ that much from extremely rare circumstance (par. 
3.4). The Dutch word “uitzonderingsgevallen” differs probably more. 
The English version talks about goodwill against consideration; the Dutch version: 
from third parties. This may seem the same, but we doubt that when considering 
prohibition of pooling accounting or new company accounting, where there in reality 

 29 29

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
4



European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

exists a uniting of interests, goodwill could be “purchased” from a third party that 
does not exist. 

Q5 Do you have other comments in relation to EFRAG’s conclusions and their bases 
(including conclusions stated in EFRAG’s working paper)? 

The very general remark about the mandatory use of options in IFRS for SMEs to 
make the standard compatible with the accounting directives we made at the 
beginning. 

With the relevant contribution of the EFAA Accounting Expert Group chaired by 
Jan Acthen 

Kind regards 

    

    Federico Diomeda 
Chief Executive Officer 
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Objective and purpose 
The objective of this paper is to summarise the findings of the 
recent review of the Accounting Directives. It is our assertion 
that the overall result of this review and modernisation of the 
existing accounting acquis will fall short of expectations of 
the profession and the market. This is because the majority 
of effort was focused on Country-by-Country Reporting and 
importantly, a real opportunity for the European Union to 
develop a better accounting European framework was  
not maximised.

About EFAA1 
The European Federation of Accountants and Auditors for 
SMEs (‘EFAA’) represents accountants and auditors providing 
professional services primarily to small and medium-sized 
entities (‘SMEs’) both within the European Union and Europe  
as a whole. Constituents are mainly small practitioners (‘SMPs’), 
including a significant number of sole practitioners. EFAA’s 
members, therefore, are SMEs themselves, and provide a range 
of professional services (e.g. audit, accounting, bookkeeping, 
tax and business advice) to SMEs.

The debate
EFAA has monitored and input to the debate on the EC Proposals
for the revision of the 4th and 7th Accounting Directives
(‘the Accounting Directives’ issued 25 October 2011) issuing
commentary and detailed position statements on SME matters. 

On 9 April 2013 (at the seventh trilogue) a preliminary 
agreement was reached which should see the revision of  
the Accounting Directives brought to a conclusion.

We believe it is now pertinent to address the outcome of this 
legislative process.

Small Business Act 
Adopted in June 2008, the Small Business Act (‘SBA’) for 
Europe reflects the European Commission’s political will to 
recognise the central role of SMEs in the European Union (‘EU’) 
and puts into place a comprehensive SME policy framework for 
the EU and its Member States.

The revision of the Accounting Directives adapted SME policy 
with little reference and consideration to the objectives of 
the SBA. EFAA does not believe that it was appropriate for 
legislative changes of this type to be proposed in isolation 
given the importance of the SME sector throughout the 
Single Market.

Moreover much of the debate failed to address the importance 
of Europe having a modern and relevant accounting framework 

for the 21st Century. Instead the debate has focused on 
Country-by-Country Reporting, a worthy aspect but not one 
that is likely to have significant impact on Europe’s SMEs which 
represent more than 99% of companies within the Single 
Market. It seems that an opportunity has been missed. 

‘Missed Opportunity’ – Better Accounting 
versus misguided simplification and 
administrative burden 
The revision provided an opportunity for Europe to lead the 
way in accounting. The Directives themselves were established 
over 30 years ago and were worthy of modernisation. Both 
better internal control and better accounting could positively 
contribute to the workings of the Single Market.

In our opinion, the revision of these directives should have been 
based on appropriateness, suitability and relevance to today’s 
global economic and business environment. Relevance would 
have necessarily incorporated an assessment of the net benefits 
of financial reporting, the net benefits of publication and the 
needs of the users of financial statements.

Related Party Transactions are just one example of where 
relevant information can significantly influence the conclusions 
that one can draw from financial information. Non disclosure of 
such transactions (common in SME accounts) can signifcantly 
reduce the value of financial information to users and therefore 
possibly distort the true and fair view. 

Instead the development has focused on simplification and a
move towards a potential reduction in what the Commission has
called ‘administrative burden’. This has been combined to some
degree with harmonisation towards ‘European Good Practice’.
The latter phrase being defined by the Commission as the
policies and principles ‘most commonly used’. EFAA questions
whether ‘most commonly used’ policies and principles have a
future in the development of the Single Market when innovation,
research and development are drivers of future growth – ‘most
commonly used’ does not necessarily translate to better.

EFAA stated at the outset that it was committed to reducing 
unjustified administrative burdens for SMEs and making 
compliance easier and cheaper. We have always supported 
efforts to reduce or eliminate burdens where their identifiable 
net benefits are exceeded by the costs of compliance.

Therefore, we believe that the Accounting Acquis will see 
this process of modernisation fall short of its objectives and 
the opportunity to realise ‘better accounting’ will have been 
missed. The misguided focus brings into question the issue 
of subsidiarity and proportionality. 

EFAA Position Paper
The Revision of the Accounting 
Directives – Missed Opportunity?

Rue Jacques de Lalaing 4, 1040 Brussels, Belgium  
T +32 2 736 88 86  F +32 2 736 29 64  E info@efaa.com

1 www.efaa.com

EFAA | The Big Voice for Small Business
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Subsidiarity and proportionality
Due process amd harmonisation
Under their own due process rules, ‘The principles of subsidiarity
and proportionality mean that the EU may legislate only where 
action is more effective at EU level than at national, regional 
or local level, and then no more than necessary to attain the 
agreed objectives.’2 

We believe that the current proposal for maximum 
harmonisation for small companies does not meet these 
fundamental EU principles.

Member States will have the option to require medium-
sized and large companies to increase disclosures for certain 
financial statement items. There is no such option in respect 
of small undertakings. Harmonisation will be achieved by 
a reduction of Member State Options to add any further 
disclosure requirements that are needed for a true and fair 
view or to meet user needs in their national context. The result 
will be harmonisation at the bottom end through the small 
undertaking reporting requirements and harmonisation at 
the top end in the case of listed companies via International 
Financial Reporting Standards (‘IFRS’).

It seems illogical that the smallest of companies in Europe 
and the largest of companies in Europe are harmonised to 
the fullest extent and the medium-sized and large companies 
are not. This position has not been justified and it has huge 
implications for the users of financial statements – members 
and third parties.

Thresholds
The Accounting Directives categorise undertakings and groups 
with respect to size criteria; that is, thresholds. The thresholds, 
as laid down in the legislation, point to minimum limits for 
(a) balance sheet totals, (b) net turnover and (c) the average 
number of employees during the financial year. They have 
been arbitrarily determined in the past and no evidence has 
been provided to justify the limits. The compromise provides 
for flexibility but this is only to the extent that Member States 
will now be able to increase the thresholds for (a) and (b) by 
50%. So in effect the current maximum threshold which was 
not observed by all Member States is almost the European 
minimum. Member States will not be able to reduce the limits. 

EFAA has always asserted that the thresholds will have differing 
effects in Member States as the proportion of companies 
qualifying as a small undertaking is likely to be much higher 
in smaller poorer states and vice versa. We believe that it is 
questionable if these same limits are the appropriate policy to 
adopt across all Member States which exhibit different cultural, 

market maturity, economic pressures and perhaps market 
sensitive requirements. We also question why flexibility allows 
for an increase in the limits but not a decrease in them. 

Users – ‘members and third parties’
78/660/EEC recognises that the ‘national provisions concerning 
the presentation and content of annual accounts and annual 
reports, the valuation methods used therein and their 
publication in respect of certain companies with limited liability 
is of special importance for the protection of members and 
third parties.’

We believe that this is still the case. The publication of quality 
financial information of certain companies with limited liability 
is still of special importance for the protection of members 
and third parties who have limited ability to exert contractual 
obligations in making informed financial decisions. It increases 
the confidence of companies to trade under a system of sound 
financial control.

In an SME context ‘members and third parties’ include 
the following:

•  Suppliers and trade creditors (including other SMEs);

• Employees;

•  Lease creditors;

• Bankers;

• Credit Rating Agencies;

•  Governments and their agencies (Tax Authorities, 
Regulatory Bodies);

• Customers (including other SMEs);

• Present and potential investors;

• Shareholders that are not managers;

• Credit insurers; and

• Factoring and Invoice discounting companies.

It is EFAA’s position that information on the public record assists 
all users of financial statements of SMEs by providing, in an 
efficient manner, basic information that protects their rights.

Effective internal controls are essential for every commercial 
business, regardless of the size of the entity. Given the special 
character of limited liability companies, such controls are 
particularly relevant to the objective of protecting the interests 
of members and third parties and any considerations of a 
cost / benefit nature should be taken in light of this. In fact a 
recent research paper published by ICAS3 asserted that ‘users 
prefer greater transparency and view abbreviated accounts as 
a constraint on decision making, and argue strongly for the 
benefits of greater disclosure’.

EFAA | The Big Voice for Small Business

2 http://ec.europa.eu/atwork/index_en.htm 3  ICAS Studay: Small company abbreviated accounts: A regulatory burden or a
vital disclosure, John Kitching, Eva Kašperová, Robert Blackburn and Jill Collis 
http://icas.org.uk/kitching
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“Robust accounting is essential to business management 
and growth, to the proper functioning of markets and to 
the development of a sound and sustainable economy” 
– UEAPME.

EFAA strongly contends that accounting is a relevant 
management tool not a burden as the benefits exceed  
their cost.

Relevance to SMEs
EFAA has always advocated that any change in regulation 
should follow the ‘think small first’ principle. Legislation should 
address the needs and characteristics of the smaller entities  
first which is not only good practice but also by default 
addresses the overwhelming majority of companies within  
the European Union.

Relevance requires complete understanding of the environment 
in which SMEs operate. EFAA believes that the changes 
proposed should be relevant to SMEs and to that end it is our 
contention that simplification ceases to be relevant to the 
extent that it has not comprehensively considered the impact  
in the change in regulation. More work should have been  
done in this regard.

Cost and benefits
EFAA supports the view that all proposals for change in the 
provision of financial reports of business entities embodied in 
the revision of the Accounting Directives should be subject to 
an assessment of the cost and benefits of the proposals if it is 
to meet the objectives of the EC Smart Regulation agenda. 

However, unfortunately the assessment of the revision has 
concentrated upon the costs to preparers of financial reports 
and other stakeholders. Additionally, the methodology adopted 
in assessing these costs has been questioned. Very little, if any, 
of the assessment has been focused on the benefits of financial 
reporting to users of financial reports. Not surprisingly ignoring 
these important economic benefits to users has led to the 
rhetoric that much of the financial reporting required by  
small entities is a burden. 

Impact Analysis
An important part of any good regulatory agenda is the 
assessment of the impact of regulation ex post. EFAA believes 
that the regulations embodied in the Accounting Directives 
should be monitored for its effectiveness in practice. This would 
involve an effects study, say 5 years, after the implementation 
of the Directive that could help identify where further 
amendments need to be addressed.

Maximum Harmonisation 
As already noted EFAA finds no rationale for the proposal to 
apply maximum harmonisation to small companies but not 
to medium-sized or large and we believe this contravenes the 
subsidiarity principle. But in addition the level of harmonisation 
for small companies has been set at a rather low level. 

There will as a result be a significant number of disclosures that 
are currently required which would be lost. This varies from 
country to country but they often reflect the needs of users in 
those member states identified over the years. Some examples 
of what the law or accounting standards of member states 
would no longer be allowed to require are:

• Significant post-balance sheet events;

• Movements on reserves including dividends;

•  Components of the change in tangible fixed assets – 
purchases, depreciation and disposals;

•  Details of subsidiaries and associates;

•  Identity of the ultimate parent company; and

•  Related party transactions.

There will be a loss of required information and in some cases 
without that accounts will be positively misleading. 

In the final text some of these may be available as member 
state options, but for there to be no loss of information 
it has to be assumed that the options in question will be 
exercised properly. It is also true that the true and fair view 
is still a requirement and companies might supply some of 
this information to satisfy the true and fair requirement. 
However the disclosures will not be done on a consistent and 
comparable basis as if they were specific legal requirements.

The debate stopped short
Whilst the revision is now complete we do not feel that a 
comprehensive debate and a move towards modernisation  
was achieved. So what was missed? 

1. Publication and filing deadlines

2. IFRS for SMEs

3.  Matters on which the directive will remain silent 

Publication and filing deadlines
Contained within the final compromise is a requirement 
‘Member States shall ensure that undertakings within a 
reasonable period of time which shall not exceed  
12 months after the end of the financial year publish
the duly approved annual financial statements’.

Rue Jacques de Lalaing 4, 1040 Brussels, Belgium  
T +32 2 736 88 86  F +32 2 736 29 64  E info@efaa.com
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An EFAA Poll4 showed that currently the period before financial 
statements should be available to users varies significantly 
across the EU from a period of 3 months to 13 months with 
the most common being 7 months.

The timeliness of financial statements is of great importance 
to enabling third parties to make informed decisions. Events 
can quickly reduce the usefulness of information and some 
would argue that even at 7 months information is already out 
of date. That said a deadline of 7 months would have been a 
significant improvement on the compromise position reached 
of 12 months.

IFRS for SMEs
IFRS for SMEs could have proved of particular relevance  
in respect of international operating companies as well  
as enabling a potential reduction in reporting costs of  
many groups in respect of subsidiary company reporting  
across Europe. 

There remains just one difference between the compromise 
and IFRS for SMEs in respect of the accounting treatment of 
unsubscribed share capital. In this regard EFAA believes that 
it is appropriate to call on the IASB to review this. 

However whilst the accounting treatment of items in financial 
statements may not necessarily prohibit the use of IFRS for 
SMEs the maximum disclosure regime for small companies  
will prevent full compliance with IFRS for SMEs. 

It may be of interest to note that some EFAA members 
advocated a Member State Option to allow the use of IFRS  
for SMEs to be adapted into their national legislation whilst 
others opposed such an option. These two positions within 
EFAA reflect the current division in the European debate  
on IFRS for SMEs. Further debate and research may be 
warranted at European Level to eliminate the technical  
and political divergence. 

Matters on which the directive will remain silent 
EFAA’s study in 2010 ‘Comparison of IFRS for SMEs and 
national GAAP of nine European countries’5 highlighted a 
number of significant issues where the accounting varied 
significantly between Member States some of which 
were instances where the directives were in effect silent. 
Requirements could have therefore been added to the directive 
to achieve better harmonisation, for example, in the areas of:

• Investment properties;

• Other tangible fixed assets;

• Provisions and commitments;

• Recognition of development costs as assets;

•  Leasing;

• Definitions of assets and liabilities;

•  Accounting and presentation of pension obligations, 
including the measurement of the liability, disclosures, 
netting-off pension obligations with assets or insurance 
policies held to settle them;

•  Use of the percentage-of-completion method for recognising 
revenue on construction or other long-term contracts;

•  Translation of amounts in foreign currencies, for example 
the rates to be used in the balance sheet, profit and loss 
account and in dealing with the results of enterprises  
on consolidation; 

•  Deferred tax; 

•  Restatements of prior period results for the effect of changes 
in accounting policy or for the correction of errors; and 

• Compound financial instruments.

Other areas of differences were identified that arose through 
the use of specific options, or insufficiently specific guidance 
in the directive for example in the areas of: 

•  Other tangible fixed assets; and

•  Provisions and commitments.

These differences have not been resolved as a result of the 
revision process.

4 http://www.efaa.com/position,papers,comment,letters,34.html 5 http://bit.ly/Z1hRSV

Rue Jacques de Lalaing 4, 1040 Brussels, Belgium  
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INTRODUCTION

This article is in fact a resume of everything that the 
Association of Accountants in Poland  (AAP) has  done so 
far  to communicate the importance of ethical behavior in   
accounting. The text  is generally composed of three parts. 
Part one presents premises  of activities undertaken by AAP 
in the area of ethics, to help understand why Polish Code of 
Professional Ethics in Accounting (dalej: Code of Ethics) 
is the way it is and why it is not a ‘direct implementation’ 
of the IFAC Code of Ethics, although it is not contrary to it. 
Part two is dedicated to the structure of the Code in terms 
of business security and social accountability. And fi nally 
part  three - includes a description  of  AAP’s activities  at 
multiple parallel levels  related to the Code of Ethics.

1. REASONS FOR ACTIONS TAKEN BY THE 
ACCOUNTANTS ASSOCIATION IN POLAND IN 
THE AREA OF PROFESSIONAL ETHICS IN AC-
COUNTING

The starting point for developing the Code by the Ac-
countants Association in Poland (AAP) were my thoughts 
presented during the broad national forum on ethics in 
accounting and creative accounting which took place in 
2003. Summarizing of this speech could be enumerated 
some - presented below - main its points, important for 
actions taken by AAP in the next steps.  

I said then that ethics requires explanation, because 
the world had reached the momentum in a strange race, 
and ethics, as safety precautions, starts to be neglected on 
a large scale. I shared my refl ection that our Polish envi-
ronment of accountants should not take part in this race, 
because we have to care about the prestige of the accounting 
profession, which for  more than 100 years has been the 
mission of our organization, and its highest value. Also, I 
pointed out that we should anticipate in Poland the risk of 
spreading unethical behaviour without any restraints. The 
starting point should be to give priority to the word 
„responsibility“ because „responsibility“ is a necessity 
and a moral or legal obligation to answer for our  actions 
and bear the consequences.

Presenting above arguments, I took the view that eth-
ics in accounting is a derivative of responsibility and in 
this context requires explanation. I also expressed the view 
that ethics requires promotion. This need is caused by  
distressing  global behavioral changes, and it is necessary 
to fi nd some antidote, keynotes, priorities, the right way to 
make the necessary assessments of different choices and 
ways of overcoming diffi culties. 

Thus, turning to ethics is crucial in these circum-
stances. I fi nally pointed to the conditions under which 
certain activities can be considered ethical. I noted that it 

Anna Karmańska, 
PH.D, Prof. Head of Department 

of Accounti ng,  Warsaw  School of 
Economics, Poland,  Chair of  Eth-
ics Commission and Vice-   Chair of  
Scientific Council at Board of the 
Accountants Associati on in Poland

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS IN ACCOUNTING: 
POLISH PERSPECTIVE

is necessary to identify the exogenous and endogenous 
factors that are equally important for ethical behavior, 
but should be analyzed against the cultural background. 

I also stressed that as regards accounting, it is essential 
to identify exogenous and endogenous factors at the three 
different levels: at the level of accounting science, didac-
tics  and practice. This order is not accidental. Ethics and 
integrity in accounting science determine the attitude of the 
lecturer  in the area of teaching, and this attitude  translates 
in turn into the values (not just knowledge) represented by 
those who fi nally become  practitioners in this area.

The above mentioned speech provided the premises for 
the need to develop the Code of Professional Ethics in Ac-
counting, the need that I had reported, and the AAP Main 
Board approved of. This reasoning was also important for 
the Code itself. It does not include the term ‘accountant’. 
Instead the term ‘person dealing with accounting’ is used.  
As a result, the Code shall apply to anyone who has to deal 
with accounting, regardless of whether the person is an 
accounting practitioner, academic teacher or manages IT 
systems supporting accounting, and fi nally – is a journalist 
writing about accounting. The spectrum of the addressees 
of this Code is wide and comprehensive.

Starting to work on the Code, we knew that we wanted 
to create a code suitable for its purpose (tailored made), that 
is taking into account the widely understood culture of the 
profession in our country. Knowing well our professional 
environment, we were sure that a demanding Code of eth-
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ics would be successfully adopted only when it combines 
strict rules with typical characteristics of the Polish nation.  

It was also important to consider the fact that in Poland, 
apart from the Accountants Association in Poland, there 
is also another important body, the National Chamber of 
Statutory Auditors. This professional group has not been 
considered as an addressee of our Code. As members of 
the National Chamber of Statutory Auditors, professional 
accountants are required to abide by another Code of Eth-
ics specifi cally adapted to the tasks performed by auditors.

Our Code of Ethics had to fi ll another strong profes-
sional niche, other than auditors. At that time the niche 
included (and I am talking about the early 2000s) and still 
includes millions of people working in Poland in different 
fi elds of accounting, all equally important to the prestige 
of the profession.

All in all, we decided that our Code should include a 
wide range of addressees, except of those who practice 
as auditors. However, it should refer to the principles of 
cooperation with auditors. It should refer to the millions of 
Poles, by profession or by function related to accounting, 
both in Polish and international companies and institu-
tions, universities, media, and even in government bodies, 
if they perform functions material to accounting in Poland 
and abroad.

Addressees of our Code are therefore those who perform 
different jobs, or perform functions relevant to the quality 
of accounting information system and professional prestige. 
The occupation’s name or position held do not matter so 
much. The key to identify whether a person is bound by 
the rules of professional ethics in accounting, or whether 
the Code does not apply, is only the  answer to one ques-
tion: does the work performed by the person directly or 
indirectly impact the quality of accounting information 
system and prestige of the accounting profession?

That was our goal and I hope that reading the Polish 
Code of Professional Ethics in Accounting, you recognize 
that we have accomplished this goal.  

2. THE CODE STRUCTURE AND ITS 
CONTENTS, SECURITY IMPERATIVE AND 
SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
This part discusses the structure of the Code and its con-

tents, and the imperatives of security and social responsibil-
ity of business. Looking for a good solution as regards the 
structure of the Code, we applied the following reasoning:

Code of  Professional Ethics in Accounting is insepa-
rably connected with ensuring safe business,

Business security, in turn, has both microeconomic 
and macroeconomic nature. This means that business 
security is important in the same way for the proprietors 
and stakeholders of companies, as it is for the entire state 
economy.

It is important to remember that in practice we can 
talk about different instruments that are used in the economy 
to ensure business security, also in a sense of social ac-
countability.

These include - in addition to codes of ethics - vari-
ous laws essential to business activity and proclaimed by 
various institutions and organizations related to business as 
corporate governance.

Codes of ethics addressed to professions important 
to business security often refer to:

• Personal responsibility for undertaken actions,
•  Awareness of the social consequences of economic 

decisions,
• The need to conduct an honest business.
And that means accepting only high moral and ethical 

values in business activity. Code of  Professional Ethics 
in Accounting cannot be an exception, on the contrary: 
it must be very ethically challenging, but given the 
addressees, it must be very clear and unambiguous as 
regards its principles.

Additionally, in the context of business security and the 
structure of the Code of Ethics one has to remember about 
the so-called self-preservation ethics, which is a negative 
phenomenon. Self-preservation ethics creates the culture of 
narcissism and in fact poses a threat to enterprise stability. 
It is claimed that the symptoms of ‘self-preservation ethics’ 
are: alienation and individuality of people, egocentrism, 
unhealthy and excessive competition, underestimating oth-
ers, artifi cially overstating one’s merits and at the same time 
humiliating co-workers. Some believe that it all stems from 
the hatred leading to deepening problems, mistakes, and 
generally – to serious diffi culties. I think that in a company, 
continuous monitoring and identifi cation of early warning 
signs of the self-preservation ethics is crucial to ‘be or not 
to be’ not only of the company itself. The Code of Ethics 
must therefore be sensitive to the negative issue of self-
preservation ethic.

For the construction of the Code of Ethics, it is also 
important to provide connection between the increase in 
awareness and changes in management systems. In my 
opinion, since 2006, we can observe increasing changes in 
the view of managers on the role of ethics in business. This 
is confi rmed for example by subjecting entities to  ethical 
and social audits. So we face a new business policy emerg-
ing. This policy focuses on ethics and building lasting and 
positive relationships with all stakeholders, both inside and 
outside the company. Such a policy of doing businesses, 
having in mind  the race in which the world takes part and 
which I have already mentioned at the beginning of this  
presentation – in the long run turns out to be economically 
advantageous. Such a policy requires that the Code of Ethics 
refl ects the relationship with the environment.

In such circumstances companies create ethics pro-
grams not only to counteract  the self-preservation ethics. 
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The company's ethics programs represent its ethical DNA. 
They publicize – via, for example, the Internet – its opera-
tional policy. In turn, this policy can give us great competi-
tive advantage in the market.

Contents of the Code of Ethics in Accounting should 
be timeless, universal, despite the fact that there could 
be different motives of unethical behavior demonstrated 
by those dealing with accounting. In 2005 I conducted a 
study which we also used to develop our Code. The results 
of the study were very informative for us and confi rmed that 
the Polish accounting profession requires the Code which, 
as I already indicated, takes into account the personality 
traits of the Poles. In this context also the aspect of our 
economic system was important, together with a relatively 
new, liberated market economy. This is because it can trigger 
the temptation which is ethically reprehensible.

Against this background, it is extremely interesting to 
note the remark of one respondent (with  20 years of practi-
cal experience), that “managers at all levels are to blame 
for the lack of ethical behavior in an entity, as it should 
be standard  in the enterprise that the management clearly 
states  that the unethical behavior (regardless of what it 
refers to) will not be tolerated. Such signs are an important 
factor affecting the behavior of subordinates”. This opinion 
expresses the belief (reasonable also in my opinion) that the 
business culture is shaped by its managers and if they have 
the tendency for unethical behavior, then sooner or later, the 
entire organization will absorb this tendency.

This all together has brought us to conclude that:
• fi rstly, we want our Code of Professional Ethics in 

Accounting to be an instrument of informing  the  business 
about  the principles of ethics applicable to accounting and  
thus  enhancing the professional prestige,

• secondly,  we want our Code to  be a means of protect-
ing the prestige of the accounting profession, in situations 
of exerting pressure on the person dealing with accounting,

• thirdly, we want the structure of the Code to be in-
corporated into the idea of the ethics program and at the 
same time cover all the proposals and observations crucial 
to its construction.

As a result of the above observations we decided that our 
Code of Ethics will be preceded by a preamble and defi ni-
tions of the terms used and all the rules will be included  in 
subsequent sections. Ultimately, the Code includes: First 
Part – Preamble and defi nitions, Second Part – Social status 
of a person dealing with accounting and general principles 
of ethics in accounting and Third Part – Principles of ethics 
in practice for those dealing with accounting.

To describe the contents of the Code three main aspects 
should be underlined. 

First of all, the Code requires both competence and pro-
fessionalism to be maintained. These requirements are based 
on balance sheet law, and are very demanding, because the 
relevant legal norms often refer to estimates and subjective 

judgement. They are encumbered with uncertainty and 
risk, diffi cult to assess, and likely to cause ‘bad account-
ing practices’. The Code provides all individuals dealing 
with accounting with ‘ethical conceptual framework’ for 
‘conceptual technical framework’ applicable to this do-
main, whereas  managers  with information on the extent 
of responsibility carried by those dealing with accounting 
and operating its information system.

Secondly, thanks to the eight ethical principles covered 
by the Code, the senior management become aware of be-
haviour expected from those dealing with accounting. In 
addition, limitations to the accounting profession practice 
(which serve as a basis for self-assessment of the person 
dealing with accounting) shed light on the characteristics 
that the person dealing with accounting should demonstrate. 

Thirdly, the Code establishes the term of the Code 
Signatory. This has alowed the Accountants Association 
in Poland to create the Signatories Register.  To apply to 
have one’s name registered demands civil courage. The 
entry to the register entails the obligation to demonstrate 
ethical behaviour and maintain transparency in business. 
Any case of violation to these principles could be reported 
to the Ethics Commission by any person from the business 
environment of the Code Signatory. The entry is supported 
by a relevant diploma, important to the Signatory from the 
point of view of the market and their own professional 
prestige. The Register is open to public and published on 
the Association’s website. 

3. AREAS AND DIRECTIONS 
OF THE ETHICS COMMISSION 
ACTIVITY– ACHIEVEMENTS AND PLANS
The third part of this article is divided into fi ve areas: 
· promotion of professional ethics in accounting across 

Poland,
· developing the Bank of Ethical Dilemmas,
· attracting the Code Singatories,
· developing framework for the Code implementation 

within an enterprise, as an element of its ethical program,
· monitoring ethics in Polish accounting practice.

First area – promotion of professional ethics in ac-
counting across Poland

It is worth noting that the Code of Professional Ethics 
in Accounting was approved in 2006. It was the result of 
two-year efforts to develop the Code, followed by the draft 
Code publication, promotion in daily press and fi nally, broad 
consultation with the profession. I only wish to add that it 
was my initiative to develop the Code, I was engaged in 
its preparation, and responsible for the public consultation 
concerning the draft Code. Thus, I was aware of the serious-
ness of this undertaking. 

Once the Code was developed, we started the second 
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phase of our project. i.e. nationwide promotion of profes-
sional ethics in accounting. 

Since the Code’s publication, the related activities have 
had continuous nature, and have been undertaken upon the 
initiative of AAP Ethics Commission. I am proud to be the 
Chair of this Commission. 

All of its members are great people – they are highly 
committed team players. Also the AAP Main Board has of-
fered its support in promoting professional ethics.  In such 
favourable conditions we can achieve a lot. But there is only 
one condition – you have to know what you want to achieve. 

I think that to-date we have done a good job:
a) The Code was published in brochure format both in 

Polish and English. Also the French, German and Russian 
versions is already prepared to meet the current demand in 
our country. This demand is attributable to foreign investment 
structure in Poland. 

b) We make efforts to include ethical criteria in the assess-
ment of enterprises participating in Fair Play and Business 
Gazele ratings. The ratings are closely related to ethics in 
accounting. 

c) We have obtained, that topisc from the fi eld of ac-
counting ethics are included into questions asked in the  the 
Accountant of the Year contest. 

d) Educational units were introduced to the certifi cation 
program for professional accountants, and ethics was in-
cluded in the subject area of the examination for bookkeeping 
services providers. 

e) Relevant materials were developed to suport AAP in 
preparing their lectures on the Code. 

f) The text of the oath taken by AAP members was also 
modifi ed. At the same time it was decided that every AAP 
member would become the Code Signatory, obliged to ob-
serve its provisions in their professional practice. 

g) Other initiatives included: dispatching the Code to 
libraries of higher schools of economics or university ac-
counting departments. 

The most important achievement however, was the rec-
ommendation granted to the Code by two major insitu-
tions in Poland. The fi rst one is the Accounting Standards 
Committee of the Ministry of Finance. The other is the 
National Chamber of Statutory Auditors. Given that these 
recommendations were issued as special resolutions, their 
signifi cance is unquestionable. These recommendations 
were granted a few years ago, and they are a useful tool to 
promote the Code. 

It is also worth to emphasize, that in European Federation 
of Accountants and Auditors our Code of Ethis was a pattern 
to preparation of some ethics guidelines for SMSs and SMPs. 

 Second area: developing the Bank of Ethical Dilem-
mas

In 2006 we took up works to develop  the Bank of Ethical 
Dilemmas. This Bank covers various case studies, including 

examples of ethically controversial behaviour.  The Bank 
was created to support different forms of teaching ethics, 
conducted on different stages of accounting education. 

At the moment the Bank includes more than 30 case 
studies, and we are going to announce the forth edition of 
the contest for the best ethical dilemma. The Contest plays 
an important role in promoting the Code both across the As-
sociation, and among young people. Succession within the 
accounting profession is a natural process, hence we have to 
make efforts to ensure that our successors are well prepared 
to practise the profession. 

The contest is addressed to students, club members or 
individuals joining other accounting organisations. In order 
to ensure high level of the publications, we have prepared 
a special manual complementary to the Code. The manual 
guides through rules of creating ethical dilemmas both in 
text, and multimedia formats. 

Third area: attracting the Code Singatories
The Ethics Commission makes best endeavours so as 

to attract Signatories of the Code of Professional Ethics in 
Accounting. 

The Ethics Commission also sends invitations to public 
administration and self-government bodies, encouraging 
them to become the Code Signatories. 

We have already took actions so as to invite for instance 
the Minister of Finance, asking the Ministry to promote the 
Code in fi scal bodies. Similar letters will be sent to the Min-
ister of Economy, Minister of Scence and Higher Education, 
Minister of Interior, Supreme Chamber of Control, Minister 
of Health, Social Insurance Institution, local authorities. We 
hope the initiative will be successful. 

We have been making efforts to sign an agrement with 
the Institute for Private Enterprise and Democracy. The 
Institute promotes the Fair Play program for enterprises to 
endorse broadly understood business ethics. We want to start 
this cooperation, because the Code of Professional Ethics in 
Accounting very well corresponds with the program criteria, 
hence we hope that it will be possible to promote ethics in 
accounting, and attract new Signatories.

At the moment there are above 25.000 Signatories of 
our Code. 

Fourth area: developing framework for the Code 
implementation within an enterprise as an element of 
its ethical program

We intend to develop Framework for the implementa-
tion of the Code of Professional Ethics in Accounting as an 
element of an entity’s ethics program. The releveant work 
is in Progress.  

So far we have investigated different issues related to 
the preparation of ethics-related programs for enterprises. 

At the moment we are looking at possible application 
of questions and problems matrix based on the Arcturus 
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Innovation model. On the one hand, the matrix covers basic 
ethical principles in business, while on the other considers 
the key stakeholders. It also refers to the current situation, 
its assessment, and the main enhancement objectives. We 
are willing to apply this idea to our Code of Professional 
Ethics in Accounting. 

Fifth area – monitoring ethics in Polish accounting 
practice

Given such a need, we have undertaken the initiative to 
conduct a surveys across the profession. We are willing to 
monitor how the compliance with the Code of Professional 
Ethics in Accounting changes in time. We hope that there 
will be a visible development, also thanks to AAP active 
committment.

In addition, we decided to monitor the press and other 
media. This is because we want to detect unjustifi ed and un-
favourable opinions against persons dealing with accounting. 
As the Ethics Commission, we have committed ourselves to 

reproach them and present as purposeful action to disgrace 
the accounting profession. 

However, once the accusation reported in the media 
proves to be reasonable, we will apply relevant sanctions 
towards the person dealing with accounting. 

Summary
Having presented to you the Polish Code of Professional 

Ethics in Accounting and related initiatives, I admit this is 
just the beginning of a long process.  It is diffi cult to tell how 
effective these initiatives will be. We are aware that some 
of our activities will have to be repeated to prove effective. 
However, the diverse initiatives  udertaken by AAP in the past 
let us believe that the Code will be successfully promoted in 
different circles, which the AAP sees as its major objective. 
We are determined not to give up, since as the proverb says 
‘little by little does the trick’, and so with time we will 
achieve what we intend to. 

რე ზი უმე

მო ცე მუ ლი სტა ტია წარ მო ად გენს უახ ლო ეს წარ სულ ში ეთ იკ ური ქცე ვის სფე რო ში პო ლო ნე თის ბუ ღალ-
ტერ თა ას ოცი აცი ის საქ მი ან ობ ის მოკ ლე მი მო ხილ ვას. ეს საქ მი ან ობა მო იც ავ და ყვე ლა იმ ქმე დე ბას და 
ღო ნის ძი ებ ას, რაც სა ჭი რო იყო ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა სა და აუდ იტ ში ეთ იკ ური ქცე ვის მნიშ ვნე ლო ბის 
სა კითხის სა ზო გა დო ებ ამ დე მი სა ტა ნად. სტა ტია შედ გე ბა სა მი ნა წი ლის გან: პირ ვე ლი ნა წი ლი ეხ ება ას ოცი-
აცი ის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული აქ ტი ვო ბის სა ფუძ ვლებს, იმ ის მი ზე ზე ბის დად გე ნას და გა ან ალ იზ ებ ას 
თუ რა ტომ გან ვი თარ და ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა ში პო ლო ნე თის პრო ფე სი ული ეთ იკ ის კო დექ სი თა ვი სი 
თვით მყო ფა დი და და მო უკ იდ ებ ელი გზით (შემ დეგ ში ტექ სტში: ეთ იკ ის კო დექ სი) და რა ტომ არ არ ის იგი 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის ეთ იკ ის კო დექ სის ზუს ტი კალ კი (IFAC Code of Ethics), რა ტომ 
არაა ძა ლა ში უკ ან ას კნე ლი და რა უპ ირ ატ ეს ობ ები აქ ვს პო ლო ნურ ვა რი ან ტს. მე ორე ნა წი ლი ეძ ღვნე ბა 
კო დექ სის სტრუქ ტუ რის მი მო ხილ ვას ბიზ ნე სის უს აფ რთხო ებ ის და სო ცი ალ ური ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლო ბის 
კუთხით. და ბო ლოს, მე სა მე ნა წი ლი მი მო იხ ილ ავს პო ლო ნე თის ბუ ღალ ტერ თა ას ოცი აცი ის საქ მი ან ობ ას 
ეთ იკ ის კო დექ სთან და კავ ში რე ბულ სხვა პა რა ლე ლუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბით. 

მიგ ვაჩ ნია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტი ის გაც ნო ბა ფრი ად წა ად გე ბა ქარ თულ აუდ იტ ორ თა და ბუ ღალ-
ტერ თა პრო ფე სი ულ სა ზო გა დე ობ ას და შე სა ბა მი სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ სფე რო ში დღეს და კა ვე ბუ ლი 
პრაქ ტი კო სე ბი სათ ვის.

პრო ფე სი ული ეთ იკ ის კო დექ სი ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა ში: 
პო ლო ნე თის გა მოც დი ლე ბა

ან ნა კარ მან სკა
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, 

ვარ შა ვის ეკ ონ ომ იკ ის უმ აღ ლე სი სკო ლის 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის კა თედ რის 

ხელ მძღვა ნე ლი, პო ლო ნე თის ბუ ღალ ტერ თა 
ას ოცი აცი ის ეთ იკ ის კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე 

და მის გამ გე ობ ას თან არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ერო 
საბ ჭოს ვი ცე-პრე ზი დენ ტი
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ფე დე რი კო დი ომ ედ ას ეს ორი სტა ტია, რო მე ლიც ეხ-
ება ბუ ღალ ტრუ ლი პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბას ევ რო პა სა და 
მსოფ ლი ოში და მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ში აუდ იტ-
ორ ული მომ სა ხუ რე ბის რო ლის გაზ რდას 2011, 2013 წლებ ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი იყო ფი ნე თის ბუ ღალ ტერ თა ას ოცი აცი ის 
ჟურ ნალ “სუ უნ ტა”-ში. სტა ტი ებ ში გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბი 
აქ ტუ ალ ურია ჩვე ნი რე ალ ობ ის თვი საც. 

ავ ტო რის თან ხმო ბით, ვაქ ვეყ ნებთ მათ ჩვე ნი მკითხვე-
ლის თვის.

Along with updating the defi nition for accountant to meet 
current requirements in the evolving business environment, 
it’s a good time to look at what they key competence of the 
future professional entails.

The only current defi nition of “accountant” is the IFAC 
one that refers to the individual members of an IFAC member 
body. Looking into dictionaries will for sure result in a variety 
of defi nitions being found that fi rstly depend on the word used 
in a specifi c national language to translate the English com-
mon noun “accountant”. 

I am sure that many of these defi nitions in general refer 
to experts in the accounting fi eld providing services to the 
private sector and to businesses, or working in businesses in 
accounting and administrative departments. 

IFAC has recently started a project on the new defi nition of 
“accountant” that aims to update the old defi nition and refers to 
the key elements of the accounting profession, such as ethical 
behaviour and competence in order to serve the public interest.

Accountants help businesses to grow and fl ourish

Considering that the origin of the accounting profession 
is generally credited to  Luca Pacioli, the Italian friar that in 
the 16th century created double entry accounting, it is not 
diffi cult to agree that an accountant is a person that uses num-
bers to measure businesses and economic transactions. Using 
numbers implies a technique to work them into a framework 
that is useful for the preparer. Thse preparers that have inter-
relations with other businesses have a need to „show“ their 
numbers, hence the need to agree on a common framework 
and also the need to check “how you do it“ in order to assure 
that they have been properly prepared.

We can therefore agree that an accountant is an expert that 
is asked to prepare or asked to help prepare the organization’s  
representation of economic transactions and its periodic results 
in order to measure the business (satisfaction of internal needs) 
and to transfer the fi nancial information to external stakehold-
ers (satisfaction of external needs). 

THE DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING 
PROFESSION IN EUROPE AND INTERNATIONALLY

Federico Diomeda  
Exsecutive  directot  EFAA

The driver of this process is the need to keep alive the 
related business and to improve it. Economic personal and 
social development are involved right from the start. Hence 
the common link of the accounting profession to the „public 
interest“ (still not yet precisely defi ned).

This short introduction aims to show that the  „raison 
d’être“ of the accounting profession is nowadays strongly 
linked to businesses, their development and growth.

Accountants assist the businesses when they start and 
during their life.

Accountants assist the businesses in their annual report-
ing needs.

Accountants assist the businesses with assurance engage-
ments when required by the public interest.

This last activity is normally identifi ed with „auditing“ 
and tends to identify a sort of autonomous profession – the 
auditor – which in reality is simply a strictly regulated spe-
cialization of „accounting“ No doubt, in fact, that without the 
existence of a business and of a fi nancial reporting framework, 
no auditing could take place. 
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There are therefore three areas of intervention of the ac-
countants: assisting the current life of businesses, assisting 
their fi nancial reporting needs/obligations, auditing the fi nan-
cial statements when required by law or regulation or indeed 
providing an alternative assurance service when demanded 
on a voluntary basis.

These elements are clearly and substantially evident in 
that part of the accounting profession called „SMPs“: Small 
and Medium Sized practices. They are the majority of the 
accountants and they normally provide services to SMEs: 
Small and Medium Sized Enterprises, covering the above 
mentioned three areas.

Having said that, what are the developing factors of the 
accounting profession as we see them in 2011?

It is quite clear that for a long time the accounting profes-
sion has been called to cover compliance needs of businesses 
(including auditing) more than advisory needs of the business-
es themselves. Bookkeeping and tax reporting together with 
auditing have played a relevant role because of the increasing 
national regulation in that area. Accountants, therefore, have 
been forced to forget that advisory services are key elements 
to allow compliance having a sense. No doubt that compliance 
is important, but compliance „per se“ is useless.

For these reasons in recent times there are many, who have 
started to argue that the accounting profession should go for 
(I should say resume) a stronger advisory activity in order 
to satisfy the needs of SMEs (considering the SMPs typical 
market).  Whilst this is accepted widely these advisory services 
seem to get less attention.

Advisory role of accountants on a rise

What, then, are the most important advisory needs of 
SMEs?

Starting up a business implies incorporating the company 
and solving governance issues, fi nancing the start-up and 
setting up the right internal administrative organization (en-
trepreneurs are often too much commercial oriented).

Running a business implies measuring and checking 
performance, reporting to internal and external stakeholders, 
checking the cash fl ow and providing proper fi nance.

Improving the business implies taking economic develop-
ing strategic decisions based on correct information, measur-
ing the implications of the new strategy on the current business 
and checking the needs for new fi nance, measuring the impacts 
on the organization and preparing relevant changes.

Preventing the business crisis implies putting in place 
suffi cient budgeting and reporting systems to prevent the 
crisis, using the managerial information to measure future 
performances and apply urgent correction to a business policy, 
self-rating the business to avoid bad news when asking for 
more fi nance.

Helping the crisis implies putting in place the best policy 

to save the core business and its value, limiting the damages 
onto the internal organization and avoiding disperse the best 
human resources, avoiding illegal entrepreneurial behaviour, 
promoting timely external communication that helps bridging 
the crisis as much as possible, making use of proper restruc-
turing tools/procedures according to the national legislation.

These examples show that the accountant, who is gener-
ally acknowledged as the best advisor for SMEs thanks to his 
personal and strong relationship with the owner or manager 
of the enterprise, has a high profi le role to play mostly based 
on the wise and proper use of the information coming from 
the normal compliance services provided. The level of abil-
ity of the accountant in interacting with the business in a true 
managerial and dynamic way distinguishes a „good account-
ant“ from a „normal“ accountant.

Evolution of the dynamic accountants

The challenge, therefore, for the accounting profession in 
2011 (and onwards) is how to increase the number of dynamic 
accountants. This challenge, in my view, is a pure “private” 
challenge. No regulator or legislator will ever be interested 
in directly promoting such an evolution. 

Looking at the accounting issues now discussed in Europe 
and worldwide by standard setters and legislators, it is easy 
to see that fi nancial reporting and auditing are key factors. 
Although good fi nancial reporting and good auditing are ele-
ments affecting also the accounting profession and driving its 
performances, the needs underlying current policies on both 
issues are more business and politically oriented. 

On the contrary, the possibility for the profession to 
increase the level of high profi le advisory services is driven 
by an internal evolution of the profession itself through the 
following elements:

The recognition that advisory services are more and more 
needed by SMEs and deserve proper attention;

The study of key factors in education and training that help 
accountants to be more dynamic;

The implementation of proper action to enhance young 
accountants starting right from the beginning also with ad-
visory services, rather than relying only on compliance to 
enter the market;

The implementation of proper systematic „tools“, includ-
ing software, to help dynamic accountants provide meaningful 
advisory services.

The recognition that individuals are important, but small 
practices suffer more than larger practices because of the need 
of specialization also in advisory services, hence the need for 
a policy of wise concentration of SMPs with the proposal of 
methodologies and organization that allows SMPs to keep 
the value of individuals within a well-structured company 
or offi ce.

The role of national accounting bodies together with their 
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European and international representative bodies is to facilitate 
the proposed evolution. I personally believe that individuals 
may evolve also on a stand-alone basis, but we also have the 
responsibility to assure that people receive the best assistance 
to do better whatever their background and experience is. 

I am sure that all accountants would very much prefer 
to be surrounded by a more effi cient and competent set 
of colleagues than simply be proud of just themselves. 
Growing together helps us grow faster and also helps our 
clients more.

r e z i u m e

ro de sac ic v le ba bu Ral t ris pro fe si is Si na ar si im miz niT, rom man uf ro kar gad upa su xos gan vi Ta-

re ba di biz ne sis ga re mos moTxov nebs, sa Wi roa mo vax di noT im Zi ri Tad kom pe ten ci a Ta ret ros pe tu li 

ana li zi, ro mel Tac mo ma va li pro fe si o na le bi un da flob d nen.

am Ja mad `bu Ral t ris~ er Ta der Ti de fi ni cia ekuT v nis IFAC-s, ro me lic ga ni xi lavs bu Ral ters 

ro gorc IFAC-is lo ka lu ri fir me bis wevrs. amas Tan, Tu Ca vuR r mav de biT sxva das x va ti pis leq si kons 

ma Sin ad vi lad aR mo va CenT gan s x va ve bul in ter p re ta ci ebs, maT So ris ,ama Tu im erov nu li ma xa si a Teb-

lis gaT va lis wi ne biT. 

IFAC-s wa mowye bu li aqvs axa li pro eq ti, ro me lic exe ba `bu Ral t ris~ ka te go ri is axal gan sazR v-

re bas. pro eq ti miz nad isa xavs Zve li mid go mis Sec v las da mo i az rebs eTi kur qce vas da kom pe ten ci ebs 

sa zo ga do eb ri vi in te re sis far g leb Si, ro gorc bu Ral t ru li pro fe si is Zi ri Tad sak van Zo ele men tebs.   

bu Ral t ru li pro fe si is gan vi Ta re ba 

ev ro pa sa da msof li o Si

 fe de ri ko di o me da

      EFAA-s aR mas ru le be li di req to ri

 I had already the opportunity to comment on the new 
profi le the accounting profession is seeking to reach in 
order to give better answers to the needs of their SME 
clients with respect of non-compliance services. “Beyond 
compliance” could well be the slogan for the Accounting 
Profession is next decade. The way this can be addressed 
is not suffi ciently clear and implies changes and actions in 
different fi elds; for example education and training, tone at 
the top for the fi rms and soft-skills for practitioners, con-
tinuing professional development and so on. What should 
not be also forgotten are the ethical implications of any 
professional activity trying to satisfy increasing and new 
needs from clients. Both during economic developments 
and economic crisis the risk for SMPs to put aside ethics 
to stay closer to the clients’ needs is high.

SMPs being business advisers for SMEs does not 
mean that a practitioner aims to become an entrepreneur 
and to replace the ability of the businessman. It simply 
means that the practitioner uses his/her knowledge of the 
enterprise to help the businessman to better run the busi-
ness. The fi rst risk, therefore I see for the SMP, is that to 
engage fruitfully in this important activity the knowledge 

INCREASING NEED FROM SMES FOR 
ADVISORY SERVICES:
the answers of  „good SMPs“

of the company assisted has to be deep as well as the un-
derstanding of market the company is investing/operating. 
The SMP has also to have perfect understanding of the 
legal framework surrounding the business (starting from 
the statutory point of view and up to the legal/contractual 
point of view). It is not rare, in fact, that the accountant 
(because of its close relationship with the entrepreneur) 
is asked to provide fi rst insights also with regard to legal 
aspects of businesses and transactions. 

There is, therefore, a big question of competence and 
the SMP has to carefully manage its close relationship with 
the entrepreneur: this may cause the practitioner desiring 
not to delude the client and then to engage himself when 
his understanding is insuffi cient to cover all the risks. 
There is also the risk for the SMP to ignore entrepreneurial 
misbehaviours because of the inability to stop them: losing 
the client may play a role in this. 

These two events may well happen during „positive“ or 
„negative“ economic situations of the advised enterprise.

During a period of investments and developments, 
the foreseen economic success may cause the typical op-
timism of the entrepreneur to undermine or override the 
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degree of care and prudence that any business transaction 
always deserves; the SMP has the duty to assist the client 
in a way that preserves the needed fair operational behav-
iour which is, ultimately, in the public interest.   

During a period of crisis, also, the practitioner has 
to take care that the entrepreneur does not put in place 
operations that are contrary to the statutes and to the law 
especially when an insolvency procedure may income. It 
is in fact possible that during the crisis of the enterprise 
the owner-manager tries its best to save the company or 
his personal patrimony through operations that are not 
fully in line with the legal framework.  Here again the 
SMP has to assist the client in a way that is useful to the 
business but not contrary to the law and, ultimately, to 
the public interest.

When I started my professional career I was very much 
lucky because I had my training in the offi ce of a very 
good and high level standing colleague in my city. Two 
main factors helped my right from the start.

1) I was reminded on daily basis to behave fairly, 
respectful of the law and of ethical principles, increasing 
my competence on all the professional aspects, taking 
care of details, not compromising with unethical situa-
tion and be ready to refuse a commitment to preserve my 
profi le, considering the remuneration as the consequence 
of good rendered services and not as the objective of the 
professional life. 

2) I also had the opportunity to start with business 
advising rather than with pure compliance and with big 
commitments. This aspect of my professional training 
helped me to enter immediately into the main driver for 
success: getting a complete understanding of the busi-

ness, the environment, the client, the legal framework 
and addressing the issue like a big puzzle where at the 
end the picture is the accurate composition of even the 
most little detail.

The big challenge today for the profession is how to 
be sure that what I luckily learnt from the fi rst day of my 
professional lifebecomes part of the cultural basis for any 
professional accountant all over the world.

The standard setters on Ethic (IESBA) and on Educa-
tion (IAESB) are spending time and efforts in this di-
rection. Still experience will have the major role in the 
development of professional skills. In my view it is up to 
the professional national bodies more than to Standard 
Setters of Legislators to create the condition for good ba-
sic education, good training and good CPD programmes. 
Guidance is a key factor to help professionals to compare 
case studies and to learn about different experiences. 
Strong preparation right from University is another key 
factor to set have future professional skills being solidly 
based. Specifi c dedicated relationship between Profes-
sional body with  Enterprises bodies is a tool that may play 
a role in setting the scene for  good business advising. It 
enhances the common understanding between client and 
practitioner and can also create exchange of best practice 
as well as opportunity for CPD.

The future is in our hands and it is responsibility of 
the Profession to do the best to keep the highest possible 
profi le and to spread the desire of „being the best“ among 
the majority of our Colleagues.

EFAA, the European umbrella organisation for SMPs 
of which I am proud to be the CEO, will continue to push 
the Profession towards higher ambitions. 

r e z i u m e

auditorulma profesiam miiRo axali gamowvevebi da roli, rac SeiZleba daekosros mcire da 

saSualo praqtikebs, mcire da saSualo sawarmoebisTvis auditisa da auditoruli momsaxurebis 

SeTavazebisas. 

auditoruli momsaxurebis farTo speqtri – ase Tamamad SeiZleba dasaTaurdes buRaltruli 

profesiis devizi momaval aTwleulSi. Tumca is gza, romliTac aRniSnuli SeiZleba iyos dareguli-

rebuli araa erTgvarovani da moiTxovs rogorc midgomebis, ise qmedebebis dakoreqtirebas: codnis 

miRebaSi, ganaTlebaSi, treningebSi, klienturasTan damokidebulebaSi, praqtikosebis unar-CvevebSi, 

gangrZobiT profesiul swavleba-ganviTarebaSi da sxv.

ar unda dagvaviwydes aseve eTikis moTxovnebi, romelic arsebobs nebismieri profesiuli saqmi-

anobisadmi klienturis mzardi da axali moTxovnilebebis dakmayofilebisas.  

rogorc ekonomikuri ganviTarebis, ise krizisis dros, klientebis SesanarCuneblad mcire da 

saSualo sawarmoebis mier eTikis moTxovnebis darRvevis riski sakmaod maRalia.

mcire da saSualo sawarmoebze gaweuli sakonsultacio 

momsaxurebis gazrda: warCinebuli mcire da saSualo 

praqtikebis roli
 fe de ri ko di o me da

      EFAA-s aR mas ru le be li di req to ri
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Алексей Руф 
Доктор экономическых наук, 

Генеральный директор. Председатель 
Совета директоров АКГ „Руфаудит/

Инаудит Альянс“. .Председатель Совета 
Аудиторско-консультационной Группы 

„Руфаудит Альянс“.

О СОСТОЯНИИ КОНТРОЛЯ И НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАДЗОРА  

В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В декабре 2011 года, в связи с наличием значительного количества 
существенных проблем в области бухучета, отчетности и аудита 
в Российской Федерации, был создан «Совет по общественному 
надзору за развитием действующей методологии бухгалтерского 
учета, формированием финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
организацией государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности» (далее - Совет). Учредителями Совета 
явились профессиональные бухгалтеры, аудиторы и пользователи 
финансовой (бухгалтерской) отчетностью, заинтересованные в по-
вышении ее достоверности и прозрачности.

О причинах, побудивших бухгалтеров и  аудиторов к созданию 
такого органа, и задачах, стоящих перед ним, журналу «АУДИТОР» 
рассказал Алексей Руф - Председатель Правления Совета.

- Как возникла идея создания Совета, каковы 
его цели и задачи?

- Основными целями Совета являются разработка 
предложений по совершенствованию методологии 
бухгалтерского учета, повышению прозрачности и до-
стоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации,  совершенствованию системы 
государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности, представление соответству-
ющих  предложений органам государственной власти 
и регулирования в указанных областях.

В феврале текущего года на основании поступив-
ших от членов (участников)  Совета предложений был 
подготовлен Доклад «Предложения по реформирова-
нию действующей в Российской Федерации системы 
государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности», который после его обсуж-
дения на региональных конференциях будет  направлен 
Президенту Российской Федерации, в Правительство 
и в Государственную Думу.

- В Докладе проведен очень серьезный анализ 
процесса формирования системы государственного 
регулирования и саморегулирования аудиторской 
деятельности в Российской Федерации в период с 

1993 года по настоящее время. С какой целью это 
было сделано?

- С целью правильной оценки сложившейся в 
России ситуации с государственным регулированием 
и саморегулированием аудиторской деятельности. 
Именно для этого нам  потребовался доскональный 
анализ истории: первое упоминание слова «аудит» в 
постановлениях Правительства в 1987 году, первый 
Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 года №2263, 
Временные правила аудиторской деятельности, первые 
стандарты, первые критерии «обязательного аудита» 
и ответственность за уклонение от его проведения, 
страхование профессиональной ответственности, 
введение лицензирования, формирование ЦАЛАКа, 
аттестация, квалификационные аттестаты, обязатель-
ность владения 51% акций аудиторских фирм ауди-
торами, появление профессиональных объединений 
аудиторов  и т.д. Без тщательного анализа процесса 
создания профессии,  этапов формирования системы ее 
государственного регулирования и саморегулирования 
невозможно правильно оценить сложившуюся  ситуа-
цию и сформировать аргументированные предложения 
по ее совершенствованию.

- Алексей Леопольдович, в аудите Вы с 1987 года, 
возглавляете аудиторскую компанию с 1991 года, 
являетесь руководителем одной из СРО аудиторов 
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с 1992 года.  В чем Вы видите основные причины 
существующих проблем в регулировании аудитор-
ской деятельности в России?

- Признаюсь - я уже два месяца не являюсь «ру-
ководителем одной из  СРО аудиторов»  в связи с 
невозможностью совмещения работы в Совете и в 
СРО аудиторов. Что касается причин существующих  
проблем, то их несколько.

Первая - отсутствие единой государственной по-
литики в области развития и регулирования  бухгал-
терского учета и аудита. 

Вторая -  отсутствие единого государственного 
органа,  способного реализовать даже уже имеющиеся 
программы, отсутствие ответственности за их невы-
полнение. В результате – принимаемые Программы по 
реформированию бухгалтерского учета не выполняют-
ся, сроки переносятся. Государственные нормативные 
акты о разделении функций по нормативно-правовому 
регулированию и надзору, о прекращении «избыточ-
ных» функций со стороны государства – не выпол-
няются, говорится одно, а делается другое. Результат 
очевиден - как в басне у А.И.Крылова.

Третья - отсутствие в России саморегулирования в 
аудиторской профессии, игнорирование всех провоз-
глашенных в Федеральном законе от 1 декабря 2007 
года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
принципов саморегулирования. Подробное обоснова-
ние приведено в Разделе 4.1. Проекта Доклада. Суть же 
сводится к тому, что положения Федерального закона 
от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», передающие в компетенцию госрегуля-
тора (Минфина России) полномочия по утверждению 
профессиональных стандартов, одобрению кодекса 
профессиональной этики, правил независимости, 
контроля за их исполнением и  право применения мер 
дисциплинарного воздействия, вплоть до лишения 
права осуществления профессиональной деятельно-
сти – полностью исключают возможность реализации 
принципов саморегулирования аудиторской деятельно-
сти в Российской Федерации, установленных Законом 
«О саморегулируемых организациях».  

Четвертая - наделение чрезмерными функциями 
по регулированию и надзору Минфина России! В Раз-
делах  1.2. - 1.4., 2.1. - 2.6. проекта Доклада содержится 
подробное  изложение этих функций, также анализ 
причин невозможности их выполнения и предложения 
по их сокращению и передаче в СРО аудиторов.

Пятая - отсутствие у СРО аудиторов реальных 
возможностей по развитию профессии, в том числе 
невозможность влияния на развернувшийся процесс 
«переаттестации» в результате практически полной 
монополизации всех функций по регулированию ау-
диторской деятельности Минфином России.

- Где же выход?
- Он простой: необходимо четко разделить функ-

ции и полномочия по регулированию аудиторской 
деятельности между государством и СРО аудиторов, 
зафиксировать это законодательно и неукоснительно 
исполнять. 

- В пояснительной записке к действующему За-
кону № 307 – ФЗ указано, что «Принятие и реали-
зация данного законопроекта обеспечат снижение 
административного влияния на аудиторскую про-
фессию, освобождение государства от выполнения 
ряда потенциально избыточных функций». Как Вы 
это  прокомментируете?

- Да, такая пояснительная записка существует и  она 
была представлена в Госдуму. Но содержащееся в ней 
утверждение сегодня не соответствует действительно-
сти. К этому заключению мы пришли на основании 
проведенного анализа действующих нормативных 
актов, регулирующих аудиторскую деятельность в 
России. Результаты проведенного анализа содержатся 
в соответствующих разделах проекта Доклада.

Если ранее действовавшим Федеральным законом 
от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ на Минфин России 
было возложено 29 основных функций (раздел 1.2. 
проекта Доклада), то с принятием нового Закона № 
307-ФЗ их стало уже 69!

«Основные функции» Минфина России определены 
статьей 15 действующего закона. Всего их четыре:

1)  выработка государственной политики в сфере 
аудиторской деятельности;

2) нормативно-правовое регулирование в сфере 
аудиторской деятельности, в том числе утверждение 
федеральных стандартов аудиторской деятельности, а 
также принятие в пределах своей компетенции иных 
нормативных правовых актов, регулирующих аудитор-
скую деятельность;

3) ведение государственного реестра саморегули-
руемых организаций аудиторов, а также контрольного 
экземпляра реестра аудиторов и аудиторских органи-
заций;

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в 
Российской Федерации.

При этом подпунктом 5 статьи 15 Закона № 307-
ФЗ определено, что Уполномоченный федеральный 
орган (Минфин России) осуществляет иные функции, 
предусмотренные законом. Эти «иные» функции, су-
щественно расширяющие области «государственного 
регулирования» аудиторской деятельности, а также 
права и полномочия  Минфина России, «разброса-
ны» по всему тексту действующего закона, причем 
многие из них были введены в текст закона уже после 
его принятия, путем внесения поправок. В пункте 
1.2.13. проекта Доклада перечислены все функции 
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Минфина России, сгруппированные по следующим 
направлениям:

· функции и полномочия в области разработки и 
утверждения стандартов профессиональной деятель-
ности аудиторов, индивидуальных аудиторов, аудитор-
ских организаций;

· функции и полномочия в области контроля за 
соответствием федеральных  стандартов аудиторской 
деятельности в Российской Федерации, регламентов 
аудиторских организаций, аудиторов и СРО аудито-
ров требованиям Международных стандартов аудита 
(МСА), разрабатываемых и утверждаемых  Междуна-
родной Федерацией Бухгалтеров (МФБ);

· функции и полномочия в области организации 
внутреннего и внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, 
установления требований к организации указанного 
контроля;

· функции и полномочия в области контроля за 
деятельностью аудиторских организаций;

· функции и полномочия в области организации де-
ятельности Единой аттестационной комиссии (ЕАК);

· функции и полномочия в сфере организации дея-
тельности «Совета по аудиторской деятельности при 
уполномоченном федеральном органе»;

· функции и полномочия  по ведению реестра ау-
диторов, аудиторских организаций и СРО аудиторов; 

· функции и полномочия в области контроля и над-
зора за деятельностью СРО аудиторов.

При этом действующим законом к перечисленным 
выше полномочиям Минфина отнесены не только  
разработка, утверждение, поддержание в актуальном 
состоянии стандартов аудиторской деятельности, но и, 
соответственно, внесение в них изменений и  контроль 
за их исполнением, что при имеющемся кадровом 
потенциале в соответствующем Департаменте мини-
стерства представляется абсолютно не выполнимым!

Приведенный выше перечень функций, которыми 
был наделен уполномоченный федеральный орган по 
регулированию аудиторской деятельности, показывает, 
что разработчиками  Закона № 307-ФЗ не было учтено 
мнение  Президента РФ В.В. Путина, выраженное им 
в Заключении от  7 июня 2000 года  № Пр-1160 на 
законопроект  «Об аудиторской деятельности», при-
нятый Госдумой в первом чтении 5 апреля 2000 года:  
«Следует также обратить внимание на то, что 
права федерального органа, связанные с контролем 
за аудиторской деятельностью и ее регулированием, 
излишне расширены и не соответствуют установлен-
ной в статье 1 проекта цели аудита,  заключающейся 
только в выражении «мнения о достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности аудируемых лиц и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации». 
- Какова Ваша позиция в отношении полно-

мочий Минфина по исключению сведений о СРО 
аудиторов  из государственного реестра? 

- Часть 1 статьи 21 Федерального закона «О само-
регулируемых организациях» содержит исчерпываю-
щий перечень оснований для исключения  сведений 
о некоммерческой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций, а именно:

1) заявление саморегулируемой организации об ис-
ключении сведений о ней из государственного реестра 
саморегулируемых организаций;

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой 
организации;

3) вступившее в законную силу решение суда об 
исключении сведений о некоммерческой организации 
из государственного реестра саморегулируемых орга-
низаций на основании ее несоответствия требованиям 
Федерального закона «О саморегулируемых организа-
циях», других федеральных законов.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях» исклю-
чение сведений о некоммерческой организации из 
госреестра саморегулируемых организаций по иным 
основаниям не допускается.

Однако, пунктом 5 статьи 21 действующего Закона 
«Об аудиторской деятельности» в нарушение ст.21 
Федерального закона «О саморегулируемых организа-
циях» перечень оснований для исключения Минфином 
сведений о действующих СРО аудиторов из государ-
ственного реестра необоснованно расширен. Согласно 
закону такими основаниями могут служить: 

1) заявление саморегулируемой организации ау-
диторов об исключении сведений о ней из государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов;

2)  ликвидация или реорганизация некоммерческой 
организации;

3) выявление недостоверных сведений в докумен-
тах, представленных некоммерческой организацией;

4) отказ саморегулируемой организации аудиторов 
от участия в установленном порядке в создании, вклю-
чая финансирование, и деятельности единой аттеста-
ционной комиссии, предусмотренной Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности»;

5) неоднократное невыполнение саморегулируемой 
организацией аудиторов в течение одного календарно-
го года требований Федерального закона и принятых 
в соответствии с ним нормативных правовых актов о 
ведении реестра аудиторов и аудиторских организаций, 
в том числе требования о передаче соответствующей 
информации в уполномоченный федеральный орган 
для ведения контрольного экземпляра такого реестра;



 47 47

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
4

6) вступившее в законную силу решение суда об ис-
ключении сведений о некоммерческой организации из 
госреестра саморегулируемых организаций аудиторов.

Представляется недопустимым сохранять законо-
дательную возможность исключения из госреестра 
сведений о действующей саморегулируемой органи-
зации аудиторов во внесудебном порядке по такому 
основанию, как «отказ саморегулируемой организации 
аудиторов от участия в установленном порядке в 
создании, включая финансирование, и деятельности 
единой аттестационной комиссии».

Отсутствие достаточных денежных средств в СРО 
аудиторов для так называемого «финансирования 
деятельности Единой аттестационной комиссии» мо-
жет быть расценено уполномоченным федеральным 
органом как «отказ от  участия в финансировании де-
ятельности комиссии» и может послужить основанием 
для исключения сведений о той или иной действующей  
СРО аудиторов  из госреестра.

Наличие законодательной возможности исключения 
сведений о действующей СРО аудиторов из госреестра, 
а значит и лишения ее членов возможности осущест-
вления профессиональной деятельности  противоречит 
Федеральному закону  «О саморегулируемых органи-
зациях», а также стать 11 действующего Закона  «Об 
аудиторской деятельности», в соответствии с которой 
«деятельность единой аттестационной комиссии осно-
вывается на принципах независимости, объективности, 
открытости и прозрачности, самофинансирования».

Кроме того, недопустимо сохранять законодатель-
ную возможность исключения из госреестра сведений 
о действующей СРО аудиторов во внесудебном порядке 
и по такому основанию, как «неоднократное невыполне-
ние саморегулируемой организацией аудиторов в тече-
ние одного календарного года требований настоящего 
Федерального закона и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов о ведении реестра 
аудиторов и аудиторских организаций, в том числе 
требования о передаче соответствующей информа-
ции в уполномоченный федеральный орган для ведения 
контрольного экземпляра такого реестра», поскольку:

1) пунктом 6 статьи 21 Закона № 307-ФЗ опреде-
лены основания для обращения уполномоченного фе-
дерального органа (Минфина России) в арбитражный 
суд с заявлением об исключении сведений о неком-
мерческой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций аудиторов, в т.ч. в 
случае «неисполнения и (или) несоблюдения сроков 
исполнения саморегулируемой организацией аудиторов 
предусмотренных настоящим Федеральным законом 
обязательных для исполнения предписаний уполномо-
ченного федерального органа». Представляется, что 
этого  вполне достаточно;

2) сведения для Минфина России готовят и пред-
ставляют конкретные люди, являющиеся сотрудни-
ками исполнительных органов действующих СРО 
аудиторов. В случае допущения ими ошибки или мо-
шенничества имеется возможность применения к ним 
мер дисциплинарного воздействия или привлечения 
к административной или уголовной ответственности. 
При этом нет никакой необходимости лишать тысячи 
аудиторов и аудиторских организаций возможности 
осуществления профессиональной деятельности 
(пусть даже временно);

3) техническая ошибка сотрудника исполнитель-
ного органа действующей СРО аудиторов или невы-
полнение им своих должностных обязанностей может 
быть расценена должностными лицами Минфина как 
«неоднократное невыполнение саморегулируемой ор-
ганизацией аудиторов в течение одного календарного 
года требований настоящего Федерального закона и 
принятых в соответствии с ним нормативных право-
вых актов о ведении реестра аудиторов и аудиторских 
организаций, в том числе требования о передаче 
соответствующей информации в уполномоченный 
федеральный орган для ведения контрольного экзем-
пляра такого реестра» и послужить основанием для 
исключения сведений о действующей СРО аудиторов  
из госреестра. 

Такая формулировка противоречит  статье 21 Фе-
дерального закона «О саморегулируемых организа-
циях», а также содержит совершенно неоправданный 
риск для осуществления аудиторской деятельности 
членами действующих СРО аудиторов, добросовестно 
выполняющими свои обязанности при осуществлении 
профессиональной деятельности и  соблюдающими 
условия членства в СРО аудиторов. 

С целью прекращения права Минфина России на 
исключение сведений о СРО аудиторов из госреестра 
во внесудебном порядке, представляется целесообраз-
ным исключить из действующего Закона «Об ауди-
торской деятельности» части 3-5 статьи 21 и часть 3 
пункта 5 статьи 22, сохранив право обращения в суд, 
предусмотренное пунктом 6 статьи 21.

- Каковы предложения Совета по сокращению 
возложенных на Минфин России функций и пол-
номочий по регулированию аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации?

- Соответствующие предложения Совета содержат-
ся в Разделе 2 проекта Доклада. При их подготовке мы 
исходили из следующего.

Первое . В соответствии с пунктом 3 Указа Пре-
зидента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» федеральное министерство, являющееся 
«федеральным органом исполнительной власти, осу-



 48 48

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
4

ществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации сфере 
деятельности», «не вправе осуществлять функции 
по контролю и надзору» в установленной сфере де-
ятельности. 

Во исполнение Указа Президента РФ №314 и с 
учетом наличия действующей системы  планового кон-
троля за деятельностью аудиторских организаций со 
стороны СРО аудиторов Совет предлагает прекратить 
функции Минфина России по контролю и надзору за 
деятельностью аудиторских организаций. 

Второе. Исходя  из необходимости исполнения 
действующих нормативно-правовых государствен-
ных актов о прекращении избыточных функций  
государственного регулирования (в том числе для 
развития системы саморегулируемых организаций в 
области экономики, а также организационного раз-
деления функций, касающихся регулирования эконо-
мической деятельности, надзора и контроля), внести 
изменения в Федеральный закон «Об аудиторской де-
ятельности», отменяющие «избыточные» и несвой-
ственные государству функции по регулированию 
аудиторской деятельности и надзору (контролю) за ее 
осуществлением.

Предложения Совета по сокращению 41 функции 
(из имеющихся 69) содержатся в разделе 2.1. проекта 
Доклада.

Третье. Согласно Федеральному закону «О само-
регулируемых организациях» «под саморегулирова-
нием понимается самостоятельная и инициативная 
деятельность, которая осуществляется субъектами 
предпринимательской или профессиональной дея-
тельности и содержанием которой являются разра-
ботка и установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдением тре-
бований указанных стандартов и правил». 

В соответствии с данным определением Советом 
сформулированы предложения   по сокращению функ-
ций и полномочий Минфина России в области разра-
ботки и утверждения стандартов профессиональной 
деятельности аудиторов, индивидуальных аудиторов, 
аудиторских организаций, по передаче этих функций 
в СРО аудиторов с введением обязательного страхо-
вания профессиональной ответственности аудиторов.

Представляется вполне достаточным вместо раз-
работки Федеральных стандартов «в соответствии с 
международными стандартами аудита» установить 
законодательную  обязательность выполнения всеми 
аудиторами и аудиторскими организациями «Между-
народных стандартов аудита». При этом СРО ауди-
торов в рамках имеющихся у них законодательных 

полномочий должны будут разработать рекомендации 
по их применению. Это позволит:

· исключить имеющуюся в настоящее время воз-
можность предъявления материальных  исков  к  Пра-
вительству Российской Федерации, предусмотренную 
статьями 16 и 1069 Гражданского Кодекса, в случаях, 
когда выполнение обязательных для исполнения фе-
деральных правил (стандартов) профессиональной 
аудиторской деятельности, утверждаемых «уполномо-
ченным федеральным органом» в лице Минфина Рос-
сии, приведет к убыткам для аудитора или его клиента;  

· исключить необходимость для российских аудито-
ров – членов Международной федерации бухгалтеров 
- изучать два комплекта стандартов – международных 
и федеральных, разработанных «в соответствии с 
международными»;

· дать возможность российским СРО аудиторов, 
являющимся членами Международной Федерации бух-
галтеров, исполнять принятые на себя обязательства 
по применению Международных стандартов аудита;

· реализовать законодательное право СРО аудиторов 
по подготовке оперативных рекомендаций и разъясне-
ний по применению МСА при наличии достаточного 
количества специалистов соответствующей квалифи-
кации в специализированных органах по применению 
стандартов профессиональной деятельности;

· сократить государственные расходы на «органи-
зацию разработки стандартов», «согласование», «одо-
брение», «утверждение», «контроль за применением», 
«контроль за соответствием»;

· продолжить курс на развитие саморегулирования 
аудиторской профессии в условиях наличия во всех 
СРО аудиторов значительного интеллектуального 
потенциала специалистов, а также прямого членства 
действующих СРО аудиторов в Международной феде-
рации бухгалтеров (предполагающего обязательность 
применения Международных стандартов аудита); 

· прекратить вынужденное ожидание  российскими 
аудиторами утверждения федеральных стандартов 
Минфином и внесения им соответствующих изме-
нений в уже действующие (эта работа может быть 
самостоятельно организована  саморегулируемыми 
организациями аудиторов). 

Кроме того,  представляются избыточными и 
контрольные функции Минфина России в области 
соответствия федеральных  стандартов аудиторской 
деятельности в Российской Федерации, регламентов 
аудиторских организаций, аудиторов и СРО аудито-
ров требованиям Международных стандартов аудита, 
разрабатываемых и утверждаемых  Международной 
федерацией бухгалтеров, поскольку:

1) действующие регламенты аудиторских орга-
низаций являются предметом регулярных плановых 
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проверок, проводимых специализированными орга-
нами СРО  аудиторов в соответствии с действующим 
Законом «Об аудиторской деятельности» и Законом 
«О саморегулируемых организациях»;

2) соответствие регламентов аудиторских органи-
заций Международным стандартам аудита является 
условием членства российских СРО аудиторов в 
Международной федерации бухгалтеров и предметом 
контроля со стороны этой организации.

- Каковы предложения Совета по поводу орга-
низации деятельности Росфиннадзора по контролю 
за работой аудиторских организаций?

- Позиция Совета по данному вопросу представ-
лена в Разделе 2.5. проекта Доклада. Мы исходим 
из того, что необходимо руководствоваться новыми, 
«январскими» тезисами В.В.Путина, изложенными им 
в статье в газете «Ведомости» от 30 января 2012 года,  
в которой было сказано:

«Необходимо изменить всю идеологию государ-
ственного контроля за деятельностью бизнеса, резко 
ограничив эти функции. Новая стратегия должна 
основываться на «презумпции добросовестности» 
бизнеса - исходить из того, что создание условий для 
деятельности добросовестных предпринимателей 
важнее возможных рисков, связанных с недобросо-
вестным поведением».

В этой связи предложения Совета сводятся к сле-
дующему:

1) исключить из действующего Закона № 307-ФЗ 
функцию проведения «плановых» проверок деятель-
ности аудиторских организаций Росфиннадзором, 
сохранив возможность запрашивать в СРО аудиторов 
материалы проведенных проверок качества работы в 
отношении своих членов;

2) Исключить из действующего закона право Рос-
финнадзора представлять в СРО аудиторов, членом 
которого является проверенная им аудиторская орга-
низация, обязательное для исполнения предписание о 
приостановлении членства аудиторской организации 
в СРО аудиторов;

3) исключить из действующего закона полномочия 
Росфиннадзора представлять в СРО аудиторов, членом 
которого является проверенная им аудиторская орга-
низация, обязательное для исполнения предписание 
об исключении аудиторской организации из СРО 
аудиторов; 

4) вместо направления в СРО обязательных для 
исполнения в течение трех дней предписаний о при-
остановлении членства и исключении проверенных 
Росфиннадзором аудиторских организаций предоста-
вить Росфиннадзору право направлять «обязательные 
для рассмотрения Дисциплинарным Комитетом СРО 
аудиторов материалы проверки и предложения Рос-

финнадзора о приостановлении членства или исклю-
чении аудиторской организации из СРО по результатам 
проведенной проверки».

- Какие изменения предлагает внести Совет в 
действующий  порядок организации сдачи квали-
фикационного экзамена на получение квалифика-
ционного аттестата аудитора, в порядок деятель-
ности Единой аттестационной комиссии (ЕАК) ?

- После вступления в силу Закон № 307-ФЗ вопросы 
организации аттестации аудиторов формально были 
переданы в созданную всеми СРО аудиторов единую 
аттестационную комиссию (ЕАК), фактически же они 
были полностью сохранены за Минфином России.

В пояснительной записке к законопроекту № 307-
ФЗ разработчиками было сказано:

«С учетом необходимости обеспечения единых 
требований и подходов к проведению квалификаци-
онных экзаменов функция аттестации аудиторов 
исполняется единой аттестационной комиссией, ко-
торая создается совместно всеми саморегулируемыми 
организациями аудиторов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом государствен-
ного регулирования аудиторской деятельности».

Фактически же Законом № 307 - ФЗ на Минфин 
России помимо  функции  «установления порядка созда-
ния» Единой аттестационной комиссии были возложены 
дополнительные функции по «установлению порядка 
деятельности» Комиссии и порядка организации всего 
процесса аттестации аудиторов, в том числе:

· «установление» порядка проведения квалифика-
ционного экзамена на право осуществления аудитор-
ской деятельности (пункт 2 статьи 11);

· «установление» порядка участия претендента 
на право осуществления аудиторской деятельности в 
квалификационном экзамене (пункт 2 статьи 11);

· «установление» порядка определения результатов 
квалификационного экзамена претендента на право 
осуществления аудиторской деятельности (пункт 2 
статьи 11);

· «установление» Порядка проведения квалифика-
ционного  экзамена единой аттестационной комиссией, 
создаваемой совместно всеми СРО аудиторов (пункт 
4 статьи 11);

· определение размера и порядка взимания платы 
за прием квалификационного экзамена с претендента 
на осуществление аудиторской деятельности (пункт 
5 статьи 11);

· определение порядка выдачи квалификационного 
аттестата аудитора (пункт 6 статьи 11);

· определение формы квалификационного аттестата 
аудитора (пункт 6 статьи 11).

Хотелось бы обратить внимание и на еще одну 
проблему, Действующий «Порядок создания единой 
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аттестационной комиссии» утвержден Приказом Мин-
фина России от 27 мая 2010 года № 51н.

В пункте 1 «Порядка…» указано: «Настоящий 
порядок регулирует создание единой аттестационной 
комиссии, предусмотренной Федеральным законом 
от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (далее - комиссия), а также согласова-
ние Минфином России ее учредительных документов 
(вносимых в них изменений)».

Однако Законом № 307-ФЗ не предусмотрено 
«согласование» Минфином России  учредительных 
документов ЕАК и «вносимых в них изменений», в то 
же время в приказе Минфина эта функция появилась.

В настоящее время, после так называемого  «согла-
сования» учредительных документов единой аттеста-
ционной комиссии Минфином России, к компетенции  
высшего коллегиального органа управления Комисси-
ей, который должен обеспечить реализацию принципа 
«независимости, объективности, открытости, про-
зрачности и самофинансирования» (пункт 3.8. статьи 
3 Устава ЕАК),  в соответствии с пунктом 6.11. статьи 
6 Устава ЕАК отнесен перечень  функций Совета, из 
которого явствует, что последний не обладает ника-
кими реальными полномочиями по организации атте-
стации претендентов на осуществление аудиторской 
деятельности в России. Фактически СРО аудиторов 
не имеют никакой возможности влиять на существу-
ющий процесс аттестации и допуска претендентов в 
профессию (кроме принятия решения о ликвидации 
ЕАК в соответствии с действующим ГК РФ), и никак 
не могут влиять на выполнение возложенных на Ко-
миссию функций.

Проведенный в Разделе 2.6. проекта Доклада анализ 
показывает, что все функции по определению порядка 
проведения квалификационного экзамена, порядка 
участия в квалификационном экзамене, порядка опре-
деления результатов квалификационного экзамена, 
порядка проведения квалификационного  экзамена 
единой аттестационной комиссией, определение 
размера и порядка взимания платы за прием квали-
фикационного экзамена возложены исключительно 
на Минфин России. 

При этом в пункте 3.7 статьи 3 Устава ЕАК указано: 
«Вмешательство в хозяйственную и иную деятель-
ность Комиссии со стороны государственных и иных 
организаций не допускается, если оно не обусловлено 
их правом по осуществлению контроля над деятель-
ностью Комиссии».

Таким образом, с одной стороны, создается внеш-
няя видимость передачи СРО аудиторов функций по 
организации аттестации претендентов на осуществле-
ние аудиторской деятельности путем создания ими 
единой аттестационной комиссии («Квалификацион-

ный аттестат аудитора выдается саморегулируемой 
организацией аудиторов»; «Квалификационный экза-
мен проводится единой аттестационной комиссией, 
которая создается совместно всеми саморегулируе-
мыми организациями аудиторов»), с другой стороны, 
фактически, все перечисленные выше функции сегодня 
законодательно закреплены за Минфином России.

Предложение Совета заключаются в том, чтобы 
передать СРО аудиторов, являющимся учредителями 
Единой аттестационной комиссии, все полномочия по 
организации деятельности Комиссии и определению 
порядка допуска претендентов в профессию.

- Каково  мнение Совета о последствиях вве-
дения Федеральным законом от 1 июля 2011 года 
№136-ФЗ поправок  к действующему Закону «Об 
аудиторской деятельности», ограничивающих пра-
ва аудиторов на участие в аудиторских проверках?

- В  пояснительной записке к законопроекту № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» было сказано: «Для 
повышения качества аудиторских услуг предусмотре-
но введение единого квалификационного аттестата 
аудитора, который, подтверждая соответствую-
щую квалификацию, будет давать право аудиторам 
проводить аудит в любых отраслях экономики, что 
снимает дополнительные ограничения на занятие 
определенными видами деятельности».

Разработчикам была продекларирована благая цель, 
однако введенными Законом № 136-ФЗ поправками в 
настоящее время предусмотрена обязательность про-
хождения аудиторами дополнительного экзамена в так 
называемом «упрощенном порядке» для получения 
«единого квалификационного аттестата аудитора» по 
программе, разработанной Минфином России.

   Утвержденная Минфином  «Программа квалифи-
кационного экзамена на получение квалификационно-
го аттестата аудитора, проводимого  в  «упрощенном 
порядке», приведена в Приложении №2 к Докладу и 
содержит в том числе раздел «Бухгалтерский учет и 
отчетность в банковской сфере». Представляется, что 
без практики работы в банковской сфере  выучить отве-
ты по предложенному перечню вопросов практически 
невозможно. Сдача компьютерного тестирования по 
предложенной программе никак не может являться 
свидетельством наличия фундаментальных знаний 
в области бухучета и налогообложения в банковской 
деятельности!

Замечу, что мало кто из аудиторов, имеющих бес-
срочные аттестаты на проведение «общего аудита», 
собирался проходить платную «переаттестацию», 
включающую тестирование на знание правил бухгал-
терского учета и налогообложения в банковской сфере, 
ради получения возможности осуществлять «банков-
ский аудит», которым сегодня занимается около 1% 
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всех российских аудиторов.
 Помимо необходимости получения единого квали-

фикационного аттестата аудитора, предусмотренной 
действующим Законом № 307–ФЗ, летом 2011 года Фе-
деральным законом от 1 июля 2011 года №136-ФЗ были 
введены поправки к Закону № 307-ФЗ, лишающие права 
аудиторов, имеющих бессрочные квалификационные 
аттестаты, выданные в соответствии с ранее действо-
вавшим Федеральным законом от 7 августа 2001 года 
№ 119-ФЗ, на участие в аудиторских проверках пенси-
онных фондов, организаций с долей государственной 
собственности не менее 25 процентов, государственных 
корпораций и  государственных компаний.

Первой поправкой статья 23 Закона № 307-ФЗ 
была дополнена новым пунктом 4.1, согласно кото-
рому:

«4.1. С 1 января 2012 года аудиторы, имеющие 
действительные квалификационные аттестаты 
аудитора, выданные в соответствии с Федеральным 
законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности», вправе участвовать в ауди-
торской деятельности (осуществлять аудиторскую 
деятельность) в соответствии с типом имеющегося 
у них квалификационного аттестата аудитора, за 
исключением участия в аудиторской деятельности 
(осуществления аудиторской деятельности), пред-
усмотренной частью 3 статьи 5 настоящего Феде-
рального закона».

Согласно второй поправке, изменения были вне-
сены в пункт 3 статьи 5 Закона № 307-ФЗ, который в 
окончательном варианте приобрел следующий вид:

«3. Обязательный аудит бухгалтерской (финан-
совой) отчетности организаций, ценные бумаги ко-
торых допущены к обращению на торгах фондовых 
бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, иных кредитных и страховых органи-
заций, негосударственных пенсионных фондов, орга-
низаций, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля государственной собственности составляет не 
менее 25 процентов, государственных корпораций, 
государственных компаний, а также консолидирован-
ной отчетности проводится только аудиторскими 
организациями».

В результате одновременного  внесения двух 
указанных поправок российские  аудиторы, имею-
щие действующие аттестаты, выданные бессрочно 
в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
были лишены права осуществлять аудиторскую дея-
тельность на нескольких десятках тысяч организаций 
«в уставных (складочных) капиталах которых доля 
государственной собственности составляет не менее 25 
процентов», а также лишены возможности  исполнить 

ранее принятые обязательства по проведению у них 
аудиторских проверок и подтверждения их финансо-
вой отчетности по результатам деятельности за 2011 
год без сдачи дополнительного экзамена и получения 
аттестатов «нового образца».

П редложения Совета по изменению действующе-
го  порядка организации сдачи квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора, порядка деятельности ЕАК, отмене попра-
вок, введенных Федеральным законом от 1 июля 2011 
года 3 136-ФЗ, заключаются в следующем:

· рассмотреть возможность  срочного принятия 
законопроекта «О внесении изменений в статью 23 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»»  
с целью  предоставления российским аудиторам воз-
можности исполнить имеющиеся обязательства по 
уже заключенным договорам по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год с 
организациями с долей госсобственности более 25%, 
страховыми организациями,   негосударственными 
пенсионными фондами,  а также организациями, фор-
мирующими консолидированную отчетность; 

· впоследствии отменить принятые Федеральным 
законом  от 1 июля 2011 года  №136-ФЗ поправки в 
статьи 5 и 23 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», ограничивающие ранее действовавшее 
право  аудиторов с аттестатами по «общему аудиту» 
на участие в проведении аудита пенсионных фондов и 
организаций, в уставных (складочных) капиталах кото-
рых доля государственной собственности составляет 
не менее 25 процентов, государственных корпораций, 
государственных компаний.

- Каковы предложения Совета по видам атте-
статов?

- Предложения Совета предельно просты: сохра-
нить три  типа аттестатов аудиторов на право осущест-
вления аудиторской деятельности:

· на проведение «банковского  аудита» – все ранее 
выданные в соответствии с Законом № 307-ФЗ бес-
срочные аттестаты на проведение банковского аудита;

· на проведение «общего аудита»  - все ранее выдан-
ные в соответствии с Законом № 307-ФЗ бессрочные 
аттестаты на проведение всех видов аудита, кроме 
банковского;

· на проведение «общего и банковского аудита» – ат-
тестаты, полученные аудиторами, сдавшими экзамены  
в соответствии с утвержденным Минфином порядком  
(в «упрощенном порядке»).

Кроме того, представляется целесообразным:
- вывести из компетенции Минфина России и пе-

редать Совету ЕАК функции по определению порядка 
проведения квалификационного экзамена, порядка 
участия в квалификационном экзамене, порядка опре-
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деления результатов квалификационного экзамена, 
порядка проведения квалификационного  экзамена 
единой аттестационной комиссией, по определению 
размера и порядка взимания платы за прием квалифи-
кационного экзамена;

- ввести в состав Совета ЕАК представителя Цен-
трального банка России с целью обеспечения участия 
последнего в процессе аттестации претендентов на 
осуществление аудита в банковской сфере;

- рассмотреть правомочность установления разме-
ра и порядка оплаты за квалификационные экзамены 
должностным лицом Комиссии, назначаемым Советом 
ЕАК, а именно - директором ЕАК;

- внести в действующий Устав ЕАК положение, 
однозначно возлагающее право определения размера 
оплаты за квалификационные экзамены  на высший 
коллегиальный орган управления - Совет ЕАК;

- рассмотреть правомерность официального отказа 
ЕАК от представления «документов (актов, справок 
и т.д.) аудиторской организации или иному юриди-
ческому лицу при оплате за услуги по проведению 
квалификационного экзамена». 

- В проекте Доклада содержатся предложения о 
с оздании «Совета по бухгалтерскому учету и ауди-
торской деятельности при Правительстве Россий-
ской Федерации». Не могли бы Вы прокомменти-
ровать это предложение?

- На протяжении 25 лет (!) развития  российского 
аудита в Российской Федерации отсутствует единый 
орган, осуществляющий координацию и управление 
процессом государственного регулирования и саморе-
гулирования аудиторской деятельности.

Основные функции по государственному регули-
рованию изначально были возложены на Минфин 
России. При этом отдельные функции возлагались  на 
Минэкономики, Росстрахнадзор, Центральный Банк и 
другие органы исполнительной власти.

Отсутствие единой государственной политики в об-
ласти развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, фактическое отстранение профессиональ-
ного сообщества в лице руководителей действующих 
СРО аудиторов от процесса совершенствования дей-
ствующей системы государственного регулирования 
и саморегулирования  аудиторской деятельности, 
поставило национальный аудит на грань уничтожения 
и привело к передаче около 80% рынка аудиторских 
услуг компаниям с иностранным участием.

 В связи с недопущением уничтожения нацио-
нального российского аудита на фоне возрастающей 
роли аудита, как необходимого элемента российской 
экономики, существенно влияющего на достоверность 
бухгалтерской отчетности организаций всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность 

на территории России, и повышающего собираемость 
налогов в государственный бюджет, представляется  
целесообразным сформировать «Совет по бухгалтер-
скому учету и аудиторской деятельности при Пра-
вительстве Российской Федерации» с включением в 
него  представителей органов исполнительной власти, 
регулирующих  в соответствии  с действующим законо-
дательством аудиторскую деятельность в Российской 
Федерации, включая Центральный банк и предста-
вителей всех профессиональных саморегулируемых  
объединений бухгалтеров и аудиторов, с возложением 
на него следующих  основных функций:

· разработка и принятие государственной полити-
ки в области регулирования бухгалтерского учета и 
аудиторской деятельности в Российской Федерации;

· разработка и принятие  Государственной  програм-
мы развития бухгалтерского учета и аудита в Россий-
ской Федерации на долгосрочную и среднесрочную 
перспективу и внесение изменений в действующее 
законодательство, регулирующее бухгалтерский учет 
и аудиторскую деятельность, с привлечением само-
регулируемых организаций бухгалтеров и аудиторов;

· проведение анализа действующих в Российской 
Федерации нормативных документов, регулирующих 
аудиторскую деятельность, и формирование предло-
жений по внесению в них изменений;

· разработка и представление  Правительству Рос-
сийской Федерации проектов новых нормативных 
актов, регулирующих аудиторскую деятельность в 
Российской Федерации;

· подготовка разъяснений по вопросам применения 
федерального законодательства, регулирующего ауди-
торскую деятельность;

· разработка и представление на утверждение Пра-
вительству Российской Федерации государственных 
правил аудиторской деятельности, обязательных для 
применения аудиторами и аудиторскими организаци-
ями при проведении аудиторских проверок унитар-
ных предприятий, учреждений, а также организаций 
с долей государственной собственности и объектов 
недвижимости, находящихся в государственной соб-
ственности;

· проведение анализа деятельности в Российской 
Федерации аудиторских организаций с участием 
иностранных компаний, и разработка мероприятий по 
ограничению их деятельности;

· разработка мероприятий по государственной под-
держке национального российского аудита.

- Каковы предложения Совета  по внесению 
изменений в действующую систему прохождения 
«обязательного аудита» организациями, осущест-
вляющими деятельность на территории Россий-
ской Федерации?
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- Таких предложений у Совета всего пять и по-
звольте на каждом из них остановиться более под-
робно.

Первое. В целях создания условий для повышения 
достоверности и прозрачности финансовой отчетности 
организаций представляется целесообразным:

1) передать полномочия по установлению крите-
риев для проведения «обязательного аудита» Прави-
тельству РФ, как это было в период действия первого 
Указа Президента РФ от 22 декабря 1993 года № 2263, 
регулирующего аудиторскую деятельность в России в 
период с 1994 по 2001 годы;

2) установить обязательность проведения еже-
годного аудита для организаций всех организацион-
но-правовых форм, осуществляющих деятельность 
на территории Российской Федерации, если объем их 
выручки от продажи продукции (продажи товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг) за предшествовавший 
отчетному год превышает 100 миллионов рублей или 
сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию 
на конец предшествовавшего отчетному года превы-
шает 30 миллионов рублей;

3) определить  критерии для отнесения организа-
ций, осуществляющих свою деятельность  в России, 
к  категории  «общественно-значимые организации»; 

4) установить  для «общественно-значимых орга-
низаций» и организаций, имеющих объем выручки от 
продажи продукции (продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг) за предшествовавший отчет-
ному год свыше 10 млрд. рублей в год, обязатель-
ность подтверждения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности двумя аудиторскими организациями, либо 
в дополнение к аудиторскому заключению о бухгал-
терской отчетности ввести требование о предостав-
лении аудиторского заключения о состоянии системы 
внутреннего контроля; 

5) установить для всех организаций, подлежащих 
обязательному аудиту,  обязательность опубликова-
ния в средствах массовой информации своей бухгал-
терской (финансовой) отчетности за шесть месяцев и 
за год с приложением аудиторского заключения.

Второе. В целях  повышения эффективности 
деятельности организаций с участием государства 
необходимо: 

1) установить обязательность прохождения ежегод-
ных аудиторских проверок для всех государственных 
внебюджетных фондов, а также государственных и му-
ниципальных учреждений, ограничив соответствую-
щими стандартами количество аудиторских процедур, 
время на их осуществление и объем подтверждаемой 
отчетности;

2) установить обязательность прохождения еже-
годных аудиторских проверок для всех организаций 

с участием госсобственности, осуществляющих дея-
тельность на территории Российской Федерации;

3) установить обязательность прохождения еже-
годных аудиторских проверок для всех организаций 
с участием госсобственности, осуществляющих 
деятельность вне пределов территории Российской 
Федерации.

Третье. В целях  повышения бюджетной дисципли-
ны и сокращения случаев нецелевого и неэффективно-
го использования бюджетных средств целесообразно 
установить обязательность прохождения ежегодного 
аудита:

1) для всех органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, ограничив соот-
ветствующими стандартами количество аудиторских 
процедур, время на их осуществление и объем под-
тверждаемой отчетности;

2) для градообразующих предприятий;
3) для организаций социальной инфраструктуры, 

реализующих товары, работы, услуги населению 
по государственно регулируемым ценам, ограничив 
соответствующими стандартами количество аудитор-
ских процедур, время на их осуществление и объем 
подтверждаемой отчетности.

4) для организаций, получающих бюджетное фи-
нансирование в объемах более 150 миллионов рублей 
в год независимо от вида деятельности, ограничив 
соответствующими стандартами количество аудитор-
ских процедур, время на их осуществление и объем 
подтверждаемой отчетности.

Четвертое: В целях установления контроля за 
достоверностью отчетности организаций с участием 
иностранного капитала необходимо установить обяза-
тельность проведения ежегодного аудита для организа-
ций, созданных с участием иностранного капитала, вне 
зависимости от объемов реализации товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг (в т.ч. для некоммерческих, 
«неправительственных» организаций).

Пятое:  В целях установления контроля за до-
стоверностью отчетности организаций, осуществля-
ющих лицензионную деятельность, следует устано-
вить обязательность прохождения ежегодного аудита 
для таких организаций,  ограничив соответствующи-
ми стандартами количество аудиторских процедур, 
время на их осуществление и объем подтверждаемой 
отчетности.

- Какие меры ответственности предлагает вве-
сти Совет за уклонение экономических субъектов 
от прохождения  обязательного аудита?

- Совет предлагает вернуть в действующее законо-
дательство ответственность за уклонение от прохож-
дения обязательного аудита, введенную в российскую 
практику «Временными правилами аудиторской дея-
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тельности в Российской Федерации», утвержденны-
ми Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 года № 
2263, которые действовали вплоть до принятия Феде-
рального закона «Об аудиторской деятельности» от 7 
августа 2001 года  №119-ФЗ.

Напомню также, что ответственность  за уклонение 
экономических субъектов от прохождения обязатель-
ного аудита была установлена и в первоначальной 
редакции Закона  №119-ФЗ (статья 21), но была ис-
ключена Федеральным законом от 30 декабря 2001 № 
196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

Отсутствует какая-либо ответственность экономи-
ческих субъектов и их руководителей за уклонение от 
прохождения обязательного аудита и в действующем 
Федеральном законе   «Об аудиторской деятельности».

Таким образом, по существу с 1 января 2002 года, 
то есть уже более 10 лет, в российском законодатель-
стве отсутствуют нормы об ответственности эконо-
мических субъектов и их руководителей за уклонение 
от прохождения  обязательного аудита.

Кроме того, отсутствует и ответственность юриди-
ческого лица (его руководителя) за игнорирование за-
конодательных требований о представлении в составе 
бухгалтерской отчетности аудиторского заключения, 
что предусмотрено статьей 13 действующего Феде-
рального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете».

 В настоящее время игнорирование законодатель-
ного требования о проведении обязательного еже-
годного аудита и непредставление в налоговый орган 
аудиторского заключения  может повлечь за собой для 
юридического лица лишь штраф в размере 200 рублей 
по ст. 126 НК РФ.

Привлечь же юридическое лицо и (или) его руково-
дителя к административной ответственности за игно-
рирование законодательного требования о проведении 
обязательного ежегодного аудита и непредставление 
в налоговый орган аудиторского заключения  сегодня  
вообще невозможно.

В целях прекращения практики уклонения от 
аудиторских  проверок организаций, подлежащих 
обязательному ежегодному аудиту, и привлечения их к 
ответственности за игнорирование ими законодатель-
ных требований о проведении обязательного ежегодно-
го аудита и непредставление в составе бухгалтерской 
отчетности аудиторского заключения представляется 
целесообразным:

· внести в действующий Закон № 307-ФЗ соответ-
ствующие нормы, устанавливающие ответственность 
экономических субъектов (их руководителей) за игно-
рирование законодательных требований о прохожде-
нии обязательного аудита;

· дополнить примечание к статье 15.11. Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях «Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
отчетности» следующим абзацем: 

«непредставление в установленные сроки или 
представление не в полном составе, предусмотренном 
федеральным законом, бухгалтерской отчетности»;

внести в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях изменение, дополнив 
его статьей 15.37 следующего содержания:

«Статья 15.37. Нарушение требований законода-
тельства об обязательном аудите. 
Незаконный отказ от проведения или уклонение от 

проведения обязательного аудита - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от одного года 
до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч 
до одного миллиона рублей»; 

· определить порядок реализации (применения) 
нормы о наложении взыскания за незаконный отказ 
от проведения или уклонение от проведения обяза-
тельного аудита;

· внести изменения в принятый Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», вступающий в действие  с 1 января 2013 года,  
согласно которому в составе бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности вообще отсутствует понятие  «ауди-
торское заключение».  

- Алексей Леопольдович, в заключение – не-
сколько слов о предложениях Совета   по внесе-
нию изменений в действующее законодательство 
с целью обеспечения реальной имущественной 
ответственности аудиторских организаций и ин-
дивидуальных аудиторов перед потребителями 
аудиторских услуг и иными лицами.

В проекте Доклада этому вопросу посвящен целый 
раздел. Если вкратце, то речь идет о следующем.

Поправками, внесенными Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ в Закон «О саморе-
гулируемых организациях» была исключена обяза-
тельность применения одновременно обоих способов 
обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 
лицами, и предоставлена возможность выбора одного 
из двух способов обеспечения имущественной ответ-
ственности: 

· создание системы личного и (или) коллективного 
страхования; 

· формирование компенсационного фонда. 
В то же время соответствующие изменения в 
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Закон «Об аудиторской деятельности» внесены не 
были. В результате все СРО аудиторов наряду с 
принятием решения об обеспечении имущественной 
ответственности своих членов  перед потребителями 
аудиторских услуг и иными лицами вынуждены фор-
мировать  и «обслуживать» компенсационные фонды 
в соответствии с действующими нормами Закона «Об 
аудиторской деятельности» (в части создания) и За-
кона «О саморегулируемых организациях»  (в части 
размещения).

В соответствии с информацией, размещаемой СРО 
аудиторов на своих сайтах в сети  Интернет, по состо-
янию на 13 января 2012 года в их компенсационных 
фондах  было аккумулировано за счет взносов более 
108 миллионов рублей (!), находящихся на счетах 
различных управляющих компаний.

Денежные средства компенсационных фондов не 
могут являться средством  обеспечения СРО аудито-
ров дополнительной имущественной ответственности 
каждого ее члена перед потребителями аудиторских 
услуг и иными лицами, поскольку до настоящего 
времени отсутствуют государственные  регламенты  
расходования и пополнения таких фондов. 

В настоящее время взносы в компенсационный 
фонд являются абсолютно «нерентабельными» инве-
стициями для членов и обязательным условием для 
СРО аудиторов. В то же время более эффективным ин-
струментом для обеспечения ответственности членов 
СРО является страхование ответственности.

С учетом ограничения всеми СРО аудиторов сумм 
разовых выплат из компенсационного фонда выбран-
ная модель дополнительной имущественной ответ-
ственности членов СРО аудиторов никоим образом 
не может выполнять предназначенную ей роль, не 
улучшает качество оказываемых аудиторами  услуг и 
должна быть заменена на страхование профессиональ-
ной ответственности.

Представляется целесообразным не тратить время 
и средства на совершенствование явно «неудачной» 
модели дополнительной имущественной ответствен-
ности членов СРО аудиторов, никоим образом не улуч-
шающей качество оказываемых ими  услуг, а направить 
усилия и собранные средства на разработку системы 
страхования профессиональной ответственности, 
создание реального механизма защиты и возмещения 
потерь потребителей услуг от возможного непрофес-
сионализма аудиторов.

Необходимо изъять из действующего законода-
тельства, регулирующего аудиторскую деятельность, 
понятие «компенсационный фонд» и  заменить его 
на «страхование профессиональной ответственности 
в размере, соответствующем объему оказываемых 
услуг»,  в соответствии с действующей мировой 

практикой. Аккумулированные в СРО аудиторов 
средства компенсационных фондов можно направить 
на совершенствование саморегулирования, в т.ч. на 
разработку системы страхования профессиональной 
ответственности, или вернуть членам СРО аудиторов.

 И еще об одном моменте. Федеральным законом 
от 1 июля 2010 года № 136-ФЗ в действующий Закон 
№ 307-ФЗ была введена поправка, предоставляющая 
аудиторским организациям и индивидуальным ауди-
торам право «страховать ответственность за нару-
шение договора оказания аудиторских услуг и (или) 
ответственность за причинение вреда имуществу 
других лиц в результате осуществления аудиторской 
деятельности». Представляется целесообразным сде-
лать страхование ответственности обязанностью, а 
не правом аудиторских организаций и индивидуаль-
ных аудиторов при осуществлении аудиторской дея-
тельности, как это принято во всем цивилизованном 
мире.

- Каковы дальнейшие планы деятельности Со-
вета?

- Конечно, содержащиеся в подготовленном  Со-
ветом Докладе предложения по реформированию 
действующей системы государственного регулирова-
ния и саморегулирования аудиторской деятельности 
в Российской Федерации не являются истиной в по-
следней инстанции. Наряду с бесспорными в Докладе 
содержатся предложения,  предполагающие  начало 
диалога профессионального сообщества аудиторов с 
органами государственной власти.

В связи с ограниченным временем на подготовку 
Доклада Редакционной коллегией Совета  проанали-
зированы не все поступившие предложения по совер-
шенствованию действующей системы государствен-
ного регулирования и саморегулирования аудитор-
ской деятельности в Российской Федерации. 

Совет продолжит также работу по проведению 
мониторинга действующего в Российской Федерации 
законодательства, регулирующего порядок ведения 
бухгалтерского учета, составления и представления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятий  
и организаций всех форм собственности и ее консо-
лидации, а также порядок трансформации российской 
бухгалтерской отчетности в различные международ-
ные системы бухгалтерского учета и отчетности. 

Мы надеемся, что к начатой нами работе подклю-
чатся многие профессионалы, заинтересованные в со-
вершенствовании бухгалтерского учета, в повышении 
прозрачности российской отчетности, укреплении не-
зависимости и профессионализма российского аудита!

С текстом проекта Доклада можно ознакомиться 
на сайте Совета по адресу: www. sovnadzor.ru
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Robert W. McGee
Fayett eville State University                                                                                         

Fayett eville, NC, USA

THE STATE AUDIT OFFICE OF GEORGIA
INTRODUCTION
The audit law of Georgia defi nes the status and guar-

antees the independence of the state audit offi ce (SAO) of 
Georgia. It is the supreme audit offi ce of Georgia. Any po-
litical interference is prohibited. It operates under the audit 
standards of INTOSAI. It must operate with independence, 
objectivity and professionalism. 

AREAS OF ACTIVITY
Its authority extends to several areas of activity. It is 

authorized to conduct audits, but it has the authority to do 
other things as well. It can issue opinions on the drafts of 
legislation on fi nancial and economic matters as well as 
public fi nance. It may submit proposals to Parliament or 
other bodies regarding the adoption or improvement of tax 
and other legislation. 

ORGANIZATION AND STRUCTURE
The SAO is managed by the Auditor General and is 

structured as a unifi ed, centralized system. The Auditor 
General is nominated by the chairman of Parliament and is 
elected by Parliament members to a fi ve-year term. While 
in offi ce, the Auditor General may not engage in other paid 
activitiesother than academic or creative ventures, which 
will help to maintain independence. A similar provision is 
included in the rules of other independent accounting and 
auditing bodies. Such a requirement enhances the credibility 
of the offi ce. The Auditor General also may not be a member 
of a political party and may not engage in political activities. 

The Auditor General’s authority includes decision mak-
ing responsibilities for the SAO. He chairs SAO Presidium 
meetings and has the authority to appoint and dismiss staff 
and determine compensation and other issues that a chief 
executive offi cer normally decides. 

The Auditor General also enjoys certain immunity from 
arrest, criminal prosecution, searches and seizures, unless 
Parliament consents. The Deputy Auditor Generals are ap-
pointed and dismissed by the Auditor General and have the 
same duties and responsibilities that deputies generally have. 

The Presidium serves as an advisory body and is autho-
rized to review and decide administrative disputes relating 
to SAO audit reports. 

AUDIT AUTHORITY
The SAO has the authority to conduct audits of the Leg-

islative, Executive and Judiciary branches, as well as legal 
entities of public law, local self-government, the National 
Bank of Georgia, and enterprises where the government 
holds an interest of 50 percent or more. It audits can include 
an examination of the expenditure and execution of the vari-
ous budgets. It examines the reasonableness and legality of 

receipts and expenditures, the formation and management 
of state debt and issuance of public loans, the operation 
of the National Bank, and a wide range of other activities. 

Having authority to audit the National Bank may seem 
like an obvious and necessary responsibility for the SAO. 
However, as an American, I see it as more than that. The 
central bank of the United States – the Federal Reserve 
Board – came into existence in 1913 and has never been 
audited, a fact that makes most accountants and auditors 
in the United States cringe. Such lack of audits allows the 
Fed to operate in the shadows. No one knows precisely 
where its funds come from or where they go, which pro-
vides opportunities for corruption to go undetected for 
generations. There is a movement to audit the Fed, but, as 
of this writing, enough members of Congress have resisted 
the pressure to conduct an audit, which allows the secrecy 
and potential corruption to continue. The Georgian law 
requires National Bank audits, which is a good thing. The 
SAO is independent in planning its audit program, which 
means it does not have to go to Parliament for permission 
to conduct audits of entities within the three branches of 
government. 

Outsourcing of audit responsibilities to private fi rms 
is allowed, as is the hiring of experts. Any violations are 
reported to the appropriate law enforcement agencies. The 
SAO is entitled to publish its audit reports, but may not 
disclose secret information. 

The law also addresses the rights and responsibilities 
of auditees. They are authorized to submit comments and 
opinions in the course of the audit and may appeal an 
audit report. They are required to provide the necessary 
space and assistance to the auditors and may not interfere 
in the audit. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Failure to provide information to the SAO, providing 

false information or interfering with the audit subjects the 
perpetrator to a fi ne of 1000 GEL. The law provides provi-
sions for litigation. 

APPEAL OF SAO AUDIT REPORTS
Auditees may appeal the report within 20 days of its 

release. The Presidium may extend the appeal deadline by 
up to 20 days, depending on the complexity of the audit. 
The litigation rules are based on the General Administrative 
Code of Georgia. 

SAO RELATIONS WITH PARLIAMENT 
AND INTERNATIONAL RELATIONS
The SAO issues its state budget audit report to Parliament 

within one month from the government report to Parliament. 
It submits its Annual Performance Report by June 1 of the 
following year. Reports submitted to Parliament are pub-
lished in the offi cial Journal of the Parliament of Georgia, 
which assures transparency. 

The SAO has the authority to enter into agreements 
with the audit institutions of other countries as well as other 
foreign bodies and international organizations. 

PUBLIC AUDIT INSTITUTE
The law provides for a Public Audit Institute (PAI). Its 

functions include training in public sector audit, certifi cation 
of public sector auditors, and delivery of mandatory continu-
ing education programs, provisions for research/analytical 
experts, consultancy and audit services to the public sector. 
The head of the PAI is appointed and dismissed by the SAO 
Auditor General. 

OTHER PROVISIONS
The law provides a code of ethics and discusses compen-

sation for employees, including social security provisions. 
Funding for the SAO is through the state budget and may 
not be cut without the consent of the SAO, a provision which 
enhances its independence. The executive branch must 
provide the facilities the SAO needs to conduct its business. 

CONCLUDING COMMENTS
The law goes a long way toward professionalizing 

the audit process for governmental entities. As the law is 
implemented it is likely that imperfections will be found, 
which is not unusual. Hopefully, amendments can be made 
as needed on a timely basis.

რე ზი უმე

სტა ტი აში გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რის შე სა ხებ, რო მე ლიც 
გან საზღვრავს ამ ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტუსს და უზ რუნ ველ ყოფს მის და მო უკ იდ ებ ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა-
ნი ზა ცია ქვეყ ნის უმ აღ ლე სი სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ორ ული სამ სა ხუ რია და ნე ბის მი ერი პო ლი ტი კუ რი ჩა რე ვა 
მის საქ მი ან ობ აში და უშ ვე ბე ლია. იგი მოქ მე დებს INTOSAI -ის აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
მი ხედ ვით და მან უნ და შე ინ არ ჩუ ნოს და მო უკ იდ ებ ლო ბა, ობი ექ ტუ რო ბა და პრო ფე სი ონ ალ იზ მი. 

სტა ტი აში გა ან ალ იზ ებ ული ის პრობ ლე მა ტი კა, რო მელ საც აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი წარ მოქ მნის.

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რი

რო ბერტ ვ. მაკ გი 
ფაიეტევილის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი

ფაიეტევილი, ჩრდი ლო ეთ კა რო ლი ნა, აშშ
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სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვის შე მად გენ ლო ბა 
წარ მო ად გენს სა მა რთლის ნორ მე ბით დად გე ნი ლი ნიშ-
ნე ბის ერ თობ ლი ობ ას, რო მე ლიც სა ვა ლდე ბუ ლო და 
საკ მა რი სია ქმე დო ბის სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვად 
ცნო ბი სა და პი რის პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მი სათ ვის. სა-
ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი 
ნიშ ნე ბია:

ა) მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ქმე დო ბა. ქმე დო ბა, რო-
მე ლიც გარ კვე ულ ზი ანს აყ ენ ებს სა ბა ჟო სა მარ თლის 
ნორ მე ბით და ცულ სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ე რთო ბებს, 
მაგ რამ არ არ ის და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
დარ ღვე ვას თან, არ წარ მო ად გენს სა მარ თალ დარ ღვე-
ვას. მა გა ლი თად, გა და სა ხა დის შემ ცი რე ბა კა ნონ მდე-
ბ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი თეთ რი ლა ქე ბის გა მო ყე ნე ბით, 
არ გა ნი ხი ლე ბა მარ თლსა წი ნა ა ღმდე გო ქმე დო ბად.

ბ) ბრა ლე ულ ობა. ეს უკ ან ას კნე ლი ნიშ ნავს, რომ 
ქმე დო ბა გაც ნო ბი ერ ებ ულია და ჩა დე ნი ლია სწო რედ 
აღ ნიშ ნუ ლი პი რის მი ერ.

გ) ბრა ლე ულ ქმე დო ბა სა და შე დეგს შო რის მი ზე-
ზობ რი ვი კავ ში რის არ სე ბო ბა.

დ) დას ჯა დო ბა, ანუ ფი ნან სუ რი სან ქცია. სა ბა ჟო 
კა ნონ მდებ ლო ბის იმ ნორ მის დარ ღვე ვა, რომ ლის თვი-
საც არ არ ის დად გე ნი ლი ფი ნან სუ რი სან ქცი ის გა მო ყე-
ნე ბა, არ წარ მო ად გენს სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვას. 

სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ობი ექ ტს წარ მო ად-
გენს სა ხელ მწი ფოს ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბი სა ბა ჟო 
საზღვრის კვე თი სას, ბი უჯ ეტ ის სა შე მო სავ ლო ნა წი-

sa ba Jo sa mar Tal dar Rve va Ta sa xe ebi 
da ad mi nis tri re bis Ta vi se bu re be bi 

sa qar Tve lo Si

mir za fut ka ra Ze

ba Tu mis So Ta 

rus Ta ve lis sa xel mwi fo 

un iv er si te tis

doq to ran ti

სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მა ტი ზა ცი ის სწრა ფი ტემ პე ბით ზრდამ ხე ლი 
შე უწყო მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის სრულ გამ ჭვირ ვა ლო ბას. მსოფ ლიო 
გლო  ბა ლი ზა ცი ამ დღის წეს რიგ ში და აყ ენა ქვეყ ნის სა გა რეო ეკ ონ ომ იკ-
ური საქ მი ან ობ ის ეფე ქ ტ ი  ან ად წარ მარ თვის ფორ მე ბი სა და მე თო დე ბის 
სრულ ყო ფის პრობ ლე მა. ამ მი მა რ თუ ლე ბით ერთ-ერ თი მთა ვა რი რო ლი 
გა ნე კუთ ვნე ბა ოპ ტი მა ლუ რი სა ბა ჟო სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა სა და პრაქ-
ტი კა ში და ნერ გვას. სა ბა ჟო, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გვე ვლი ნე ბა ქვე ყნის 
ეკ ონ ომ იკ ის ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლად. მი სი მი ზა ნია დად გე ნი ლი სა-
ბა ჟო ტა რი ფე ბით სა ბა ჟო ოპ ერ აცი ებ ის და ბეგ ვრის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
ფის კა ლუ რი აგ ენ ტის რო ლის შეს რუ ლე ბა, სა ხელ მწი ფოს მი ერ დად გე-
ნი ლი წე სე ბით სა ქონ ლის მო ძ რა ო ბის მოქ ცე ვა იმ რე ჟიმ ში, რო მელ საც 
ტვირ თის მფლო ბე ლი ითხოვს, ეკ ონ ომ იკ ური ბა ზრის დაც ვას დემ პინ გის 
და სხვა არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი ექ სპან სი ის აგ ან. პრო ტექ ცი ონ ის ტუ რი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, ქვეყ ნის, რო გორც მსოფ ლიო გლო ბა ლი ზა ცი ის, 
მსო ფლიო ეკ ონ ომ იკ ის ნა წი ლის, მსოფ ლი ოში ინ ტეგ რა ცი ის უზ რუნ ვეყ-
ლყო ფა. სა ბა ჟო ქვეყ ნის ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბის ზრდის ერთ–ერ თი 
სა შუ ალ ებაა, რო გორც იმ პორ ტის გა და სა ხა დე ბის, ისე სა ბა ჟო სა მარ-
თალ დარ ღვე ვა თა ად მი ნის ტრი რე ბის კუთხით.

ra min ci na ri Ze

ba Tu mis So Ta 

rus Ta ve lis sa xel mwi fo 

un iv er si te ti

biz ne sis mar Tvis 

doq to ri, as is tent 

pro fe so ri

ლი, ას ევე სხვა სი კე თე, რო მე ლიც და ცუ ლია სა ბა ჟო 
კა ნონ მდებ ლო ბით.

სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვის სუ ბი ექ ტს წარ მო-
ად გენს პი რი, რო მელ მაც ჩა იდ ინა ესა, თუ ის სა ბა ჟო 
სა მარ თალ დარ ღვე ვა და რო მელ საც კა ნონ მდებ ლო-
ბით ეკ ის რე ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბა აღ ნიშ ნუ ლი სა ბა ჟო 
სა მარ თალ დარ ღვე ვი სათ ვის. სა ბა ჟო სა მარ თალ-
დარ ღვე ვის სუ ბი ექ ტი შე იძ ლე ბა იყ ოს სა ქონ ლის და 
სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო 
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საზღვარ ზე გა და მა ად გი ლე ბე ლი პი რი, რომ ლე ბიც 
პა სუ ხის მგე ბე ლია სა ბა ჟო გა და სახ დე ლე ბის გა დახ-
და ზე. მა შა სა და მე, პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა ბა ჟო სა მარ-
თალ დარ ღვე ვი სათ ვის წარ მო ად გენს იური დი უ ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის სხვა დას ხვა სა ხე ებ ის ერ თობ ლი-
ობ ას. იგი ეკ ის რე ბათ სა წარ მო ებს/ორ გა ნი ზა ცი ებს და 
ფი ზი კურ პი რებს.

სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა საქ მე ებს აწ არ-
მო ებ ენ, გა ნი ხი ლა ვენ და შე სა ბა მის გა დაწყვე ტი ლე-
ბებს იღ ებ ენ სა ბა ჟო-სა გა და სა ხა დო (შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რი) ორ გა ნო ები თა ვი ან თი კომ პე ტე ნ ცი ის 
ფარ გლებ ში. სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვად ით ვლე ბა 
პი რის მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა (მოქ მე დე ბა ან 
უმ ოქ მე დო ბა), რომ ლის თვი საც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
პა სუ ხი სმ გებ ლო ბა. პირს პა სუ ხის მგებ ლო ბა შე იძ ლე-
ბა და ეკ ის როს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით დად გე ნი ლი 
სა ფუძ ვლი თა და წე სით. სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვი-
სათ ვის სა წარ მოს/ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ სა გა და სა-
ხა დო სან ქცი ის გა მო ყე ნე ბა შე სა ბა მი სი სა ფუძ ვლე ბის 
არ სე ბო ბი სას არ ათ ავ ის უფ ლებს მის თა ნამ დე ბო ბის 
პი რებს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გნი ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ული, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი, ან სხვა 
სა ხის პა სუ ხის მგე ბ ლო ბი სა გან.

და ნა შა ულ ის სტა ტის ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ სა ბა ჟო 
და ნა შა ულ თა რიცხვი, ეკ ნომ კურ და ნა შა ულ თა სა ერ-
თო რა ოდ ენ ობ აში მა თი მა ღა ლი წი ლის მხედ ვე ლო ბა ში 
მი ღე ბით, ჯერ კი დევ საკ მა ოდ დი დია. სტა ტის ტი კუ რი 
კვლე ვე ბით დად გე ნი ლია, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა ბა ჟო 
სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის სუ ბი ექ ტებს უმ ეტ ეს შემ-
თხვე ვა ში მა მა კა ცე ბი წარ მო ად გე ნენ.

ექ სპერ ტე ბის მო საზ რე ბით, ბი უჯ ეტ ის მდგრა დო-
ბი სათ ვის უმ ჯო ბე სია მთე ლი დატ ვირ თვა სწო რედ 
სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლებ ზე მო დი ოდ ეს და არა სხვა 
ტი პის შე მო სავ ლებ ზე, რად გან ის ინი არ ამ დგრა დო ბით 
ხა სი ათ დე ბი ან. ეს მარ თლაც სწო რი მიდ გო მაა. ჩვე ნის 
აზ რით, სა ხელ მწი ფო მხო ლოდ პრი ვა ტი ზა ცი იდ ან მი-
ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის იმ ედ ად ვერ იქ ნე ბა. ერ თხელ 
გა ყი დი და მორ ჩა, ამ მხრივ გა დად გმუ ლი ინ სტი ტუ-
ცი ური ნა ბი ჯე ბი სწო რია.

მე ტი სიცხა დის თვის, პრაქ ტი კულ მა გა ლი თებ ზე 
დაყ რდნო ბით გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი 
კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად სა ბა ჟო სა მარ თალ-
დარ ღვე ვებ ზე ად მი ნის ტრი რე ბის ნორ მე ბის გა მო ყე-
ნე ბი სა და სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა თა ვი სე-
ბუ რე ბე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, პი რის მი ერ 
სა ქონ ლის წარ დგე ნის/ზო გა დი დეკ ლა რი რე ბის/დეკ-
ლა რი რე ბის ვა დის ან სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის 
გა მოცხა დე ბის ვა დის დარ ღვე ვა -

იწ ვევს პი რის და ჯა რი მე ბას ყო ველ დაგ ვი ან ებ ულ 
სრულ/არ ას რულ დღე ზე 50 ლა რის ოდ ენ ობ ით, მაგ რამ 
არა უმ ეტ ეს 1 000 ლა რი სა. 

შე ნიშ ვნა: ამ ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ-

ხის მგებ ლო ბა არ გა მო იყ ენ ება, რო დე საც სა ქონ ლის 
დეკ ლა რი რე ბის ვა დის დარ ღვე ვა იწ ვევს სა სა ქონ ლო 
ოპ ერ აცი ის პი რო ბე ბის დარ ღვე ვას.

მა გა ლი თი: თურ ქე თი დან “სარ ფის” გავ ლით აზ-
ერ ბა იჯ ან ის და ნიშ ნუ ლე ბით ტრან ზი ტუ ლად გა და-
ად გილ დე ბო და სა ქონ ლით დატ ვირ თუ ლი სატ ვირ თო 
ავ ტო მან ქა ნა. პორ ტალ “სარ ფში”გა მო წე რი ლი აღ-
რიცხვის მოწ მო ბით გა დამ ზიდ ველს გა ნე საზღვრა 
(სა ბა ჟო გამ შვებ პუნ ქტზე-შემ დგომ ში სგპ) “წი თელ-
ხიდ ზე” გა მოცხა დე ბის ვა და – 5 მარ ტი (აღ რიცხვის 
მოწ მო ბის გა მო წე რი დან — 20 კა ლენ და რუ ლი დღე). 
ავ ტო მან ქა ნა სგპ “წი თელ ხიდ ზე” გა მოცხად და:

ა ) 8 მარ ტს; ბ) 20 მარ ტს; გ) 25 მარ ტს; დ) 30 მარ ტს.
აღ ნიშ ნულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა ზე სგპ-ს ოფ იც რის 

მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ-
ღვე ვის ოქ მი და სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289-ე მუხ-
ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, გა დამ ზიდ ველს 
სან ქცი ის სა ხით და ეკ ის რე ბა ჯა რი მა – ყო ველ დაგ ვი-
ან ებ ულ სრულ/არ ას რულ დღე ზე 50 ლა რის ოდ ენ ობ-
ით, მაგ რამ არა უმ ეტ ეს 1000 ლა რი სა, შე სა ბა მი სად 
აღ ნიშ ნუ ლი სა, გა დამ ზიდ ვრლს სან ქცი ის სა ხით და-
ეკ ის რე ბა, ჯა რი მა:

ა) 8 მარ ტს გა მოცხა დე ბი სას – და იგ ვი ანა 3 დღე – 
ჯა რი მა 150 ლა რი /3X50/; 

ბ) 20 მარ ტს გა მოცხა დე ბი სას – და იგ ვი ანა 15 დღე 
– ჯა რი მა 750 ლა რი /15X50/; 

გ) 25 მარ ტს გა მოცხა დე ბი სას – და იგ ვი ანა 20 დღე 
– ჯა რი მა 1000 ლა რი /20X50/;

გ) 30 მარ ტს გა მოცხა დე ბი სას – და იგ ვი ანა 25 დღე 
– ჯა რი მა 1000 ლა რი /20X50, შეზღუდ ვის, მაგ რამ 
არა უმ ეტ ეს 1000 ლა რის გათ ვა ლი წი ნე ბით/.

გან ვი ხი ლოთ ის ეთი შემ თხვე ვაც, რო ცა სა გა და სა-
ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვა გა მოწ ვე ული იყო და უძ ლე-
ვე ლი ძა ლე ბის ზე მოქ მე დე ბით. 

მა გა ლი თი: სომ ხე თის რეს პუბ ლი კი დან სგპ 
“სა დახ ლოს” გავ ლით რუ სე თის ფე დე რა ცი ის და-
ნიშ ნუ ლე ბით ტრან ზი ტუ ლად გა და ად გილ დე ბო და 
სა ქონ ლით დატ ვირ თუ ლი 2 სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა-
ნა. სგპ “სა დახ ლო ში” პირ ველ მარ ტს გა მო წე რი ლი 
აღ რიცხვის მოწ მო ბე ბით ორ ივე გა დამ ზიდ ველს 
გა ნე საზღვრა სგპ “ყაზ ბეგ ში” გა მოცხა დე ბის ვა და 
– 21 მარ ტი (20 კა ლენ და რუ ლი დღე). პირ ვე ლი ავ-
ტო მან ქა ნა სგპ “ყაზ ბეგ ში” გა მოცხად და 24 მარ ტს, 
მე ორე –27 მარ ტს. სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო 
გზე ბის დე პარ ტა მენ ტი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 
მიმ დი ნა რე წლის 19 მარ ტი დან 22 მარ ტის ჩათ ვლით, 
დიდ თოვ ლო ბის გა მო, მცხე თა-სტე ფან წმინ და-კო ბის 
სა ავ ტო მო ბი ლო გზის გუ და ური-კო ბის მო ნაკ ვეთ ზე, 
მი საბ მე ლი ანი და ნა ხე ვარ მი საბ მე ლი ანი ტრან სპორ-
ტის მოძ რა ობა იყო აკ რძა ლუ ლი. სა ქარ თვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი-
ლის თა ნახ მად, პირს ამ კო დექ სით დად გე ნი ლი პა-
სუ ხის მგებ ლო ბა არ და ეკ ის რე ბა, თუ სა გა და სა ხა დო 
სა მარ თალ დარ ღვე ვა გა მოწ ვე ული იყო და უძ ლე ვე ლი 
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ძა ლის მოქ მე დე ბით, აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით:
პირ ვე ლი ავ ტო მან ქა ნის შემ თხვე ვა ში, ვი ნა იდ ან 

ტრან სპორ ტის მოძ რა ობ ის აღ დგე ნის შემ დეგ გა-
დამ ზიდ ველ მა უზ რუნ ველ ყო სა ქონ ლი სა და სატ-
რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ ზე 
გა მოცხა დე ბა აღ რიცხვის მოწ მო ბა ში მი თი თე ბუ ლი 
დღე ებ ის სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
მას არ და ეკ ის რა პა სუ ხის მგებ ლო ბა გა მოცხა დე ბის 
ვა დის დარ ღვე ვი სათ ვის.

მე ორე ავ ტო მან ქა ნის შემ თხვე ვა შიც ტვირ თის 
გა და ად გი ლე ბის შე ფერ ხე ბა გა მოწ ვე ული იყო და უძ-
ლე ვე ლი ძა ლის მოქ მე დე ბით, მაგ რამ გა დამ ზიდ ველ მა 
მოძ რა ობ ის აღ დგე ნის შემ დე გაც ვერ უზ რუნ ველ ყო 
სა ქონ ლი სა და სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის და ნიშ ნუ-
ლე ბის ად გილ ზე გა მოცხა დე ბა აღ რიცხვის მოწ მო ბა ში 
მი თი თე ბუ ლი დღე ებ ის სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით. კერ ძოდ, მოძ რა ობ ის აკ რძალ ვამ დე მას 
გა და ად გი ლე ბი სათ ვის მოწ მო ბით გან საზღვრუ ლი 
ვა დი დან (20 დღე) გა მო ყე ნე ბუ ლი ჰქონ და 18 დღე, 
შე სა ბა მი სად, მოძ რა ობ ის აღ დგე ნი დან – 3 დღე ში (23 
— 26 მარ ტი) უნ და გა მოცხა დე ბუ ლი ყო და ნიშ ნუ ლე-
ბის სგპ-ში.

რად გან ავ ტო მან ქა ნა სგპ-ში გა მოცხად და 27 მარ-
ტს, სგპ-ს ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა-
დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სის 289-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, 
გა დამ ზიდ ველს სან ქცი ის სა ხით და ეკ ის რა ჯა რი მა – 1 
დაგ ვი ან ებ ულ დღე ზე 50 ლა რის ოდ ენ ობ ით. 

მა გა ლი თი: თურ ქე თი დან სგპ “სარ ფის” გავ ლით 
აზ ერ ბა იჯ ან ის და ნიშ ნუ ლე ბით ტრან ზი ტუ ლად გა და-
ად გილ დე ბო და სა ქონ ლით დატ ვირ თუ ლი სატ ვირ თო 
ავ ტო მან ქა ნა. სგპ “სარ ფში” გა მო წე რი ლი აღ რიცხვის 
მოწ მო ბით გა დამ ზიდ ველს გა ნე საზღვრა სგპ “წი თელ 

ხიდ ზე” გა მოცხა დე ბის ვა და – 5 მარ ტი.
3 მარ ტს სა ავ ტო მო ბი ლო გზის ხა შუ რი-გო რის 

მო ნაკ ვეთ ზე აღ ნიშ ნულ ავ ტო მან ქა ნას და ეჯ ახა შემ-
ხვედ რი სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ება და შემ დგო მი სა-
გა მო ძი ებო ქმე დე ბის ჩა სა ტა რებ ლად ტრან ზი ტუ ლად 
მოძ რა ვი სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნა გა დაყ ვა ნი ლი იქ ნა 
სპე ცი ალ ურ სად გომ ზე. 7 მარ ტს სა გა მო ძი ებო სამ სა-
ხუ რის მი ერ მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყვე ტი ლე ბა სატ რან-
სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის გა თა ვი სუფ ლე ბის თა ობ აზე და 
გა დამ ზიდ ველს გა და ეცა შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტიც, 
რის შემ დეგ ავ ტო მან ქა ნა და ნიშ ნუ ლე ბის სგპ-ში “წი-
თე ლი ხი დი” გა მოცხად და 8 მარ ტს.

ვი ნა იდ ან მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში სა გა და სა ხა დო 
სა მარ თალ დარ ღვე ვა გა მოწ ვე ული იყო და უძ ლე-
ვე ლი ძა ლის მოქ მე დე ბით (“სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს 
გა დაწყვე ტი ლე ბით”), ხო ლო ავ ტო მან ქა ნის გა და ად-
გი ლე ბის ნე ბარ თვის მი ცე მის შემ დგომ, გა დამ ზი-
დველ მა უზ რუნ ველ ყო სა ქონ ლი სა და სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ის და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ ზე გა მოცხა დე ბა 
აღ რიცხვის მოწ მო ბით გან საზღვრუ ლი დღე ებ ის 
სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მას არ 
და ეკ ის რა პა სუ ხის მგებ ლო ბა გა მოცხა დე ბის ვა დის 
დარ ღვე ვი სათ ვის.

სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289-ე მუხ-
ლის მე-2 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად:

სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თან ხმო ბის გა რე შე იდ-
ენ ტი ფი კა ცი ის სა შუ ალ ებ ის მოხ სნა/მო ცი ლე ბა ან/და 
სხვაგ ვა რად გა უვ არ გი სე ბა/გა ნად გუ რე ბა, ნი შან დე-
ბულ სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ აში ან კონ ტრო ლის 
ზო ნა ში არ სე ბულ შე ნო ბა-ნა გე ბო ბა ში შეღ წე ვა 

− იწ ვევს მფლო ბე ლის და ჯა რი მე ბას 5 000 ლა რის 
ოდ ენ ობ ით. 

ამ ავე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად:
იგ ივე ქმე დე ბა, ჩა დე ნი ლი გან მე-

ორ ებ ით იწ ვევს მფლო ბე ლის და ჯა-
რი მე ბას 10 000 ლა რის ოდ ენ ობ ით. 

სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სის 289-ე მუხ ლის შე ნიშ ვნის 
შე სა ბა მი სად აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის 
მე-2 და მე-3 ნა წი ლე ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა პირს 
არ და ეკ ის რე ბა, თუ იდ ენ ტი ფი კა ცი ის 
სა შუ ალ ებ აზე შე ინ იშ ნე ბა მცი რე და-
ზი ან ება, არ არ ის დარ ღვე ული მი სი 
მთლი ან ობა და შე უძ ლე ბე ლია ნი შან-
დე ბულ სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ-
აში ან კონ ტრო ლის ზო ნა ში არ სე ბულ 
შე ნო ბა-ნა გე ბო ბა ში შეღ წე ვა.

მა გა ლი თი: თურ ქე თი დან სგპ”სარ-
ფის” გავ ლით ტრან ზი ტუ ლად გა და-
ად გილ დე ბო და სა ქონ ლით დატ ვირ-
თუ ლი სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ება 
სგპ “წი თე ლი ხი დის” და ნიშ ნუ ლე ბით. 
სგპ “სარ ფის” ოფ იც რის მი ერ სატ ვირ-
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თო ავ ტო მან ქა ნის მი საბ მელ ზე და დე ბულ იქ ნა იდ ენ-
ტი ფი კა ცი ის სა შუ ალ ება (1 ერ თჯე რა დი ლუ ქი), რაც 
აღ ინ იშ ნა აღ რიცხვის მოწ მო ბის შე სა ბა მის გრა ფა ში.

სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნა სგპ-ში “წი თელ ხი დი” 
გა მოცხად და იდ ენ ტი ფი კა ცი ის სა შუ ალ ებ ის (ლუ ქის) 
გა რე შე. სგპ-ის ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა-
და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და გა დამ ზიდ-
ველს სან ქცი ის სა ხით და ეკ ის რა ჯა რი მა 5000 ლა რის 
ოდ ენ ობ ით.

მა გა ლი თი: აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან სგპ “ლა გო დე ხის” 
გავ ლით ტრან ზი ტუ ლად გა და ად გილ დე ბო და სა ქონ-
ლით დატ ვირ თუ ლი სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ება სგპ 
“სარ ფის” და ნიშ ნუ ლე ბით. სგპ “ლა გო დე ხის”ოფ იც რის 
მი ერ სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნის მი საბ მელ ზე და დე ბულ 
იქ ნა იდ ენ ტი ფი კა ცი ის სა შუ ალ ება (1 ერ თჯე რა დი ლუ
ქი), რაც აღ ინ იშ ნა აღ რიცხვის მოწ მო ბის შე სა ბა მის 
გრა ფა ში. სგპ “სარ ფში’’ გა-მოცხა დე ბულ სატ ვირ-
თო ავ ტო მან ქა ნის შე მოწ მე ბი სას მი საბ მელ ზე ლუ ქი 
აღ მოჩ ნდა მცი რედ და ზი ან ებ ული, მაგ რამ არ იყო 
დარ ღვე ული მი სი მთლი ან ობა და შე უძ ლე ბე ლი იყო 
ნი შა დე ბულ სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ აში შეღ წე ვა. 
ამ შემ თხვე ვა ში კი გა დამ ზიდ ველს პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
და შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი სან ქცია არ და ეკ ის რე ბა.

მა გა ლი თი: აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან სგპ “წი თე ლი ხი დის” 
გავ ლით ტრან ზი ტუ ლად გა და ად გილ დე ბო და სა ქონ-
ლით დატ ვირ თუ ლი სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ება სგპ 
“ყაზ ბე გის” და ნიშ ნუ ლე ბით. სგპ “წი თე ლი ხი დის” 
ოფ იც რის მი ერ სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნის მი საბ მელ ზე 
და დე ბულ იქ ნა იდ ენ ტი ფი კა ცი ის სა შუ ალ ება (2 ერ-
თჯე რა დი ლუ ქი), რაც აღ ინ იშ ნა აღ რიცხვის მოწ მო ბის 
შე სა ბა მის გრა ფა ში. სგპ “ყაზ ბეგ ში” სატ ვირ თო ავ ტო-
მან ქა ნა გა მოცხად და ლუ ქე ბით, მაგ რამ მი საბ მე ლის 
“ბრე ზენ ტი” აღ მოჩ ნდა და ზი ან ებ ული იმ დე ნად, რომ 
შე საძ ლე ბე ლი იყო ნი შან დე ბულ სატ რან სპორ ტო სა-
შუ ალ ებ აში შეღ წე ვა.

სგპ-ს ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა-
დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და, იმ ის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, რომ სა მარ თალ დარ ღვე ვა ჩა დე ნილ იქ ნა 
გან მე ორ ებ ით (ავ ტო მან ქა ნის მფლო ბე ლი (გა დამ ზიდ-
ვე ლი) 7 თვის წინ უკ ვე და ჯა რი მე ბუ ლი იყო იგ ივე ქმე-
დე ბი სათ ვის), სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289-ე მუხ-ლის 
მე-3 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად გა დამ ზიდ ველს სან ქცი ის 
სა ხით და ეკ ის რა ჯა რი მა 10000 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

მა გა ლი თი: აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან სგპ “ლა გო დე ხის” 
გავ ლით ტრან ზი ტუ ლად გა და ად გილ დე ბო და სა ქონ-
ლით დატ ვირ თუ ლი სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ება სგპ 
“სარ ფის” და ნიშ ნუ ლე ბით. სგპ “ლა გო დე ხის”ოფ იც რის 
მი ერ სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნის მი საბ მელ ზე და დე ბულ 
იქ ნა იდ ენ ტი ფი კა ცი ის სა შუ ალ ება (2 ერ თჯე რა დი ლუ
ქი), რაც აღ ინ იშ ნა აღ რიცხვის მოწ მო ბის შე სა ბა მის 
გრა ფა ში.

რი კო თის ურ ელ ტე ხილ ზე გა დას ვლი სას ავ ტო სატ-
რან სპორ ტო სა შუ ალ ება და ზი ან და, ხო ლო გა დამ ზიდ-
ველ მა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო სათ ვის შეტყო ბი ნე ბის 

გა რე შე მო ახ დი ნა ლუ ქის ახ სნა და სა ქონ ლის გა დატ-
ვირ თვა სხვა სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ აზე, რომ ლი-
თაც გა მოცხად და სგპ “სარ ფში”. სგპ-ის ოფ იც რის მი
ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე-
ვის ოქ მი და სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289-ე მუხ ლის 
მე-2 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, გა დამ ზიდ ველს სან ქცი ის 
სა ხით და ეკ ის რა ჯა რი მა 5000 ლა რის ოდ ენ ობ ით. 

სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289–ე 
მუხ ლის მე-10 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად:

სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო საზღვარ ზე სა ქონ ლის გა-
და ტა ნა ან გად მო ტა ნა კონ ტრო ლის გვერ დის ავ ლით 
ან მის გან მა ლუ ლად – 

იწ ვევს ვალ დე ბუ ლი პი რის (ამ მუხ ლის მე-14 ნა-
წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლის გარ და) და ჯა რი მე ბას 
სა ქონ ლის სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბის 100 პრო ცენ ტის 
ოდ ენ ობ ით, ან ამ სა ქონ ლის ან/და სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ის ჩა მორ თმე ვას.

მა გა ლი თი: ფი ზი კურ მა პირ მა სა კუ თა რი მსუ ბუ ქი 
ავ ტო მო ბი ლით სგპ “სარ ფის” გავ ლით გად მოკ ვე თა 
სა ქარ თვე ლოს საზღვა რი და სგპ-ს ოფ იც ერს გა-
ნუცხა და, რომ ავ ტო მან ქა ნა ში ჰქონ და მხო ლოდ პი-
რა დი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბი. ოფ იც ერ მა ავ ტო მან ქა ნის 
დათ ვა ლი ერ ებ ის ას სა ბარ გულ ში აღ მო აჩ ინა ჩან თა 30 
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით.

არ ად ეკ ლა რი რე ბულ სა ქო ნელ ზე ექ სპერ ტის მი ერ 
დად გე ნილ მა სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბამ შე ად გი ნა 6000 
ლა რი. სგპ “სარ ფის” ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა 
სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და სა გა და-
სა ხა დო კო დექ სის 289–ე მუხ ლის მე-10 ნა წი ლის შე-
სა ბა მი სად, ფი ზი კურ პირს სან ქცი ის სა ხით და ეკ ის რა 
ჯა რი მა არ ად ეკ ლა რი რე ბუ ლი სა ქონ ლის სა ბა ჟო ღი-
რე ბუ ლე ბის 100%-ის ოდ ენ ობ ით – 6000 ლა რი. ამ ავე 
სა მარ თალ დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია, 
რომ ფი ზი კურ პირს და ჯა რი მე ბის ნაც ვლად ჩა მო ერ-
თვას სა ქო ნე ლი, ან სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ება. 

მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბის 
თან ხა აჭ არ ბებს ხუ თი ათ ას ლარს, მაგ რამ არ გა ნი-
ხი ლე ბა სის ხლის სა მარ თლის და ნა შა ულ ად, რად გან 
ად გი ლი არ ჰქო ნია მგზავ რის მი ერ სა მა ლა ვით ან 
სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო საზღვრის უკ ან ონ ოდ გა დაკ ვე-
თის გზით სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გვერ დის ავ ლით 
სა ქონ ლის შე მო ტა ნას, რო დე საც:

— კონ ტრო ლის გვერ დის ავ ლა ნიშ ნავს სა ქონ ლის 
გა და ტა ნას ან გად მო ტა ნას სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო 
საზღვრის უკ ან ონ ოდ გა დაკ ვე თის გზით.

— სა ქონ ლის მა ლუ ლად გა და ტა ნად ან გად მო ტა-
ნად ით ვლე ბა სა ქონ ლის გა და ად გი ლე ბა სპე ცი ალ ურ-
ად მოწყო ბი ლი სა მა ლა ვის გა მო ყე ნე ბით ან შე ნიღ-
ბუ ლად: სხე ულ ზე და მაგ რე ბით, სხვა სა ქო ნელ ში ან 
შე ფუთ ვა ში მო თავ სე ბით, რო მე ლიც არ არ ის გან კუთ-
ვნი ლი სა ქონ ლის/ბარ გის/ხელ ბარ გის გა და სა ზი დად. 

სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289–ე 
მუხ ლის მე-11 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, იგ ივე სა მარ-
თა ლდა რღ ვე ვის გან მე ორ ებ ით ჩა დე ნის შემ თხვე ვა ში 
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ხდე ბა ვალ დე ბუ ლი პი რის და ჯა რი მე ბა სა ქონ ლის 
სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბის 100 პრო ცენ ტის ოდ ენ ობ ით, 
სა ქონ ლის ან/და სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის ჩა მორ-
თმე ვით ან უამ ის ოდ.

მა გა ლი თი: ფი ზი კურ მა პირ მა სა კუ თა რი მსუ ბუ ქი 
ავ ტო მო ბი ლით სგპ “წი თე ლი ხი დის” გავ ლით გად მოკ-
ვე თა სა ქარ თვე ლოს საზღვა რი და სგპ-ს ოფ იც ერს 
გა ნუცხა და, რომ ავ ტო მან ქა ნა ში მას ჰქონ და მხო ლოდ 
პი რა დი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბი. ავ ტო მან ქა ნის დათ ვა ლი-
ერ ებ ის ას ოფ იც ერ მა ავ ტო მო ბი ლის სა ლონ ში აღ მო აჩ-
ინა ჩან თა, რო მელ შიც მო თავ სე ბუ ლი იყო სხვა დას ხვა 
სა ხე ობ ის ახ ალი სპორ ტუ ლი ტან საც მე ლი.

არ ად ეკ ლა რი რე ბულ სა ქო ნელ ზე ექ სპერ ტის მი ერ 
დად გე ნილ მა სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბამ შე ად გი ნა 4700 ლა
რი. ამ ას თან, მო ნა ცემ თა ბა ზის მი ხედ ვით დად გინ და, 
რომ ქმე დე ბა ჩა დე ნი ლი იყო გან მე ორ ებ ით – ფი ზი-
კუ რი პი რი ექ ვსი თვის წინ ან ალ ოგი ური სა მარ თალ-
დარ ღვე ვი სათ ვის იყო და ჯა რი მე ბუ ლი სგპ”სარ ფში”.

სგპ “წი თე ლი ხი დის” ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ 
იქ ნა სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და 
ფი ზი კურ პირს სან ქცი ის სა ხით და ეკ ის რა: ჯა რი მა 
არ ად ეკ ლა რი რე ბუ ლი სა ქონ ლის სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე-
ბის 100%-ის ოდ ენ ობ ით – 4700 ლა რი და სა ქონ ლის 
ჩა მორ თმე ვა.

ამ ავე სა მარ თალ დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, ფი-
ზი კურ პირს შე იძ ლე ბა ჯა რი მას თან ერ თად ან მის 
ნაც ვლად ჩა მო ერ თვას სა ქო ნე ლი ან სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ება. 

სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289–ე 
მუხ ლის მე-12 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად:

სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო საზღვარ ზე 30 000 ლა რი-
დან (ან სხვა ვა ლუ ტა ში მი სი ეკ ვი ვა ლენ ტი დან) 50 
000 ლა რამ დე ოდ ენ ობ ის ნაღ დი ფუ ლი სა და ფა სი ანი 
ქა ღალ დე ბის გა და ტა ნა ან გად მო ტა ნა კონ ტრო ლის 
გვერ დის ავ ლით ან მის გან მა ლუ ლად -

იწ ვევს ვალ დე ბუ ლი პი რის და ჯა რი მე ბას 1 000 ლა-
რის ოდ ენ ობ ით, ან ამ სა ქონ ლის ჩა მორ თმე ვას.

მა გა ლი თი: სგპ “წი თე ლი ხი დის” გავ ლით სა ქარ-
თვე ლოს საზღვა რი გად მოკ ვე თა ფი ზი კურ მა პირ მა 
მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლით. სგპ-ს ოფ იც რის შე კითხვა-
ზე – ჰქონ და თუ არა კონ ტროლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
სა ქო ნე ლი, პირ მა უარი გა ნაცხა და. ოფ იც რის მი ერ 
მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყვე ტი ლე ბა ავ ტო მან ქა ნის დათ-
ვა ლი ერ ებ ის თა ობ აზე.

დათ ვა ლი ერ ებ ის შე დე გად ავ ტო მან ქა ნის სა ლონ ში 
აღ მო ჩე ნილ იქ ნა 20 000 აშშ დო ლა რი (და ახ ლო ებ ით 
35 000 ლა რი). სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა-
ბა მი სად, სა ვალ დე ბუ ლო დეკ ლა რი რე ბას ექ ვემ დე ბა-
რე ბა 30 000 ლარ ზე მე ტი ნაღ დი ფუ ლი სა და ფა სი ანი 
ქა ღალ დე ბის სა ქარ თვე ლო ში შე მო ტა ნა ან გა ტა ნა, 
რა ზე დაც ფი ზი კურ მა პირ მა გან მარ ტა, რომ მის თვის 
ცნო ბი ლი არ იყო აღ ნიშ ნუ ლის თა ობ აზე.

აღ ნიშ ნულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა ზე სგპ-ს ოფ იც-
რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ-

დარ ღვე ვის ოქ მი და, სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289–ე 
მუხ ლის მე-12 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, იმ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, რომ ფი ზი კურ მა პირ მა გულ წრფე ლად 
აღი არა მის მი ერ ჩა დე ნი ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვა, 
რაც გა მოწ ვე ული იყო კა ნო ნის არ ცოდ ნით, ამ ას თან, 
აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა არ გად მო ქონ და სპე ცი ალ ური სა-
მა ლა ვით, სან ქცი ის სა ხით გა ნე საზღვრა ჯა რი მა 1000 
ლა რის ოდ ენ ობ ით.

ამ ავე სა მარ თალ დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, უფ ლე-
ბა მო სი ლი ოფ იც რის მი ერ შე საძ ლე ბე ლია (მი ზან შე-
წო ნი ლია) მი ღე ბულ იქ ნეს გა დაწყვე ტი ლე ბა მთლი ანი 
თან ხის ჩა მორ თმე ვის თა ობ აზე, თუ თან ხა გა და ად-
გილ დე ბა სპე ცი ალ ური სა მა ლა ვის გა მო ყე ნე ბით.

მა გა ლი თად: სგპ “ლა გო დე ხის” გავ ლით ფი ზი კურ მა 
პირ მა გად მოკ ვე თა სა ქარ თვე ლოს საზღვა რი სა კუ თა-
რი ავ ტო მო ბი ლით. ოფ იც რის შე კითხვა ზე – ჰქონ და 
თუ არა კონ ტროლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა ქო ნე ლი, 
პირ მა უარი გა ნაცხა და. რის კე ბის მარ თვის სის ტე-
მი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ოფ იც რის მი ერ მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყვე ტი ლე ბა ავ-
ტო მან ქა ნის დათ ვა ლი ერ ებ ის თა ობ აზე.

დათ ვა ლი ერ ებ ის შე დე გად ავ ტო მან ქა ნის სა ლონ ში 
ჩან თა ში აღ მო ჩე ნილ იქ ნა 40 000 აშშ დო ლა რი (და ახ-
ლო ებ ით 70 000 ლა რი). სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ-
ლო ბის შე სა ბა მი სად, სა ვალ დე ბუ ლო დეკ ლა რი რე ბას 
ექ ვემ დე ბა რე ბა 30 000 ლარ ზე მე ტი ნაღ დი ფუ ლი სა 
და ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის სა ქარ თვე ლო ში შე მო ტა ნა ან 
გა ტა ნა, რა ზე დაც ფი ზი კურ მა პირ მა გან მარ ტა, რომ 
მის თვის ცნო ბი ლი არ იყო აღ ნიშ ნუ ლის თა ობ აზე. 
სგპ-ს ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო 
სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სის 289–ე მუხ ლის მე-13 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, იმ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ფი ზი კურ მა პირ მა გულ წრფე-
ლად აღი არა მის მი ერ ჩა დე ნი ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვა, 
რაც გა მოწ ვე ული იყო კა ნო ნის არ ცოდ ნით, ამ ას თან, 
აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა არ გად მო ქონ და სპე ცი ალ ური სა-
მა ლა ვით, სან ქცი ის სა ხით გა ნი საზღვრა ჯა რი მა 3000 
ლა რის ოდ ენ ობ ით.

ამ ავე სა მარ თალ დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, უფ ლე-
ბა მო სი ლი ოფ იც რის მი ერ შე საძ ლე ბე ლია (მი ზან შე-
წო ნი ლია) მი ღე ბულ იქ ნეს გა დაწყვე ტი ლე ბა მთლი ანი 
თან ხის ჩა მორ თმე ვის თა ობ აზე, თუ თან ხა გად მო აქ ვთ 
სპე ცი ალ ური სა მა ლა ვის გა მო ყე ნე ბით.

სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო საზღვარ ზე ფი ზი კუ რი პი-
რის მი ერ 3 000 ლა რამ დე ღი რე ბუ ლე ბის სა ქონ ლის 
გა და ტა ნა ან გად მო ტა ნა კონ ტრო ლის გვერ დის ავ ლით 
ან მის გან მა ლუ ლად იწ ვევს ვალ დე ბუ ლი პი რის და ჯა-
რი მე ბას 1000 ლა რის ოდ ენ ობ ით, ან ამ სა ქონ ლის ან/
და სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის ჩა მორ თმე ვას.

მა გა ლი თი: ფ/პირ მა სა ქარ თვე ლოს საზღვა რი სგპ 
“სარ ფში” გად მოკ ვე თა ხელ ბარ გით და სგპ-ს ოფ იც ერს 
გა ნუცხა და, რომ თან აქ ვს მხო ლოდ პი რა დი ნივ თე ბი. 
შე მოწ მე ბი სას პირს აღ მო აჩ ნდა ნახ მარ ტან საც მელ ში 
მო თავ სე ბუ ლი ახ ალი სა ქო ნე ლი, რომ ლის რა ოდ ენ ობა 
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და გა და ად გი ლე ბის ფორ მა ნათ ლად მი უთ ით ებ და, 
რომ ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის ათ ვის იყო გან კუთ ვნი-
ლი: 10 ცა ლი კა ბა, 20 წყვი ლი წინ და, 15 ცა ლი კოლ-
გო ტი, 15 ცა ლი ქა მა რი. მა ლუ ლად გა და ად გი ლე ბულ 
სა ქო ნელ ზე ექ სპერ ტის მი ერ დად გე ნილ მა სა ბა ჟო 
ღი რე ბუ ლე ბამ შე ად გი ნა 420 ლა რი.

აღ ნიშ ნულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა ზე სგპ-ის ოფ იც-
რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ-
დარ ღვე ვის ოქ მი და სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289–ე 
მუხ ლის მე-14 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, ფი ზი კურ პირს 
სან ქცი ის სა ხით და ეკ ის რა ჯა რი მა 1000 ლა რის ოდ-
ენ ობ ით.

მა გა ლი თი: ფი ზი კურ მა პირ მა სა კუ თა რი მსუ ბუ ქი 
ავ ტო მან ქა ნით გად მოკ ვე თა სა ქარ თვე ლოს საზღვა რი 
სგპ “სარ ფის” გავ ლით. მას თან გა სა უბ რე ბის შემ დეგ 
(პირს ჰქონ და საზღვრის ხში რი კვე თა; ინ ტერ ვი უს 
პე რი ოდ ში და ეტყო აღ ელ ვე ბა; არ ად ამ აჯ ერ ებ ლად 
ას აბ უთ ებ და საზღვრის ხში რად კვე თის მო ტივს; ამ-
ას თან, ოფ იც ერ მა გა იხ სე ნა, რომ 3 დღის წინ ამ ავე 
პირ მა გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ით მო ახ-
დი ნა ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის ათ ვის გან კუთ ვნი ლი 
სა ქონ ლის დეკ ლა რი რე ბა, რა ზე დაც გა მოთ ქვა გარ-
კვე ული უკ მა ყო ფი ლე ბა), სგპ-ს ოფ იც ერ მა მი იღო 
ავ ტო მან ქა ნის დათ ვა ლი ერ ებ ის გა დაწყვე ტი ლე ბა. 
დათ ვა ლი ერ ებ ის შე დე გად ოფ იც ერ მა ავ ტო მან ქა ნა ში 
აღ მო აჩ ინა სა მა ლა ვი, სა იდ ან აც ამ ოღ ებ ულ იქ ნა ახ-
ალი ტან საც მე ლი: 15 ცა ლი ჯინ სის შარ ვა ლი, 30 ცა ლი 
მა ის ური, 12 ცა ლი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი.

მა ლუ ლად გა და ად გი ლე ბულ სა ქო ნელ ზე ექ სპერ-
ტის მი ერ დად გე ნილ მა სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბამ შე ად-
გი ნა 2800 ლა რი. აღ ნიშ ნულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა ზე 
სგპ-ს ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო 
სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სის 289–ე მუხ ლის მე-14 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, 
ფი ზი კურ პირს სან ქცი ის სა ხით შე ეფ არ და მა ლუ ლად 
გა და ად გი ლე ბუ ლი სა ქონ ლი სა და სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ის ჩა მორ თმე ვა.

ამ ავე სა მარ თალ დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე-
ბე ლია, ფი ზი კურ პირს სა ქონ ლის ან/და სატ რან სპორ-
ტო სა შუ ალ ებ ის ჩა მორ თმე ვის ნაც ვლად შე ეფ არ დოს 
ჯა რი მა, ამ ას თან, სან ქცი ის სა ხის გან საზღვრი სას:

ა) მი ზან შე უწ ონ ელია სა ქონ ლის ჩა მორ თმე ვით 
სან ქცი ის გა მო ყე ნე ბა ის ეთი სა ქონ ლის შემ თხვე ვა ში, 
რო მე ლიც ექ ვემ დე ბა რე ბა არ ას ატ არ იფო რე გუ ლი-
რე ბას (ას ეთი სა ქონ ლის ჩა მორ თმე ვა შე იძ ლე ბა გან-
ხორ ცი ელ დეს უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ალ ებ ის სა ხით 
ან გა ნად გუ რე ბის მიზ ნით);

ბ) სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის ჩა მორ თმე ვა მი-
ზან შე წო ნი ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას, თუ მას ში აღ მო-
ჩე ნი ლია სპე ცი ალ ურ ად მოწყო ბი ლი სა მა ლა ვი.

მა გა ლი თი: სგპ-ში “სა დახ ლო” სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი აზე შე მო ვი და სა ქონ ლით დატ ვირ თუ ლი 
სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნა. სგპ-ის ოფ იც ერ მა მძღოლს 
მი მარ თა კითხვით, და ლუ ქუ ლი სა თავ სოს გარ და 

ავ ტო მან ქა ნა ში ხომ არ ჰქონ და კონ ტროლს დაქ ვემ-
დე ბა რე ბუ ლი სა ქო ნე ლი და აც ნო ბა, რომ ას ეთ ის არ-
სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში უნ და შე ევ სო ფი ზი კუ რი პი რის 
სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცია. მძღო ლის გან მარ ტე ბით, მას 
ავ ტო მან ქა ნის “კა ბი ნა ში” ჰქონ და მი სი პი რა დი მოხ-
მა რე ბის ნივ თე ბი.

სგპ-ის ოფ იც ერ მა და ათ ვა ლი ერა ავ ტო მან ქა ნის 
სა თავ სე ბი და “კა ბი ნა ში” მძღო ლის სა წო ლის ქვე მოთ 
აღ მოჩ ნდა 10 ბოთ ლი (7 ლიტ რი) უაქ ცი ზო ალ კო ჰო-
ლუ რი სას მე ლი და 40 კო ლო ფი (800 ღე რი) უაქ ცი ზო 
სი გა რე ტი. მა ლუ ლად გა და ად გი ლე ბულ სა ქო ნელ ზე 
ექ სპერ ტის მი ერ დად გე ნილ მა სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბამ 
შე ად გი ნა 470 ლა რი.

აღ ნიშ ნულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა ზე სგპ-ის ოფ იც-
რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა:

ა) სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვი სოქ მი და 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289–ე მუხ ლის მე-14 ნა წი-
ლის შე სა ბა მი სად, ფი ზი კურ პირს (მძღოლს) სან ქცი ის 
სა ხით და ეკ ის რა ჯა რი მა 1000 ლა რის ოდ ენ ობ ით;

ბ) ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი 
ად მი ნის ტრა ციუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვი სათ ვის.

აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, გან ხორ ცი ელ და სატ რან-
სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის ჩა მორ თმე ვა ჯა რი მის გა დახ დის 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. არ ად ეკ ლა რი რე ბუ ლი და 
აქ ცი ზუ რი მარ კის გა რე შე გა და ად გი ლე ბუ ლი სა ქო-
ნე ლი სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე 
და ილ უქა ტო მა რა ში და შე ნა ხუ ლი იქ ნა სგპ-ის დრო-
ებ ითი შე ნახ ვის სა კან ში, ხო ლო მა სა ლე ბი გა და ეცა 
სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტის ან ალ იზ ისა და მე თო დო ლო-
გი ის სამ მარ თვე ლოს შემ დგო მი რე აგ ირ ებ ის ათ ვის 
ქვემ დე ბა რე ობ ის ამ ებრ სა სა მარ თლო ში გა დაგ ზავ ნის 
მიზ ნით. სა სა მარ თლოს მი ერ, ად მი ნის ტრა ცი ულ სა-
მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის 1552 მუხ ლის პირ ვე-
ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, შე ფარ დე ბულ იქ ნა ჯა რი მა 
1500 ლა რის ოდ ენ ობ ით.



 64 64

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
4

აქ ცი ზუ რი მარ კის გა რე შე, წე სე ბის დარ ღვე ვით 
შე მო ტა ნი ლი და ჩა მორ თმე ული სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც 
ჩა მორ თმე ვის მო მენ ტი დან ით ვლე ბა სა ხელ მწი ფო 
სა კუთ რე ბად, მი სი რე ალ იზ აცი ის ან გა ნად გუ რე ბის 
მიზ ნით გა და ეცა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის-
ტროს მომ სა ხუ რე ბის სა აგ ენ ტოს.

მა გა ლი თი: სგპ-ში “სა დახ ლო” სა ქარ თვე ლოს ტე რი-
ტო რი აზე შე მო ვი და სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნა. ავ ტო-
მან ქა ნის შე მოწ მე ბი სას “კა ბი ნა ში” აღ მოჩ ნდა სა მა ლა-
ვი, რომ ლი და ნაც სგპ-ის ოფ იც რე ბის მი ერ ამ ოღ ებ ულ 
იქ ნა უაქ ცი ზო ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლი და უაქ ცი ზო 
სი გა რე ტი. მა ლუ ლად გა და ად გი ლე ბულ სა ქო ნელ ზე 
ექ სპერ ტის მი ერ დად გე ნილ მა სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბამ 
შე ად გი ნა 2350 ლა რი.

გა მოვ ლე ნილ იქ ნა სა მარ თალ დარ ღვე ვა — აქ ცი ზუ-
რი მარ კის სა ვალ დე ბუ ლო დარ თვას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ-
ლი სა ქონ ლის აქ ცი ზუ რი მარ კის გა რე შე გა და ზიდ ვა, 
რო დე საც სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბა აღ ემ ატ ება 2000 
ლარს. მა სა ლე ბი და უყ ოვ ნებ ლივ გა და ეგ ზავ ნა სა-
ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სა გა მო ძი ებო 
დე პარ ტა მენ ტს.

მა გა ლი თი: სგპ “სარ ფში” სა ქონ ლით დატ ვირ თუ-
ლი სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნის შე მოწ მე ბი სას, სგპ-ს 
ოფ იც ერ მა ავ ტო მან ქა ნის მი საბ მელ ზე აღ მო აჩ ინა სა-
მა ლა ვი, რო მელ შიც მო თავ სე ბუ ლი იყო ტან საც მე ლი. 
მა ლუ ლად გა და ად გი ლე ბულ სა-ქო ნელ ზე ექ სპერ ტის 
მი ერ დად გე ნილ მა სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბამ შე ად გი ნა 
8500 ლა რი.

და ნა შა ულ ის ნიშ ნე ბის არ სე ბო ბის გა მო — სა მა-
ლა ვით სა ქონ ლის შე მო ტა ნა, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 
აღ ემ ატ ება 5000 ლარს, მა სა ლე ბი და უყ ოვ ნებ ლივ 

გა და ეგ ზავ ნა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს 
სა გა მო ძი ებო დე პარ ტა მენ ტს.

მა გა ლი თი: სგპ. “ლა გო დეხ ში” სა ქარ თვე ლოს ტე-
რი ტო რი აზე შე მო ვი და ცა რი ელი სატ ვირ თო ავ ტო-
მო ბი ლი, რო მე ლიც რის კის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე 
მოხ ვდა წი თელ დე რე ფან ში. შე მოწ მე ბი სას “კა ბი ნა ში” 
აღ მოჩ ნდა ჭურ ჭე ლი 20 ლიტ რი ბენ ზი ნით. რად გან 
მძღოლს ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში არ ჰქონ და 
ჩა დე ნი ლი სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
289-ე მუხ ლის მე-14 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა-
მარ თალ დარ ღვე ვა და ინ ტერ ვი ურ ებ ის შე დე გად სგპ-ს 
ოფ იც ერი დარ წმუნ და, რომ სა მარ თალ დარ ღვე ვა გა-
მოწ ვე ული იყო მძღო ლის კა ნო ნის არ ცოდ ნით, ფუ ლა-
დი ჯა რი მის ნაც ვლად მძღოლს მი ეცა გაფ რთხი ლე ბა.

სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თან ხმო ბის გა რე შე სა-
ქონ ლის ან/და სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის მი ერ კონ-
ტრო ლის ზო ნის და ტო ვე ბა, ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ 
მყო ფი სა ქონ ლის გა დატ ვირ თვა ან გად მოტ ვირ თვა, – 

იწ ვევს პი რის და ჯა რი მე ბას 1 000 ლა რის ოდ ენ-
ობ ით. 

იგ ივე ქმე დე ბა ჩა დე ნი ლი გან მე ორ ებ ით იწ ვევს პი-
რის და ჯა რი მე ბას 2 000 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

მა გა ლი თი: სგპ “სარ ფში” სა ქონ ლით დატ ვირ თუ-
ლი სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნის მძღო ლი არ და ელ ოდა 
ზო გა დი დეკ ლა რი რე ბის პრო ცე დუ რის დას რუ ლე ბას 
და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თან შე თან ხმე ბის გა რე შე 
და ტო ვა კონ ტრო ლის ზო ნა. სგპ-ს უფ ლე ბა მო სი ლი 
ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო სა მარ-
თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
289-ე მუხ ლის მე-15 ნა წი ლის შე სა-ბა მი სად, სატ ვირ-
თო ავ ტო მო ბი ლის მძღოლს სან ქცი ის სა ხით და ეკ ის რა 
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ჯა რი მა 1000 ლა რის ოდ ენ ობ ით.
გან ვი ხი ლოთ მე ორე შემ თხვე ვაც: სგპ “სარ ფის” 

გავ ლით გა დამ ზი დველ მა კონ ტე ინ ერ ით შე მო იტ ანა 
ტრან ზი ტი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი სა ქო ნე ლი, რა ზე დაც 
გა მო იწ ერა აღ რიცხვის მოწ მო ბა. მოწ მო ბა ში, სხვა 
მო ნა ცე მებ თან ერ თად, შე ტა ნილ იქ ნა სატ რან სპორ-
ტო სა შუ ალ ებ ის, მი საბ მე ლი სა და კონ ტე ინ ერ ის, და 
ლუ ქის ნომ რე ბი. გზა ში ავ ტო მან ქა ნას შე ექ მნა ტექ ნი-
კუ რი პრობ ლე მე ბი და გა დამ ზიდ ველ მა, სა გა და სა ხა-
დო ორ გა ნოს თან შე თან ხმე ბის გა რე შე, კონ ტე ინ ერი 
გა და იტ ანა სხვა სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ აზე.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სგპ “წი თელ ხიდ ზე” კონ-
ტე ინ ერი მი ტა ნილ იქ ნა აღ რიცხვის მოწ მო ბით გან-
საღ ვრულ ვა და ში და ლუ ქე ბის და უზი ან ებ ლად, სგპ-ს 
ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო სა მარ-
თალ დარ ღვე ვის ოქ მი (სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თან 
შე თან ხმე ბის გა რე შე სა ქონ ლის (კონ ტე ინ ერ ის) გა-
დატ ვირ თვის გა მო) და სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 289-ე 
მუხ ლის მე-15 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად გა დამ ზიდ ველს 
(ავ ტო მან ქა ნის მძღოლს) სან ქცი ის სა ხით შე ეფ არ და 
ჯა რი მა 1000 ლა რის ოდ ენ ობ ით. 

პი რის მი ერ სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო საზღვარ ზე 
ტრან ზი ტუ ლი გა და ად გი ლე ბი სათ ვის გან კუთ ვნილ 
სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ებ ში გან თავ სე ბუ ლი სა ქონ-
ლის გა და ტა ნა ან გად მო ტა ნა კონ ტრო ლის გვერ დის 
ავ ლით ან მის გან მა ლუ ლად იწ ვევს პი რის და ჯა რი მე-
ბას 2 000 ლა რის ოდ ენ ობ ით. 

მა გა ლი თი: თურ ქე თი დან სგპ “სარ ფის” გავ ლით 
აზ ერ ბა იჯ ან ის და ნიშ ნუ-ლე ბით ტრან ზი ტუ ლად გა და-
ად გილ დე ბო და სა ქონ ლით დატ ვირ თუ ლი სატ ვირ თო 
ავ ტო მან ქა ნა. გა დამ ზიდ ველ მა სგპ-ს ოფ იც ერს ზო-
გა დი დეკ ლა რი რე ბი სათ ვის წა რუდ გი ნა ინ ვო ისი და 
სატ რან სპორ ტო ზედ დე ბუ ლი.

წარ დგე ნი ლი დო კუ მენ ტე ბით ირ კვე ოდა, რომ სატ-
რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ით ტრან ზი ტუ ლად გა და ად-
გილ დე ბო და 10 ტო ნა ცე მენ ტი, რა ზე დაც შევ სე ბუ ლი 
იქ ნა აღ რიცხვის მოწ მო ბა. ამ ას თან, სგპ-ის ოფ იც ერს 
ეჭ ვი შე ეპ არა დო კუ მენ ტე ბის სის წო რე ში, (კერ ძოდ, 25 
ტო ნა ტვირ თამ წე ობ ის სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ით 
ხორ ცი ელ დე ბო და 10 ტო ნა ცე მენ ტის გა ად გი ლე ბა) და 
ავ ტო მან ქა ნა გა დაყ ვა ნილ იქ ნა სოფ. ად ლი აში რენ ტგე-
ნო–სკა ნე რის აპ არ ატ ით შე სა მოწ მებ ლად.

შე მოწ მე ბის შე დე გად აღ მოჩ ნდა, რომ ავ ტო მან ქა-
ნა ში ცე მენ ტთან ერ თად მო თავ სე ბუ ლი იყო 12 ტო ნა 
არ მა ტუ რა. სგპ-ს ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნი ლი იქ ნა 
სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და სა გა-
და სა ხა დო კო დექ სის 289-ე მუხ ლის 25-ე ნა წი ლის შე-
სა ბა მი სად, გა დამ ზიდ ველს სან ქცი ის სა ხით შე ეფ არ და 
ჯა რი მა 2000 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ან აღ სრუ ლე ბის ერ ოვ-
ნუ ლი ბი ურ ოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი სათ ვის წი ნა-
აღ მდე გო ბის გა წე ვა, მი სი კა ნო ნი ერი მოთხოვ ნის 
უგ ულ ებ ელ ყო ფა, რა მაც შე აფ ერ ხა სა ქარ თვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ის გან ხორ ცი ელ ება იწ ვევს პი რის 
და ჯა რი მე ბას 800 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვის გან მე ორ ებ ით 
ჩა დე ნის შემ თხვე ვა ში სა მარ თალ დამ რღვე ვი პი რი 
და ჯა რომ დე ბა 2 000 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

მა გა ლი თი: თურ ქე თი  დან, სგპ “სარ ფის” კონ ტრო-
ლის ზო ნა ში შე მო ვი და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე. მი სი 
კუთ ვნი ლი ბარ გი სა და ხელ ბარ გის დათ ვა ლი ერ ებ ის ას, 
პირს აღ მო აჩ ნდა და უბ ეგ რავ მი ნი მუმ ზე მე ტი წო ნი სა 
და ღი რე ბუ ლე ბის სა ქო ნე ლი, რა ზე დაც სგპ-ს ოფ იც-
ერ მა შეს თა ვა ზა დეკ ლა რი რე ბის გან ხორ ცი ელ ება 
გა მა-რტი ვე ბუ ლი სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ის შევ სე ბით. 
სა ქონ ლის გა ფორ მე ბა ზე მო ქა ლა ქემ კა ტე გო რი ული 
უარი გა ნაცხა და და სგპ-ს უფ ლე ბა მო სი ლი ოფ იც რის 
ნე ბარ თვის გა რე შე მო ინ დო მა კონ ტრო ლის ზო ნის 
და ტო ვე ბა სა ქონ ლით.

სგპ-ს უფ ლე ბა მო სი ლი ოფ იც რის და შემ დგომ 
ცვლის უფ რო სის მი ერ მო ქა ლა ქეს კი დევ ერ თხელ 
მი ეცა გან მარ ტე ბა, რომ სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ-
ლო ბის შე სა ბა მი სად, სა ქონ ლის მი მართ უნ და გან ხორ-
ცი ელ ებ ულ იყო შე სა ბა მი სი სა სა ქონ ლო ოპ ერ აცია ან 
უკ ან გა ტა ნა ან სა ხელ მწი ფოს სა კუთ რე ბა ში გა და ცე-
მა. აღ ნიშ ნულ ზე მო ქა ლა ქემ სას ტი კი უარი გა ნაცხა და, 
სგპ-ს ტე რი ტო რი აზე შექ მნა კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ-
აცია, რი თაც შე აფ ერ ხა სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის 
პრო ცე დუ რე ბის გან ხორ ცი ელ ება და სხვა მგზავ რე ბის 
გა და ად გი ლე ბა. ამ ას თან, მო ნა ცემ თა ბა ზის მი ხედ ვით 
დად გინ და, რომ ქმე დე ბა ჩა დე ნი ლი იყო გან მე ორ ებ-
ით — ფი ზი კუ რი პი რი შვი დი თვის წინ ან ალ ოგი ური 
სა მარ თალ დარ ღვე ვი სათ ვის იყო და ჯა რი მე ბუ ლი სგპ 
“წი თელ ხიდ ზე”.

სგპ-ს ოფ იც რის მი ერ შედ გე ნილ იქ ნა სა გა და სა-
ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ოქ მი და სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სის 277–ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, 
ფი ზი კურ პირს სან ქცი ის სა ხით და ეკ ის რა ჯა რი მა 
2000 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

ამ რი გად, სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვად 
ით ვლე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის/სა გა და სა ხა დო 
აგ ენ ტის ან სხვა ვალ დე ბუ ლი პი რის მარ თლსა წი-
ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა (მოქ მე დე ბა ან უმ ოქ მე დო ბა), 
რომ ლის თვი საც სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლია პა სუ ხის მგებ ლო ბა, ხო ლო სა ბა ჟო 
სა მარ თალ დარ ღვე ვად ით ვლე ბა სა ბა ჟო კა ნონ მდებ-
ლო ბის შე სა ბა მი სად ვალ დე ბუ ლი პი რის მარ თლსა-
წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა (მოქ მე დე ბა ან უმ ოქ მე დო ბა), 
რომ ლის თვი საც ამ ჟა მად, იგ ივე კო დექ სით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლია პა სუ ხის მგებ ლო ბა.

მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა ნიშ ნავს კა ნონ-
მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სის ან/და აკ რძალ ვის 
დარ ღვე ვას მოქ მე დე ბით ან უმ ოქ მე დო ბით. ამ ას-
თან, სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვად ით ვლე ბა არა 
ნე ბის მი ერი მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა, არ ამ-
ედ მხო ლოდ ის ეთი, რომ ლის თვი საც სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია პა სუ ხის მგებ ლო ბა. 
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გარ და ამ ისა, სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვად არ ით-
ვლე ბა სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო ორ გა ნო ებ ის ან მა თი 
წარ მო მად გენ ლე ბის მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა. 
თუ ის ინი ჩა იდ ენ ენ და ნა შა ულს, პა სუხს აგ ებ ენ ად-
მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა და სის ხლის 
სა მარ თლის კო დექ სე ბით.

გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა აზ რით, სა ბა ჟო სა მარ-
თალ დარ ღვე ვე ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი სა გა და სა ხა-
დო და სა ბა ჟო სის ტე მე ბის არა ეფ ექ ტუ რო ბის ბრა ლია. 
ის ინი ამ ტკი ცე ბენ, რომ არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და 
სა ბა ჟო სის ტე მე ბი, მა თი სის ტე მე ტუ რი გა ნახ ლე ბის 
მი უხ ედ ავ ად, გა დამ ხდე ლებს აიძ ულ ებ ენ თა ვი აარ-
იდ ონ გა და სა ხა დე ბის გა დახ დას. თუმ ცა, ხა ზი უნ და 
გა ეს ვას იმ გა რე მო ებ ას აც, რომ და ნა შა ულს ხში რად 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა და ბა ლი სა გა და სა ხა დო-
სა ბა ჟო და სა მარ თლებ რი ვი კულ ტუ რა, და ან გა რე ბი-
თი მო ტი ვე ბი გა ნა პი რო ბებს.

სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის თა ვი დან აც-
ილ ებ ის მიზ ნით უმ თავ რე სია ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
უზ რუნ ველ ყო ფა და სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტე ბის გა დახ-
დი სუ ნა რი ან ობ ის ზრდა. არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო კა ნონმ დებ ლო ბის სრულ ყო-
ფა, მათ შო რის სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო სა მარ თალ-
დარ ღვე ვის ცნე ბის, სა ხე ბის და პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
ზო მე ბის მკა ფი ოდ გან საზღვრის ნა წილ ში.

სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა ად მი ნის ტრი რე ბა 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ელ ემ ენ ტია სა ხელ მწი ფოს მხრი-

დან ბიზ ნე სის კონ ტრო ლი სა და სა ბი უ ჯე ტო შე მო-
სავ ლე ბის აკ უმ ულ ირ ებ ის ათ ვის, მაგ რამ ამ მი ზან თან 
ერ თად სა გა და სა ხა დო-სა ბა ჟო ად მი ნის ტრი რე ბა ისე 
უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს, რომ ხე ლი შე უწყოს სა გა და-
სა ხა დო და სა ბა ჟო კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბას, რად გან 
სწო რი და გან ვი თა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო-სა ბა ჟო 
კულ ტუ რა იც ავს სა ხელ მწი ფოს ჩრდი ლო ვა ნი ეკ ონ-
ომი კი სა გან და უად ვი ლებს შე მო სავ ლე ბის შე დი ნე ბას 
ბი უჯ ეტ ში.

უკ ან ას კნელ პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ელ და უამ რა ვი 
ცვლი ლე ბა სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა ად მი ნის-
ტრი რე ბის შემ სუ ბუ ქე ბის კუთხით, მოხ და სა ბა ჟო 
სა მარ თალ დარ ღვევბ ის ათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნ 
ორ მე ბის ნა წი ლის ცვლი ლე ბა (შემ ცი რე ბა). გან ხორ ცი-
ელ ებ ულ მა ცვლი ლე ბებ მა და ახ ალი ინ ოვ აცი ებ ის და-
ნერ გვამ ნდო ბის ფაქ ტო რის ამ აღ ლე ბა უნ და გა მო იწ-
ვი ოს, მაგ რამ ხში რად ეს ცვლი ლე ბე ბი და ინ ოვ აცი ები 
კვლა ვინ დე ბუ რად გა ურ კვე ვე ლი და და მაბ ნე ვე ლია, 
ად ვი ლად შე საძ ლე ბე ლია მა თი სხვა დას ხვაგ ვა რად 
ინ ტერ პრი რე ბა.

ჩვე ნის აზ რით, სა ბა ჟო ად მი ნის ტრი რე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბი სა  თვის უნ და იქ ნეს გან ხორ ცი ელ ებ ული 
შემ დე გი მოქ მე დე ბე ბი: 

1. ჩა მო ყა ლიბ დეს უფ რო ნა თე ლი და მარ ტი ვად 
გა სა გე ბი სა გა და სა ხა დო-სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბა, 
რო მე ლიც იქ ნე ბა მყა რი და არ და ჭირ დე ბა ცვლი-
ლე ბე ბის და და მა ტე ბე ბის შე ტა ნა ისე ინ ტენ სი ურ ად 
რო გორც ახ ლა;

2. სა ჭი როა უფ რო მე ტი ლოიალურობა და ად მი-
ნის ტრი რე ბის შემ სუ ბუ ქე ბა, რა თა გა და სა ხა დებ მა 
მი სი ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი ფუნ ქცია ბიზ ნე სის სტი-
მუ ლი რე ბა არ და კარ გოს და იგი თან და თან ბიზ ნე სის 
დამ რთგუნ ველ ფაქ ტო რად არ ჩა მო ყა ლიბ დეს.

სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბის მდგო მა რე ობა 
და სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ აზე მი სი გავ ლე ნა დღეს 
უფ რო უკ ეთ ესია ვიდ რე უახ ლო ეს წარ სულ ში მაგ-
რამ და მუ შა ვე ბა და კა ნონ მდებ ლო ბის ორ აზ რო ვა ნი 
ნიუანსებისაგან გა სუფ თა ვე ბა აუც ილ ებ ელია.

აუც ილ ებ ელია სა ბა ჟო და სა გა და სა ხა დო სფე რო ში 
სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის შემ დგო მი დაც ვით უცხო-
ური ქვეყ ნე ბის მო წი ნა ვე გა მოც დი ლე ბის და ნერ გვა. 
სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა სი-
ცოცხლო მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის 
სა ბა ჟო უწყე ბებ თან ურ თი ერ თო ბას. 

სა ბა ჟო-სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო, ახ ალი პო ლი ტი კის 
წყა ლო ბით, მო წა დი ნბუ ლია თა ნამ შრომ ლუ რი ურ თი-
ერ თო ბა და ამ ყა როს კე თილ სინ დი სი ერ გა დამ ხდე ლე-
ბ თან, ამ იტ ომ გა დამ ხდე ლებს ვურ ჩევთ, კო დექ სით 
დად გე ნი ლი თა ვი ან თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვით ცნო-
ბი ერ ებ ას თან ერ თად სა ბა ჟო-სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო-
სა კენ გა დად გას კე თი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის ნა ბი ჯი. 
ვფიქ რობთ, სა ხელ მწი ფო სა და კე თილ სინ დი სი ერ 
გა დამ ხდელს შო რის პარ ტნი ორ ული ურ თი ერ თო ბე ბი 
ორ ივე მხა რის თვის მო იგ ები ანი იქ ნე ბა.
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Рамин Цинаридзе
Доктор администрированиа бизнеса, асистент професор 

Батумского Государственного Университета  им.Ш. Рустажели 

Мирза Футкарадзе
Докторант Батумского Государственного Университета им.Ш. Рустажели

АННОТАЦИЯ

Мировая глобализация поставила на повестку дня проблему совершенствования форм и методов эффектив-
ного ведения внешнеполитической деятельности страны.  В этом направлении одна из главных ролей отводится 
разработке и внедрению в практику оптимальной таможенной системы. Таможня  в первую очередь является 
защитником интересов экономики страны. Её целью является обеспечение обложения таможенных операций 
установленными таможенными тарифами, выполнение роли фискального агента, в порядке, установленном го-
сударством оборот движения  товара в том режиме, которого требует владелец товара, защита рынка экономики 
от демпинга и иной недобросовестной экспансии. Ведение протекционистской политики, обеспечение мировой 
интеграции страны, как части всемирной глобализации, мировой экономики. Таможня является одним из средств 
повышения бюджетных доходов, как за счет налога на импорт, так и за счет администрирования таможенных 
правонарушений.

Статистика преступлений показывает, что число таможенных преступлений с учетом их высокой доли в 
общем числе экономических преступлений, пока ещё очень высоко. 

Налогово-таможенный орган, благодаря новой политике, стремиться установить сотруднические отношения 
с добропорядочными плательщиками, поэтому мы советуем налогоплательщикам, наряду с осознанием свих 
обязательств, установленных Кодексом, сделать шаг навстречу налогово-таможенного органа. Думаем, что пар-
тнерские взаимоотношения между государством и добропорядочными налогоплательщиками  будут выгодными 
для обеих сторон.

ВЫДИ ТАМОЖЕННОГО ПРАВАНАРУШЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ГРУЗИИ

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1). ლორ თქი ფა ნი ძე ვიქ ტორ — “სა ბა ჟო საქ მის სა ფუძ ვლე ბი”, თბ 2002წ.
2). ლორ თქი ფა ნი ძე ვიქ ტორ — “სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის კო მენ ტა რე-

ბი”; თბ; 2001წ.
3). ჯგე რე ნაია ემ ზარ — “სა ბა ჟო საქ მის ტექ ნო ლო გი ის სა ფუძ ვლე ბი”; თბ; 2002წ.
4). ურ იდია გო ნერ, რუ ხაია ფრი დონ, ბა კუ რი ძე ალი -”სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო 

კო დექ სის კო მენ ტა რე ბი”. თბ. 2004წ.
5). ქა რუ მი ძე ვახ ტანგ — “სა ბა ჟო საქ მე” თბ., 2002 წ.
6). ტე რაშ ვი ლი ნა რი მან — “სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო, სა ბა ჟო პო ლი ტი კა” 

თბ., 2007წ.
7). “სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი”, 2014 წ.
8). “ინ სტრუქ ცია სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი აზე სა ქონ ლის გა და ად გი-

ლე ბი სა და გა ფორ მე ბის შე სა ხებ,” თბ., 2012 წ.
9). “მსოფ ლიო ქვეყ ნე ბის სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო სის ტე მე ბი, თა ვი სუ ფა ლი 

ეკ ონ ომ იკ ური და სა ბა ჟო ზო ნე ბი” სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს სა მარ თა ლი, თბ. 2006 
წ. გვ. 204.

10). რო გა ვა ზვი ად — “გა და სა ხა დე ბი, სა გა და სა ხა დო სის ტე მა და სა გა და სა ხა დო 
სა მარ თა ლი თბი ლი სი 202 გვ. 11

11). ურ იდია გო ნერ, რუ ხაია ფრი დონ — “სა ბა ჟო საქ მის თე ორია,” თბ., 2009 წ.
12). www.mof.ge — სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო.
13). www.statistics.ge — სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო, 

სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტი.
14). www.rs.ge — სა ქარ თვე ლოს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი.
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www.iccwbo.org

www.icc.ge

ICC is – and has been throughout its long existence – a steadfast rallying point 
for those who believe, like our founders, that strengthening commercial ties 
among nations is not only good for business but good for global living stand-
ards and good for peace.

The World Business Organization

ADVOCACY

MARKETING

NETWORKING

POLICY DEVELOPMENT

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

TRADE AND INVESTMENT

Office: 3/29 Polikarpe Kakabadze St.
Phone:    +(995 32) 298 81 76
Phone 2: +(995 32) 292 02 31
Email: info@icc.ge
Website: www.icc.ge; www.iccwbo.org

Merchants of Peace
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JPA INTERNATIONALis eqskluziuri 

wevri firma saqarTveloSi

www.jpa.ge

მისამართი: 
საქართველო, თბილისი, 0160
ვაჟა ფშაველას გამზირი  16, ოფისი 801 

მობილური:   5 77 73 50 70; 5 99 78 57 55
ტელ/ფაქსი:   (+995 32) 2 37 35 99 
ელ.ფოსტა:   g.rusiashvili@jpa.ge; mail@jpa.ge

www.jpainternational.com www.jpainternational.com

#

1
სს გაერთიანებული 
ტელეკომი (სილქნეტი)

ინვენტარიზაცია,შეფასება 
და საგადასახადო აუდიტი

2 ვანექსი
ინვენტარიზაცია, 
შეფასება და აუდიტი

3 შპს აჭარის ტელეკომი
ინვენტარიზაცია და 
შეფასება

4 საქართველოს რკინიგზა
ინვენტარიზაცია და 
აუდიტი

5

საქართველოს 
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა

შეფასება, ადუიტი

6 რკინიგზის ტელეკომი აუდიტი

7

ეკონომიკის და 
მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო

შეფასება, ადუიტი

8 ქალაქ თბილისის მერია შეფასება

9
შპს მარაბდა  კარწახის 
რკინიგზა

საბუღალტრო და 
საკონსულტაციო 
მომსხურება

10
საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო

საბუღალტრო 
მომსახურება

11

კლინიკური მედიცინის 
სამეცნიეროკვლევითი 
ინსტიტუტი (თოდუას 
ცენტრი)

ინვენტარიზაცია, 
შეფასება და აუდიტი

12

თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო 
უნივერსიტეტი

ინვენტარიზაცია, 
შეფასება და აუდიტი

JPA International Audit, 
Accounting, Consulting

http://www.jpainternational.com

Arkan & Ergin 
Audit, SAS, Tax

http://www.jpatr.com/

Аудиторская компания

http://rufaudit.ru/

Fabel Werner 
&Schnittke 
Specialists in Cross 
Border Accounting

http://www.fwsaudit.com/fwsaudit/

Corporate Solutions

http://www.corporatesolutions.com/

Fircroft Engineering 
Services

http://www.fircroft.com/

Gold Award 
World Quality 
Commitment WQC

http://www.bidorg.com/

და სხვ.

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

ARKAN & ERGIN
Audit, Tax, SAS
Turkey

INTERNATIONAL

JIPA INTERNATIONAL
Audit, Accounting, Consulting
Africa, Asia, Australia, Europe, North & South America

JPA INTERNATIONAL exclusive 

member firm in Georgia

www.jpa.ge

JPA FINANSAUDITI

Address:

Georgia, Tbilisi, 0160 
Vaja Pshavela ave.,  16, office 801

Cell:   5 77 73 50 70; 5 99 78 57 55
Tel/fax:   (+995 32) 2 37 35 99 
Email:   g.rusiashvili@jpa.ge; mail@jpa.ge

# TITLE NATURE OF SERVICE

1
JSC United Telecom 
(Silknet) 

Inventory count, valuation 
and tax audit

2 Waneks Inventory count

3 LLC Adjara Telecom Inventory count and 
valuation

4 LLC Georgian Railways Inventory count and audit

5 Electrosystems Valuation

6 Railways Telecom Audit

7
The Ministry of Economy 
and Sustainable 
Development

Valuation

8 Tbilisi City Mayor Valuation

9
LLC Marabda – Kartsakhi 
Railway Accounting and tax advisory

10
National Agency of Public 
Registry Accounting outsourcing

11
ScientificResearch Institute 
of Clinical Medicine (Todua 
centre)

Inventory count, valuation 
and audit

12
Tbilisi State Medical 
University Inventory count and audit

JPA International Audit, 
Accounting, Consulting

http://www.jpainternational.com

Arkan & Ergin 
Audit, SAS, Tax

http://www.jpatr.com/

Аудиторская компания

http://rufaudit.ru/

Fabel Werner 
&Schnittke 
Specialists in Cross 
Border Accounting

http://www.fwsaudit.com/fwsaudit/

Corporate Solutions

http://www.corporatesolutions.com/

Fircroft Engineering 
Services

http://www.fircroft.com/

Gold Award 
World Quality 
Commitment WQC

http://www.bidorg.com/

JPA FINANSAUDITI DURING THE PREVIOUS YEARS 

CONDUCTED LARGE PROJECTS:

INTERNATIONAL PARTNERSHIPS:

LLC JPA-Finansauditi

and others.

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

ARKAN & ERGIN
Audit, Tax, SAS
Turkey

INTERNATIONAL

JIPA INTERNATIONAL
Audit, Accounting, Consulting
Africa, Asia, Australia, Europe, North & South America

www.jpainternational.com www.jpainternational.com
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www.ifa.org.uk Institute of Financial Accountants 
 E: mail@ifa.org.uk 

SME financial 
accounting 

(international 
standards)

SME cash and 
working 
capital

Creating value 
and measuring 

performance for 
SMEs

Tax for SMEs

The Level 4 Diploma includes four mandatory examined units:

Entry requirements

Exam

Progression

In  order  to  register  for  the  IFA  Level  4  Diploma  training 
program, please contact ieva.jurgalane@icc.ge who will provide
you with further details for successful registration. Registration 
deadline - 12th of September

IFA DIPLOMA for SME 
Financial Accountants
The  IFA  Level  4  Diploma  for  SME  financial  accountants
 is  for  you  if  you  aspire  to  or  who already  support 
accountants  or  finance  managers  in  an  SME.  It  is  also 
for  you  if  you  work  in  an  accounting  practice  that  
supports  SME  clients.  It  provides  a  first  step  to  
qualifying  as  a professional financial accountant.
IFA Level  4  Diploma is  a  highly  vocational  first-step  qualification  for  financial  accountants
and managers. Its focus  is  on developing  the  essential  understanding  and  skills  you  need,  
and  provides  awareness  of  the  accountancy and tax regulatory environment, the operational 
requirements for the accounting and finance function and what is expected of a professional 
accountant at work.

To study the IFA Level 4 Diploma for financial accountants ideally you need to match to one of these requirements:
•   2 A levels and 3 GCSEs in five separate subjects including Maths.
•   1 year’s work experience where you have been supporting Finance Managers.
•   If you have no prior accountancy experience we require you to sit and pass the SME financial accounting (international standards) unit 
and exam which will prepare you to move onto the rest of the Level 4 Diploma programme.  This unit will provide you  with an excellent 
step onto the learning pathway and prepare you for other accountancy disciplines.

Successful completion of the IFA Level 4 Diploma for financial accountants will provide you with eligibility to apply for IFA Financial 
Accountant Executive status once you have completed the Ethics in the Workplace unit and short scenario- based assessment.
The progression may continue to one of the IFA Level 5 Diplomas:
•   IFA level 5 Diploma for SME financial managers 
•   IFA Level 5 Diploma for SME finance and business managers 

 Language: English                        Venue: ICC Georgia Office                       Address: Polikarpe Kakabadze 3/29, Tbilisi, Georgia

The four units are assessed by exam.  Each exam is three hours long and is made up of short and long answer questions. Exam questions 
include  computations,  preparation  and  interpretation  of  financial  information  also  organisational  and  people  aspects  of  working  in 
accounting and finance. The exams sittings are in December. Please note  that  only  one  non refundable exam registration for each 
module is covered by the Training fee.

Mode of study: self-study using study materials & past exam papers; including guided part time study by 
FAAFM - only accredited training provider in Georgia. Reading list will be provided to further support your 
studies. As a general guide this qualification takes 600 hours of study including the 306 guided learning hours

• Upon registration invoice for training fee 
will be issued to student.
• Member Company Student Participation 
Fee for  IFA Level 4 Diploma - 4000 GEL  

 COURSE INFORMATION
 • Training fees include: tutoring, textbooks 
& other training materials, as well as initial 
and exam registration fees. Moreover, 
FAAFM will provide administrative support 
in IFA initial and exam registration for 
smooth training course enrollment.
 • Trainings will be will start from 18th of 
September,every Tuesday and Thursday at 
6pm and every Saturday, Sunday at 3pm 
and will last for 2,5 up to 3 hours.
 • The exams will be held in December, 2014

PLEASE NOTE
If sufficient number of students do not 
register for the course, we reserve the right 
toannul the course at our discretion and 
refund already registered students in full.
The training course fee does not include 
VAT.
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Chartered Institute of
Management Accountants
Charterr red Insrr titute ooooff
Management Accountttaanannts

MAKE A SMART INVESTMENT  
IN YOUR FUTURE
CIMA Certificate in Business Accounting

NOT A NUMBER 
CRUNCHER

I WANT TO BE A
BUSINESS 

LEADER

CIMA, the Chartered Institute of Management Accountants, is 
the world’s largest and leading professional body of management 
accountants. Our mission is to help people and businesses to 
succeed in the public and private sectors. We have more than 
218,000 members and students operating in 177 countries. 
They work at the heart of business in industry, commerce and 
not for profit organisations. We are committed to upholding the 
highest ethical and professional standards, and to maintaining 
public confidence in management accounting.

CONTACT US
About CIMA: 
www.cimaglobal.com
For trainings in Georgia:
E. ieva.jurgalane@icc.ge
W. www.icc.ge

ABOUT CIMA
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diskusia saqarTvelos kanonis ̀ buRaltruli aRricxvisa da finansuri 

angariSgebis auditis Sesaxeb~ ar cxreba. specialistebis mosazrebebi 

aRniSnuli kanonis mimarT mkveTrad uaryofiTia. mraval gamoxmaurebaTa 

Soris, erT-erTi auditoruli kompania Sps `irmas~ xelmZRvanelis jaba 

gagoSvilis Ria werilia kolegebisadmi. 

yovelgvari komentarisa da stilisturi Carevis gareSe gTavazobT mas:

kolegebo,

am weriliT Tqven mogmarTavT erTi Cveulebrivi saqarTvelos moqalaqe, romelic sxva da-

narCen moqalaqeebTan erTad cdilobs Tavisi mcireodeni wvlili Seitanos Cveni samSoblos 

winsvlaSi, ufro dazustebiT ki misi ekonomikuri aRorZinebis sferoSi,  dados misi  Senebis 

saZirkvelSi codnis da gamocdilebis Tavisi patara, magram myari aguri, raTa momaval Taobebs 

aRar mouwios am sakiTxis gamo ukan dabruneba gamocdilebis xelaxla dagrovebisaTvis. 

mogaxsenebT, rom mimdinare 2012 wlis 29 ivniss parlamentis mier miRebuli da damtkicebulia  

saqarTvelos kanoni `buRaltruli aRricxvisa da finansuri angariSgebis auditis Sesaxeb~ 

reg. #6598–rs. 

Tavidanve vadastureb, rom sakanonmdeblo cvlileba saqmianobis am dargSi ukve kargaxania 

momwifebuli iyo, amitom auditorTa farTo wre da mec maT Soris, velodiT upirveles rigSi 

jer kanonis proeqtis gamoqveynebas, mis farTod ganxilvas da Sedegad, masSi Sesabamisi, saWiro 

cvlilebebis Setanas. 

piradaT me, rogorc am dargis erT-erTi gamocdili specialisti da erT-erTTagani, vinc 

vdgevarT aRricxvis da auditis dargis Seqmnis saTaveebTan, viyavi gaocebuli am kanonis ase 

naCqarevad, gnebavT, inkognitod da rac sayuradReboa, – kanoni damtkicda bolo mowvevis 

(2012 wlis 1 oqtombris saparlamento arCevnebamde) parlamentis mier, daCqarebiT miRebul da 

damtkicebul sxva kanonTa saerTo nakadSi, rac badebs safuZvlian eWvs, rom am kanonis miRebis 

lobireba moxda misi SemqmnelTa da am dargis viwro wris warmomadgenelTa monopolisturi 

interesebis uzrunvelsayofad.

gamoqveynebisTanave gavecaniT am kanonis koncefcias da Semadgenel postulatebs da ar 

DdavrCiT aRfrTovanebulebi, piriqiT guli dagvwyda vinaidan gagvimarTlda zemod gamoTqmu-

li eWvebi. 

Cveni azriT axali kanoni, miRebuli miTumetes aseT specifikur dargSi, unda pasuxobdes da 

xels uwyobdes saqmianobas, sTxovdes da ayenebdes Tanaswor mdgomareobaSi (valdebulebebis 

da uflebebis mxriv) buRaltrebis da auditorebis absolutur umravlesobas. aseve, pasuxob-

des am dargis perspeqtivas, mis strategiul ganviTarebas da momaval axal Taobebis winsvlas 

winamorbedTa gamocdilebis gaTvaliswinebiT da gamoyenebiT.

gTxovT, gaiziaroT am momarTvaSi gamoTqmuli wuxili aseTi araswori kanonis amoqmedebis 

mimarT da gamoxatoT Tqveni pozicia. aimaRleT xma am ganukiTxaobis mimarT da CaerTeT Sesa-

bamisi cvlilebebis gatanis procesSi. Cven mzad varT aqtiuri monawileoba miviRoT kanonis 

xarvezebis gamosworebis sakiTxSi.  

 pativiscemiT

jaba gagoSvili

auditoruli firma Sps `irma~

Ria werili saqarTvelos auditorul 

sazogadoebas
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ბატონებო, კოლეგებო,
თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს კერძო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვა და 

აუდიტორული საქმიანობა თვითრეგულირებადია. შესაბამისად, მდგომარეობა საგანგაშოა, 
რაც პროპორციულად აისახა დაკვეთების შემცირებაზე, საარსებო წყაროს კლებაზე, საერთო 
მოტივაციაზე. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის შესახებ არსებული 
რეგულაცია (საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტის შესახებ“) ხელს აძლევს და ემსახურება მხოლოდ მცირე ჯგუფის მონოპოლიურ 
ბიზნესინტერესებს. მოქმედი კანონის გაუმართაობის გამო, აღნიშნულ სფეროში განუკითხაობა, 
ქაოსი და სრული ვაკუუმია.

ასე გაგრძელება დაუშვებელია.
აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია (აბფმფ), შეიქმნა სწორედ ამ 

გავლენიანი „მცირე ჯგუფის მონოპოლიური ბიზნესინტერესების“ საპირწონედ.
აბფმფ-ის მეცადინეობით, სპეციალისტების, პრაქტიკოსების და სახელისუფლებო სტრუქტურების 

ყურადღება მიექცა „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ 
კანონის მონოპოლიურ, კორუფციულ და ეკონომიკის განვითარებისთვის ხელშემშლელ გარემოებებს. 
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა დაიწყო და მიმდინარეობს მუშაობა 
აღნიშნულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე (თუმცა ეს პროცესი 
ლობისტური დინებების ხელშეწყობით წინააღმდეგობრივად მიმდინარეობს.

აბფმფ მოწოდებულია გააერთიანოს საქართველოში ეკონომიკური პროფილის ამ სამი უმთავრესი 
მიმართულების პრესტიჟის, კვალიფიკაციის, პროფესიული ინტერესების დაცვისთვის საერთო 
ძალისხმევა.  

აბფმფ წარმოადგენს ანგარიშგასაწევ ძალას - მოკლე პერიოდში გახდა: ევროპის ბუღალტერთა 
და აუდიტორთა ფედერაციის (EFAA) სრულუფლებიანი წევრი (იხ. http://www.efaa.com/), CIMA-ს 
პარტნიორი საქართველოში, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) წევრი. გაფორმებული აქვს 
ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმები  პოსტსაბჭოთა სივრცის ყველა ქვეყნის, აგრეთვე 
ევროპის ზოგიერთი სახელმწიფოს IFAC-ის წევრ პროფესიულ ორგანიზაციებთან. 

აბფმფ ცნო და თანამშრომლობის სურვილი გამოხატა მსოფლიოში წამყვანმა მეცნიერებმა და 
პრაქტიკოსებმა (იხ. b-k.ge. ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა).

აბფმფ-ს შეიძლება თქვენც შემოუერთდეთ ფინანსურ–მმართველობითი, აუდიტორული, 
ბუღალტრული, ბიზნესსაკონსულტაციო საქმიანობის გარემოს გაუმჯობესებაში თანმხვედრი 
საერთო ინტერესებისა და მიზნების უზრუნველსაყოფად, ფედერაციის ნამდვილი წევრის, 

აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა 
ფედერაციის  წევრობა 

(უპირატესობა, პრიორიტეტები)
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ასოცირებული წევრის ან ასპირანტის (დამკვირვებლის) სტატუსით. ამასთან, ასოცირებული წევრი 
ან ასპირანტი (დამკვირვებელი) არ იქნებიან შეზღუდული ამავდროულად იყონ სხვა პროფესიულ 
ორგანიზაციაშიც წარმოდგენილნი.

საერთო ინტერესების უზრუნველყოფისთვის ძალისხმევის ორგანიზების გარდა (რაც თავისთავად 
მნიშვნელოვანია), ფედერაციის ნამდვილ წევრებს ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ:

1. კონსულტაციები: 
1.1. საბუღალტრო და ფინანსური საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სფეროში;
1.2.  სამეწარმეო, საგადასახადო და ეკონომიკის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტების 

ნორმების შესახებ;
1.3.  ბიზნესის, კადრების, სამეურნეო პროცესების ოპტიმიზაციის შესახებ;
2. კანონიერი ინტერესების დაცვა:
2.1 მხარდაჭერა (წინადადებების და არგუმენტების მომზადება) სადაო საკითხებზე მედიაციის 

სამსახურებსა და სასამართლო ინსტანციებში; 
3. რეკომენდაციები: 
3.1. აუდიტორული კომპანიების შერჩევაზე საინიციატივო, ფინანსურ, შიდა, საგადასახადო 

აუდიტის ჩასატარებლად;
3.2. კადრების მომზადებასა და გადამზადებაში;
4. ხარისხის კონტროლის სისტემის უზრუნველყოფა:
4.1. IFAC-ის პოლიტიკის შესაბამისი ხარისხის კონტროლის სისტემის უზრუნველსაყოფად საჭირო 

ყველა საცნობარო-ნორმატიული მასალა;
4.2.   ხარისხის კონტროლის სისტემის უზრუნველყოფის სწავლება სრულიად უფასოდ 

სპეციალურად ორგანიზებულ კურსებზე;
5. განგრძობითი სწავლება ფედერაციის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ საკვალიფიკაციო 

კურსებზე;
ფედერაციის წევრებისათვის სისტემატიურად (საკუთარი ინიციატივისა და წევრების მოთხოვნის 

საფუძველზე) ჩატარდება ლექცია-სემინარები აქტუალურ თემებსა და პრობლემურ საკითხებზე;
პირი, რომელიც აქტიურადაა ჩართული ფედერაციის საქმიანობაში ან მხარს უჭერს მისი მიზნებისა 

და ამოცანების გადაწყვეტას, ისარგებლებს სპეციალური სტატუსით (დეტალები განიხილება 
პერსონალურად).

ფედერაციის წევრობისთვის აუცილებელია თანდართული განაცხადის ფორმით მიმართოთ 
გამგეობას. 

წლიური საწევრო შენატანი ფიზიკური პირისთვის შეადგენს 60 ლარს, იურიდიული პირისთვის - 
600 ლარიდან 1000 ლარამდე (ბრუნვიდან გამომდინარე). ასოცირებული წევრებისთვის - 600 ლარი,  
ხოლო ასპირანტებს (დამკვირვებლებს) შეუძლიათ გაიღონ შენაწირები თავიანთი შეხედულებისამებრ.

ჩვენ მოხარული ვიქნებით, თუ შემოგვიერთდებით.

პატივისცემით,  
იური პაპასქუა 

აბფმფ აღმასრულებელი დირექტორი
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არც თუ დი დი ხნის წინ (2012 წლის 29 ივ ნი სი, 
№6598-რს) სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა მი იღო 
კა ნო ნი “ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ”. ამ ით არ სე ბი თად 
შე იც ვა ლა ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი-
ული გა ნათ ლე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის სის ტე მა, 
კერ ძოდ, გა უქ მდა “სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან 
არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭო”და 
შე სა ბა მი სად აუდ იტ ორ თა სერ თი ფი ცი რე ბა. სერ-
თი ფი ცი რე ბის პრაქ ტი კა მთლი ან ად გა და ვი და 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
ფუნ ქცი ებ ში. აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ული ორ გა-
ნი ზა ცი ებს ევ ალ ებ ათ: ა) და ად გი ნონ პრო ფე სი ული 
გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბი და სერ ტი ფი ცი რე ბის 
წე სე ბი, ბ) გან საზღვრონ აუდ იტო რუ ლი საქ მი ან-
ობ ის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სტან დარ ტი, გ) გა ახ-
ორ ცი ელ ონ აუდ იტ ური კომ პა ნი ებ ის საქ მი ან ობ ის 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბა. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ კა ნო ნის მი ღე ბი დან ორი წე ლი გა ვი და, 
დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობ ით ნაკ ლე ბად სრულ დე-
ბა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი მოთხოვ ნე ბი. 

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით ფი ზი-
კურ პი რებ ზე გა იც ემა ორი სა ხის სერ თი ფი კა ტი: 
“სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე-
რი” და “სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი”. ორ ივე 
მათ განს გა აჩ ნია აუდი ტო რუ ლი საქ მი ან ობ ის გან-
ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა, თუმ ცა იმ გან სხვა ვე ბით, 
რომ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა 
აქ ვს მხო ლოდ სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ-
ალ ბუ ღალ ტერს და იმ კომ პა ნი ებს, რომ ლებ საც 

და ქი რა ვე ბუ ლი ჰყავთ ას ეთი პი რი, ხო ლო სერ-
ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერს შე უძ ლია იმუშაოს 
არ ას ავ ალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ 
აუდ იტ ურ კომ პა ნი ებ ში. ამ ას თან აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის წევ რი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ სერ ტი ფი ცი-
რე ბულ პრო ფე სი  ონ ალ ბუ ღალ ტრებს უნ არ ჩუნ-
დე ბათ მი ნი ჭე ბუ ლი კვა ლი ფი კა ცია, ხო ლო სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბულ 
აუდ იტ ორ ებს, რო მელ თა სერ ტი ფი კა ტი ძა ლა ში იყო 
2013 წლის 1 იან ვრი სათ ვის, საქ მი ან ობ ის უფ ლე ბა 
მი ეც ათ მომ დევ ნო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში, მხო ლოდ 
არ ას ავ ალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის სფე რო ში.

რო გორც ზე მოთ ავ ღნიშ ნეთ, კა ნონ ში არ სე ბუ-
ლი სე რი ოზ ული ხარ ვე ზე ბის გა მო იგი დღემ დე 
სრულ ყო ფი ლად ვერ მუ შა ობს. პირ ველ რიგ ში უნ და 
ით ქვას, რომ კა ნო ნის მი ხედ ვით ყვე ლა უფ ლე ბა ენ-
იჭ ება აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას. 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია კი “არ
ის ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს კა ნონ-
მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად რე გის ტრი რე ბუ ლია არ ას-
ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ულ) იურ იდი ულ პი რად და 
არ ის ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) ნამ დვი ლი წევ რი ან ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა-
შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ აღი არ ებ ული 
რე გი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის ნამ დვი ლი წევ რი ან 
კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად აკ რე დი ტე ბუ-
ლი პი რი”. 

bu Ral ter Ta da aud it or Ta pro fe si uli 
ser Ti fi ci re bis srulyofis gzebi

le van gri ga laS vi li

ek on om ik is mec ni er eb aTa 

doq to ri, pro fe so ri.

sa qar Tve los aud it or Ta 

kav Si ris wev ri.

თა ნა მე დ რო ვე სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში გა რე მო მ ხ მა რე ბე ლ თა თ ვ ის 
გან კუთ ვნი ლი ფი ნა ნ სუ რი ან გა რი შ გე ბ ის  ინ ფო რ მა ცი ის გა მ ჭ ვი რ ვა ლო ბა და 
სის რუ ლე დი დად არ ის და მო კი დე ბუ ლი ზო გა დად ქვე ყა ნა ში ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის, რო გორც სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ზე. ეს უკ ან ას კნე ლი კი თა ვის 
მხრივ უკ ავ შირ დე ბა პრო ფე სი ული სა ბუ ღალ ტრო კად რე ბის მომ ზა დე ბი სა და 
გა დამ ზა დე ბის სის ტე მას, მათ პრო ფე სი ულ სერ თი ფი ცი რე ბას. უკ ან ას კნელ 
პე რი ოდ ში ამ პრობ ლე მამ მთე ლი სიგ რძე-სი გა ნით იჩ ინა თა ვი, რაც ამ სფე როს 
რე გუ ლი რე ბა ში დაშ ვე ბულ მა სე რი ოზ ულ მა ხარ ვე ზებ მა გა ნა პი რო ბა. 

სა კითხის შეს წავ ლით ირ კვე ვა, რომ პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სფე რო ში 
მოქ მედ მა რე გუ ლი რე ბელ  წე სებ სა და ნორ მებ ში ბევ რი რამ არ ის მო სა წეს რი-
გე ბე ლი. ავ იღ ოთ თუნ დაც ის ფაქ ტი, რომ ჩვე ნი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი ცალ კე პრო ფე სი ად გა ნი ხი ლე ბო და და აუდ იტ ორი 
— ცალ კე პრო ფე სი ად, რაც მრა ვალ ქვე ყა ნა ში ერთ პრო ფე სი ად გა ნი ხი ლე ბა. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე გან სხვა ვე ბუ ლი იყო ბუ ღალ ტრის და აუდ იტ ორ ის პრო ფე-
სი ული სერ თი ფი ცი რე ბის წე სე ბი.
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რო გორც ვხე დავთ, ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო-
რი სო ფე დე რა ცი ის წევ რს ავ ტო მა ტუ რად ენ იჭ ება 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის 
სტა ტუ სი, რაც არ არ ის მარ თე ბუ ლი, იმ პი რო ბებ-
ში, რო დე საც სა ქარ თვე ლო ში სუ ბი ექ ტუ რი თუ 
ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო არ სე ბობს მხო ლოდ 
ერ თი აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია. 
ყო ვე ლი ვე ეს წი ნა აღ მდე გო ბა შია “კონ კუ რენ ცი ის 
შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნონ თან, აქ ედ ან გა მომ-
დი ნა რე ამ სფე რო ში კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს 
შექ მნის მიზ ნით მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია, რომ 
ყვე ლა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია ჩა ყე ნე ბულ იქ-
ნას თა ნა ბარ პი რო ბებ ში და აკ რე დი ტა ცი ის დროს 
აუც ილ ებ ელ პი რო ბას არ წარ მო ად გენ დეს რო მე-
ლი მე სა ერ თა შო რი სო თუ ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი-
ზა ცი ის წევ რო ბა. 

რო გორც ჩვენ თვის ცნო ბი ლი გახ და სა ქარ თვე-
ლოს პარ ლა მენ ტში გა ნი ხი ლე ბა კა ნონ პრო ექ ტი 
“ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნონ-
ში ცვლი ლე ბე ბის შე სა ტა ნად. მოქ მედ კა ნონ თან 
შე და რე ბით მას ში გარ კვე ული პროგ რე სი შე ინ იშ-
ნე ბა, თუმ ცა ცალ კე ული პრობ ლე მე ბი კვლავ რჩე-
ბა, რო მე ლიც აგ რეთ ვე სპე ცი ალ ის ტთა გან ხილ ვის 
სა გა ნი უნ და გახ დეს. 

პირ ველ რიგ ში ყუ რადღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს 
იმ აზე, თუ რო მელ სუ ბი ექ ტებ ზე უნ და გავ რცელ-

დეს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი და რო მელ ზე ერ ოვ ნუ ლი სტან დარ-
ტე ბი. კა ნონ პრო ექ ტის შე სა ბა მი სად სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტე ბი “მსხვილ სა წარ მო ებ თან ერ თად 
ვრცელ დე ბა მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ზე, 
აგ რეთ ვე არ აკ ომ ერ ცი ულ იურ იდი ულ პი რებ ზე”, თუ 
ის ინი კო მერ ცი ულ საქ მი ან ობ ას ეწ ევი ან. მიგ ვაჩ-
ნია, რომ მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ათ ვის, 
აგ რეთ ვე არ აკ ომ ერ ცი ულ იურ იდი ული პი რე ბი სათ-
ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის 
და ვალ დე ბუ ლე ბა ობი ექ ტურ აუც ილ ებ ლო ბას არ 
წარ მო ად გენს. აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ებ აც, რომ 
არ აკ ომ ერ ცი ული იურ იდი ული პი რე ბი სათ ვის,პრო-
ექ ტის მი ხედ ვით მოქ მედ კა ნონ თან შე და რე ბით, 
მოთხოვ ნე ბი უფ რო გამ კაც რდა და მა თი აღ რიცხვა-
ან გა რიშ გე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს და ექ-
ვემ დე ბა რა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე მიგ ვაჩ ნია, რომ 
კა ნონ ში შე ვი დეს ცვლი ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის სა ჭი რო იქ-
ნე ბა ად გი ლობ რი ვი (ერ ოვ ნუ ლი) სტან დარ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა.

კა ნონ პრო ექ ტის შე სა ბა მი სად “სა ჯა რო სექ-
ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბი 
არ ის სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და სა ჯა რო 
სა მარ თლის იურ იდი ული პი რე ბი სათ ვის დად გე ნი ლი 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის წე-
სე ბი”. ამ ას თან ერ თად “სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას 
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უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ეძ ლე ვა სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის 
ცალ კე ული კა ტე გო რი ებ ის და წე სე ბუ ლე ბე ბის თვის 
და ად გი ნოს კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის ვალ დე ბუ-
ლე ბა”. 

ამ ას თან და კავ ში რე ბით უნ და ავ ღნიშ ნოთ, რომ 
ად გი ლი აქ ვს ცალ კე ული უწყე ბე ბი სა თუ და ინ-
ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის მი ერ კერ ძო სექ ტო რის 
აღ რიცხვა-ან გა რიშ გე ბის სა ჯა რო სექ ტო რის აღ-
რიცხვა-ან გა რიშ გე ბის წე სებ ზე მორ გე ბის მცდე-
ლო ბას. ეს შესაძ ლე ბე ლია გა მოწ ვე ული იყ ოს ერ თის 
მხრივ არ აკ ომ პენ ტენ ტუ რო ბით და მე ორე მხრივ 
პი რა დი და ინ ტე რე სე ბით. საქ მე იმ აშია, რომ კერ ძო 
სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა-ან გა რიშ გე ბა 
აგ ებ ულია სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტის, რო გორც მო გე-
ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტის საქ მი ან ობ აზე, 
შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის წყა რო ებ ზე (რო გო რი ცაა 
მა გა ლი თად ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის გან ხორ-
ცი ელ ება მო გე ბის, შე მო სავ ლის მი ღე ბის მიზ ნით), 
რაც აბ სო ლუ ტუ რად გან სხვავ დე ბა სა ბი უჯ ეტო 
სექ ტო რის ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ან ობ ის აგ ან, რო-
მელ თა შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როს ბი უჯ ეტ იდ ან 
მი ღე ბუ ლი ფი ნან სუ რი სახ სრე ბი წარ მო ად გენს. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, აღ ნიშ ნუ ლი სფე როს ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ის ათ ვის მთავ რო ბის მი ერ კერ ძო სექ ტო რის 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის გა მო ყე-
ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის და კის რე ბა ყოვ ლად გა უმ არ-
თლე ბე ლია და შე სა ბა მი სად კა ნონ პრო ექ ტი დან ეს 
ნორ მა სა ჭი როა ამ ოღ ებ ულ იქ ნეს.

და სახ ვე წია კა ნონ პრო ექ ის 30-ე პუნ ქტი. ამ ას თა-
ნა ვე, რე გის ტრა ცი ის ათ ვის აკ რე დი ტა ცი ის მოთხოვ-
ნის უფ ლე ბა რე გის ტრა ცი იდ ან 3 წლის შემ დეგ, 
არ ის საკ მა ოდ დი დი ვა და, რაც აგ რეთ ვე ერთ-ერ თი 
ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რი შე იძ ლე ბა გახ დეს პრო-
ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

კა ნონ პრო ექ ტის მი ხედ ვით “ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა (IFRS) 

და მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
(IFRS for SMEs), აგ რეთ ვე აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის”სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ენ აზე 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის მიზ ნით ის ინი ქარ თულ ენ აზე 
უნ და თარ გმნოს და გა მოს ცეს აკ რე დი ტე ბულ მა 
პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ, თუმ ცა გა ურ კვე-
ვე ლია, რო მელ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ უნ და თარ გმნოს 
ეს აქ ტე ბი ან ვი სი ნე ბარ თვით? მიგ ვაჩ ნია, რომ ეს 
ფუნ ქცია, თუ საქ მეს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვად მი ვუდ-
გე ბით უნ და თარ გმნოს და გა მოს ცეს “ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
სა აგ ენ ტომ”, რო მე ლიც უნ და ახ ორ ცი ელ ებ დეს 
არა მარ ტო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის, არ ამ ედ ქვე ყა ნა ში 
აღ რიცხვა-ან გა რიშ გე ბის რე გუ ლი რე ბის ფუნ ქცი-
ას. ამ ას თა ნა ვე უპ რი ანია, რომ სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
სა აგ ენ ტო ფუნ ქცი ონ ირ ებ დეს არა რო მე ლი მე 
უწყე ბას თან, რო გორც ეს კა ნონ პრო ექ ტით არ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, არ ამ ედ წარ მო ად გენ დეს 
აბ სო ლუ ტუ რად და მო უკ იდ ებ ელ სა ხელ მწი ფო ორ-
გა ნი ზა ცი ას, ან უკ იდ ურ ეს შემ თხვე ვა ში იმ ყო ფე-
ბო დეს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ. და უს აბ უთ ებ ელია აგ რეთ ვე 
“სა ზე დამ ხედ ვე ლო სა აგ ენ ტოს” საბ ჭოს წევ რე ბის 
არ ჩე ვის (და კომ პლექ ტე ბის) სა კითხი. საქ მე იმ აშია, 
რომ საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში უნ და იყ ვნენ პრო ფე-
სი ონ ალ ები და არა უბ რა ლოდ ამა თუ იმ უწყე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. ამ ას თან, მი ზან შე წო ნი ლია, რომ 
საბ ჭოს წევ რე ბი კონ კურ სის წე სით იქ ნენ არ ჩე ული 
აკ ად ემი ური და პრო ფე სი ული წრე ებ იდ ან. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე მიგ ვაჩ ნია, 
რომ ნაშ რომ ში წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბის აღ-
მოფხვრა, გარ კვე ულ წი ლად გააუმჯობესებს არ-
სე ბულ მდგო მა რე ობ ას, რაც თა ვის მხრივ ხელს 
შე უწყობს ქვე ყა ნა ში სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის შემ დგომ გან ვი თა-
რე ბას.

WAYS OF IMPROVING THE PROCESS OF PROFESSIONAL CERTIFICATION OF 
ACCOUNTANTS AND AUDITORS

LEVAN  GRIGALASHVILI, Doctor of Economic Sciences,
Professor, Member of the Union of Auditors of Georgia

RESUME

The paper discusses the current status of professional certifi cation of accountants and auditors. The existing 
problems are analyzed. The need for changes is substantiated and the proposals are identifi ed for improving 
the professional certifi cation.
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2012 wlis 26 ivnis, saqarTvelos sakonstitucio 

sasamarTlom (#3/1/5/512 gadawyvetilebiT) gaauqma 

(Zaladakargulad cno) „sasoflo-same ur neo dan-

iSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb“ saqarT velos 

kanonSi arse buli ukanaskneli SezRudva miwis 

ganukiTxav gasxvisebaze (gayidvaze) moqa laqeobis 

armqone pirebze (ucxoelebze). (saqarT velos saso-

flo-sameurneo miwa gatanili aRmoCnda Ria bazarze, 

sadac, praqtikulad, arc erTi konku rentunariani 

saqarTvelos moqalaqe ar arsebobs).

es gadawyvetileba iyo da aris TvalSi sacemad 

yalbi _ saxeldobr, mizanmimarTulad (kriminalu-

rad da ara ucabedad) yal bi. Tavisi am yalbi poziciis 

damowmebiT amave sasamarTlom ramdenime dRis win 

gaauqma saqarT veloSi dRes arsebuli droebiTi 

norma (morato riu mi) miwis am wesiT gada cemis aqte-

bze. zemoxsenebuli yalbi gadawyve ti lebis miReba 

moxda, arsebi Tad, im erTaderTi argumentiT, rom, 

saqarTve los moqmedi konsti tuciis Tanaxmad, 

adamianebi `Tanasworni~ varT. SezRud vebisagan 

gaTavisuflda miwis miyidva nebismieri statusis 

aramoqa la qeTaTvis _ rogorc fizikur pirTaTvis, 

ise iuridiulTaTvis. xsenebuli argumenti yalbia 

ori ramis gamo: 

1. msoflios mier dResdReobiT aRiarebuli nor-

ma (warmoSobiT mora luri), romelic saqarTvelos 

konstituciaSi ikiTxeba Semdegnairad

~yvela adamiani dabadebiT Tavisufalia da kan-

onis winaSe Tanasworia ganurCevlad rasisa, kanis 

ferisa, enisa, sqesisa, religiisa, politi kuri da sxva 

Sexedulebebisa, erovnuli, eTnikuri da socialuri 

kuTvnilebisa, warmoSobisa, qonebrivi da wodebrivi 

mdgomareobisa, sacxovrebeli adgilisa” 

Seicavs adamianis im maxasiaTebelTa srul 

CamonaTvals, romelTa `ganur Cev ladac~ adamian-

ebi Tanasworni varT. aranair damatebas gamoTqmis 

`da sxva~ saxiT es norma ar gulisxmobs (magaliTad, 

imas, rom ori piri _ erTi am konkretuli saxlis 

patroni da meore sxva _ Tanasworni arian am sax-

lis gamoyenebis uflebaSi) da ver igulisxmebs. 

asec rom ar iyos, es Canaweri ar ganekuTvneba ab-

solutur uflebaTa kategorias. Tu araTanabari 

mopyroba maqsimalurad realisturi da saWiroa, 

amasTanave arsebobdes rea luri da racionaluri 

kavSiri pirTa Soris diferenciaciis mizezsa da 

misi moqmedebis Sedegs Soris igi TviT sakonsti-

tucio sasamarTlos Sefa sebiT (2011 wlis 18 martis 

#2/1/473 gadawyvetileba) konstituciuria. meores 

mxriv, TviT saqarTvelos konstitucia axdens 

miwis regulaciis uqonlobas 
katastrofuli Sedegi mohyveba

adamianTa diferanciacias moqalaqeobis niSniT, im 

nawilSi sadac maTi socialuri uflebania uzrun-

velyofili. magaliTad, konstituciis 32 muxliT: 

„saxelmwifo xels uwyobs umuSevrad darCenil 

saqarTvelos moqalaqes dasaqmebaSi“. igi ar aris 

val debuli daasaqmos da Seinaxos ucxo qveynis mo-

qalaqe. ra aris sasoflo-sameurneo daniSnulebis 

miwa Tu ara dasaqmebis wyaro? swored am mizeziT 

ganixileba sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa 

mTel civilizebul sam ya roSi maRali socialuri 

boWvis mqoned. 

amgvarad, konstituciis citirebuli debule-

bidan imis daskvna, rom adamianebi Tanasworni varT 

moqalaqeobis ganurCevladac, elementaruli Sec-

domaa. 

unda iTqvas, rom kanonis winaSe iuridiuli 

Tanasworoba ar niSnavs faqtobriv Tanasworobas. 

konstitucia ganamtkicebs mxolod iuridiuli 

Tanasworobis uflebas. saxelmwifos mizani ar 

SeiZleba iyos arsebul faq tobriv gansxvavebaTa 

totaluri gaTanabreba, rac utopiaa da rac ar 

SeiZ leba iyos saxelmwifos gonivruli mizani. kon-

stituciis me-14 muxlis Tana xmad, Tanasworobis 

subieqtia ̀ yvela~ adamiani, magram es muxli ar exeba 

ucxoelebis gansakuTrebul statuss. ucxoelebisa-

Tvis dadgenili faqtob rivi da, rac mTavaria, 

samarTlebrivi SezRudvebi ar ewinaaRmdegeba Tana-

sworobis konstituciur princips. amasTanave, Tana-

sworobis principidan gamomdinareobs, rom ori an 

meti urTierToba SeiZ leba ganvixiloT Tana sworad 

an uTanasworod Tu es urTi er Tobebi aris msgavsi 

da amgvarad iZleva Sedarebis saSualebas. erTma-

neTs SeiZleba SevadaroT mxolod msgavsi urTier-

Tobebi da ara yvela. aSS-s uzenaesi sasamarTlos 

ganmarte biT, Tanasworad SeiZleba iqnen ganxi lul ni 

is adamianebi, romlebic imyo febian msgavs viTare-

baSi. bunebrivia, rom saqarTvelos moqalaqeebi da 

ucxoelebi da aseve moqalaqeobis armqone pirebi ar 

imyofebian Tanabar mdgomareobaSi. konstitu ciis 
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27-e muxliT ucxoelebs da moqalaqeobis armqone 

pirebs saxelm wi fom SeuZlia dauwesos politikuri 

saqmianobis SezRudva, xolo 47-e muxlis ZaliT, 

konstituciiTa da kanoniT, rogorc gamonaklisi, 

SeuZlia Seuz Rudos nebismieri ufleba.

damowmebuli ori Secdoma logikurTa ricxvs 

ekuTvnis, anu Secdoma Ta im kategorias, romelTa 

daSvebac sakmarisia, raTa abiturients univer si -

tetSi Sesvlaze uari eTqvas (anu CaWril iqnes sa-

ganSi, romelsac ~unar-Cvevebs~ uwodeben). Tqmuli 

iwvevs eWvs, rom plenumis gadawyvetileba ucabe di 

ar aris, aramed winaswar ganzraxulia raRaca kanon-

sawinaaRmdego (kri minaluri) motiviT, romelic 

eqvemdebareba (da saWiroebs!) garkvevas proku-

raturis mier. 

sakonstitucio sasamarTlom saxelmwifo kon-

troli miwis gayidvaze moxsna totalurad, anu sru-

lad. es imas niSnavs, rom prin ci pulad gza gaexsna 

saqarTvelos miwis mTlianad gadasvlas ucxoelTa 

xelSi. amiT, praqtikulad, safuZveli ecleba (anu 

maT praqtikul gauqmebas iwvevs) konstituciis 

ramdenime sxva normasac. magaliTad, 

`adamianis pativi da Rirseba xelSeuvalia~ (17)

`pativisa~ da ̀ Rirsebis~ grZnoba ver SeumuSavde-

ba im mozards, ro mel sac ucxo yarauli kinwiskvriT 

gaagdebs Tavisi soflis gayiduli mindv ridan da 

a.S. da a.S.

faqtobrivad, es perspeqtiva elis saqarTvelos 

konstituciiTve dafiqsi re bul yvela im ZiriTad 

adamianur uflebebs, romelTa realiza ciis piro-

bacaa: 

_ Tavisufali sakuTari (anu Tavisi eris kuT-

vnili) sivrce, romel ze dac da romlis mimarTac 

mozardi Tavs uflebamosilad da pasuxismgeblad 

grZnobs da racxs;

_ saxsari (mas saWiroeben, magaliTad, punqtebi, 

romlebSic aRiarebu lia ufaso sabavSvo baRi, sa-

Sualo ganaTleba da sxva). aseTia TviT saxel mwi fos 

movaleobac ki, rom moqalaqe daicvas (arc armia, arc 

policia muq Ti ar aris). zogadad aseTia nebismieri 

konstituciis, maT Soris qarTulis mTeli humanita-

rulad pozitiuri nawili, anu is, romelSic lapara-

kia qvey nis moqalaqeTa bednierebisa da pirovnuli 

galaRebis im elementebze, ro melTa miwodebac 

moqalaqisaTvis kanonmdeblis umaRlesi natvraa. 

liberaluri ekonomikuri Teoria yovelgvari 

ekonomikuri dagegmvis winaaRmdegia, miuxedavad 

amisa, erTi gegma, romelic qveynis konkretuli 

gziT „ayvavebas“isaxavda miznad, mainc arsebobda. 

maSin saqarTvelos (dRes ki ukrainis) ekonomikurma 

ideologma xelisuflebas Semdegi mizani dausa xa: 

„rac ufro cota glexi gveyoleba, miT naklebi Ta-

vis tkivili gveqneba, radgan saqarTveloSi soflis 

meurneoba araa konkurentunariani. amitom fexze 

davikidoT, Tu gadarCena uweria, TavisiT gadarCes, 

Tu arada daiRu pos, araa problema“. (n. gogitiZe, 

qarTuli sityva, 2013, 03-21. k. bendu qiZe: `sofelSi 

mcxovrebi mamakacebi wavidnen Sav muSebad, qalebi 

ki, meZave bad!”). 

qarTveli glexkacis miwidan ayris gegmas yo-

fili xelisufleba warmatebiT asrulebda. „sa-

survel“ Sedegamde, sakonstitucio sasamarTlos 

gadawyveti- lebebsac mivyavarT. sakonstitucio 

sasamarTlom 2012 wlis 26 ivnisis gada wyve tilebiT 

Zaladakargulad cno is norma, romelic ucxoelebs 

ukrZalavda gamxdariyvnen sasoflo-sameurneo dan-

iSnulebis miwis mesakuTreebi. 

saqarTvelos axalad arCeuli parlamenti (20122 

1. 10)  ver miiRebda igive Sinaarsis gadawyvetile-

bas, rac sakonstitucio sasamarTlom gaauqma. 

kanonmdeblobis SemuSavebisTvis parlamentma 

(2013 wlis ivnisi) ucxoelebze sasoflo- sameurneo 

miwis gasxviseba droebiT SeaCera. faqtobrivad, 

kanonmdebelma  dro iTxova axali (da ara igive) 

regulaciis Sesaqmnelad. amasTan, mTavrobas eqvsi 

Tvis vadaSi (2014 wlis 31.12-mde) unda uzrunveleyo 

miwis kadastri sa da miwaTmowyobis erTiani siste-

mis organizeba saqarTvelos mTels teri toriaze. 

radgan qveyanaSi sasoflo- sameurneo miwis faq-

tobrivi mdgo ma reoba gasuli xelisuflebis wya-

lobiT „samagaliTod“ iyo aRwerili (2004 wlidan 

saqarTveloSi Sewyda yvelaze Zvirfasi bunebrivi 

simdidris _ miwis erTiani balansis (anu, miwis aR-

ricxvis da kontro lis) Sedgenisa da damuSavebis 

aprobirebuli praqtika), axali sakanonmdeblo 

regulaciis Semu Savebis saSualeba sakonstitucio 

sasamarTlom parlaments ar misca.

2014 wlis 14 ivniss ki sakonstitucio sasamarT-

lom gadawyvita, rom mis mier 2012 wels gauqmebuli 

normisa da parlamentis mier kvlav miRebuli axali 

normis Sinaarsi identuri iyo, erTi da igive mizans 

emsa xu reboda da Sesabamisad, arsebiTi ganxil-

vis gareSe, ganCinebiT, arakonsti tu ci u rad cno da 

Zaladakargulad gamoacxada sadavo moratoriumi. 

sakonstitucio sasamarTlos ganCineba, romelic 

moratoriumis Sina ar si sa da mis mier 2012 wels 

gauqmebuli ZiriTadi akrZalvis Sinaarsebriv iden-

turobas adgens, samarTlebrivad sruli nonsensia. 

sasamarTlos unda gaeTvaliswinebina ori mniS-

vnelovani faqtori: pirveli, gasxvisebis akrZal vis 

mizani mocemul saqmeebSSi calsaxad sxvadasxva iyo. 

Tu pirvel davaSi saxelmwifo ukrZalavda ucxoe-

lebs sasoflo-sameurneo miwis flobas qvey nis 

ekonomikur-socialuri interesidan gamomdinare, 

meore sadavo normis mizani mxolod axali sakanon-

mdeblo regulaciis Seqmna iyo, romelic Tvis mxriv 

uzrunvelyofda miwis kadastrisa da miwaTmowyobis 

erTiani sistemis organizebas saqarTvelos mTel 
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teritoriaze. da meore, sasamarTlos SeuZ lebelia 

ver daenaxa „xangrZlivobis“ gansxvaveba ucxo 

qveynis moqalaqis mier miwis flobis samudamod 

akrZalvasa da mis mxolod droebiT SeCere bas Soris. 

Sesabamisad, aramxolod mizania sxvadasxva am ori 

normisa, aramed maTi moqmedebis xangrZlivobac.

sakonstitucio sasamarTlosTvis zedmiwevniT 

kargadaa cnobili, rom Tu kanonmdebelma umokles 

vadaSi ver mieRo axali regulacia, amas gamous-

worebeli samarTlebrivi Sedegi SeiZleba mohyves 

(samarTlebrivi, socia lu ri da ekonomikuri us-

afrTxoebis zomebis gareSe saqarTvelo saxelmwi-

foebriobis dakargvis safrTxis winaSe dadgeba). 

msoflio demokratiuli qveynebis praqti kaSi 

ganuyoflad gabatonebulia mocemuli qveynis miwis 

ucxoelebze gayid vis SemzRudavi normebis gamoy-

eneba _ zogjer sruli akrZalvac. aSS-Si, romelic 

danarCen msofliosTan yvelaze axlo kontaqtSi 

myofi erT-erTi qve yanaa, miwis 1%-ze naklebi ekuT-

vnis ucxoelebs. 

   Tanamedrove msoflioSi SezRuduli resur-

sebis – kerZod, sakvebis resursTa Semcirebis 

– problema sul ufro mwvavdeba. es pirvel rigSi 

exeba miwas da gansakuTrebiT soflis meurneobis 

savargulebs, radgan es ukanaskneli, anTropoge-

nuri zemoqmedebis gamo, sul ufro mcirdeba, da es 

xdeba planetis mosaxleobis swrafi zrdis fonze. 

damaxasiaTebelia am mxriv FAO-s gancxadeba, rom 

iafi sakvebis epoqa dasrulda. swored amitom, mso-

flios TiTqmis yvela saxelmwifo gansa kuTrebiT 

frTxilad ekideba sasoflo-sameurneo miwis 

ucxoelebisTvis miyidvis sakiTxs da es sfero 

umkacresi regulaciiT gamoirCeva. amave dros arc 

erT Tanamedrove qveyanaSi, miwaze sakuTreba ar 

warmo adgens absolutur uflebas (gamoyenebis 

da borotad gamoyenebis ufleba), aramed is regu-

lirdeba sxvadasxva normatiuli aqtiT.

miwa aris Seucvleli, gaumravlebeli da „amowur-

vadi“ (SezRuduli) (VerfGEG21, 73). resursi. Tana-

medrove msoflioSi gansakuTrebiT aqtualuri 

sakiTxia misi fasi. mosaxleobis zrdasTan da soflis 

meurneobis produqtebze moTxov nis zrdasTan er-

Tad mcirdeba daumuSavebeli soflis meurneobis 

savar gu lebi da aqedan, gamomdinare, iwureba re-

sursic. amitomac miwis ganusazRv reli odenobiT 

gasxviseba ucxoelebze qveynis sasicocxlo amocane-

bTan da sazogadoebriv interesTan SeuTavsebelia. 

sasoflo-sameurneo miwis gasxviseba yovelT-

vis unda iyos saxelmwifos mier kontrolirebadi 

procesi. radgan miwa aris ara mxolod ekonomiku-

ri, aramed socialuri da kulturuli faseuloba 

(avstriis sakonstitucio sasamarTlos gadawyveti-

leba ucxoelis mier uZravi qonebis SeZenis kanonis 

konstituciurobis Sesaxeb Landesgegesetzblatt 

Nr. 88/1994). 

germaniis sakonstitucio federalurma sasa-

marTlom Tavis erT-erT gadawyvetilebaSi (VerfGE 
21, 37 [82]) ganmarta: „im garemoebidan gamomdina re, 

rom miwa ar eqvemdebareba gamravlebas da Seucvle-

lia, akrZalulia misi gamoyenebis srulad mindoba 

da daTmoba Tavisufali Zalebis ganu sazRvreli 

TamaSisa da calkeuli piris SexedulebisTvis. 

samarTliani samarTlebrivi da sazogadoebrivi 

sistema moiTxovs miwis mimarT sazoga doebrivi 

interesebis metad gaTvaliswinebasa da gamoxatvas, 

vidre sxva qonebrivi sikeTeebis SemTxvevaSi~ 

saqarTveloSi arsebuli situacia am proble-

masTan dakavSirebiT gan sakuTrebuli simwvaviT 

gamoirCeva. saqarTvelos mosaxleobis gamokveba 

dRes arsebiTad damokidebulia importze, rome-
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lic, mZime geostrategiuli da geopolitikuri 

mdgomareobidan gamomdinare, yovel wuTs SeiZleba 

Sewydes. ucxo qveynis moqalaqis sakuTrebaSi myofi 

sasoflo-sameurneo miwis gamoyeneba am saSiSroebis 

prevenciisaTvis moiTxovs iuridiuli berketebis 

qonas, romelic saqarTvelos saxelmwifos dRes-

dReobiT ara aqvs. 

Tavis pasuxismgeblobas moqalaqis winaSe sa-

qarTvelos saxelmwifo ver ganaxorcielebs da, 

Sesabamisad, mas Tavis moqalaqeobriv movaleobaTa 

Sesrulebas srulfasovnad ver mosTxovs, Tu misi 

TavisrCenis mTavari baza – sasoflo-sameurneo 

miwa – mniSvnelovnad Seviwroebuli iqneba masze 

sakuTrebis mxriv.

samarTali ver iqneba gulgrili sakuTrebis so-

cialuri datvirTvi sad mi, radgan swored aq mJRav-

ndeba sakuTrebis mier Sesasrulebeli amoca na, misi 

adgili, roli da mniSvneloba. amitom socialuri 

da samarTleb ri vi saxelmwifo erTia nad moiTxovs 

rogorc kerZo sakuTrebis Tavisuflebas, ise misi 

SezRudvis aucileblobas sajaro miznebisTvis. 

saqarTvelos kons tituciis 21-e muxlic iTva-

liswinebs sajaro miznebisaTvis sakuTrebaSi CarT-

vis SesaZ leblobas, kerZod ki, sakuTrebis uflebis 

SezRudvas da sakuT rebis CamorTmevas.

amitomac SesaZloa Camoyalibdes iseTi sakanonm-

deblo regulireba, romelic uSvebs ucxoelTa mier 

miwis sakuTrebad qonas, magram mxolod garkveuli 

SezRudvebiT. 

saxelmwifoebriobis principTa konteqstSi 

miwis maRal rangSi ayvana kanonmdebels aZlevs imis 

SesaZleblobas, rom Tavisi qveynis moqalaqeebis, 

sazogadoebis, sajaro interesis sasargeblod da 

miwis socialuri daniS nulebis xasiaTidan gamomdi-

nare SeuzRudos ucxoels am sikeTiT sargeb lo bis 

ufleba. swored amitomacaa, rom sasoflo-sameur-

neo daniSnulebis miwa nebismier saxelmwifoSi 

strategiuli daniSnulebis obieqtadaa miCneu li 

da msoflios umravles qveynebSi am tipis miwis 

ucxoelebze (moqala qe obis armqone pirebze) gasxvi-

seba daSvebulia mxolod garkveuli da konkre tuli 

winapirobebiT mxolod SezRuduli pirebisTvis.

 jerjerobiT Cven gvaqvs saSualeba SevarbiloT 

daSvebuli Sec do mis Sedegi – Camoyalibdes iseTi 

sakanonmdeblo regulireba, romelic uSvebs ucxo-

elTa mier miwis sakuTrebad qonas, magram mxolod 

garkveuli SezRudvebiT. 

amasTan, saswrafodaa SesamuSavebeli: 

_ saqarTvelos sasoflo-sameurneo daniSnu-

lebis miwis dacvis poli tika, romelic qarTul, 

socialur realobas da ganviTarebuli qveynebis 

mdidar gamocdilebas daeyrdnoba;

_ miwaTsargeblobis axali realisturi kanoni 

an „sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis saku-

Trebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonSi SevitanoT 

rigi cvlilebebi, romelSic TanamedroveobasTan 

morgebu lad asaxuli iqneba is regulaciebi, romle-

bic exeba ucxoelebze sasoflo-sameurneo daniSnu-

lebis miwis gasxvisebas; 

_ saqarTvelos mTavrobasTan Seiqmnas miwis dacvis 

tribunali, rome lic ganixilavs ucxo qveynis moqa-

laqeebis mier sasoflo-sameurneo daniS nulebis 

miwis Ses yidvis da ijariT aRebis yovel konkretul 

gancxadebas da miiRebs Sesabamis gadawyvetilebas.

ana fircxalaSvili, 

paata koRuaSvili, 

profesorebi

Ana Pirckhalashvili, Paata Koguashvili, 
Proffesors

RESUME

Every Georgian citizen, despite the sex, race, nationality, affi liation, skin color, place of birth and etc. is entitled to 
consider the natural resources of Georgia and the rural land on the fi rst place, at a guaranteed base of feeding for his/her 
descendants, from now on and till forever. 

The decision of Georgian constitutional court of June 26th, 2012, #3/1/5/512 cancelled the last restrictions on alienat-
ing the rural lands to people without citizenship, as a result Georgian agricultural land was put to the open market, where 
practically no competitive Georgian citizens exist.

According to the authors, can be formed such legislation, which allows foreigners to own land, but only with certain 
restrictions. It is necessary to make a number of changes in the Georgian law “about the agricultural land” in which will 
be refl ected limitations which are adjusted to the modern terms and cover the alienation of the agricultural land to the 
foreigners.

NON-EXISTENNCE OF LAND REGULATION WILL 
HAVE TERIBLE IMPLICATIONS
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ramdeni adamiani SeiZleba cxovrobdes 
da saqmianobdes soflad?

vuZRvniT qarTuli soflis 

did moamages, brZensa da qvel, 

saqarTvelos kaTolikos-patriarqs, 

uwmidessa da unetaress ilia meores

saqarTvelos sajaro sivrceSi bolo 

wlebSi gaxSirda kamaTi, rogorc ekonomi-

kuri ganviTarebis procesSi soflis meur-

neobis rolis, aseve soflad mcxovrebi 

mosaxleobis raodenobrivi parametrebis 

Sesaxeb. faqtia, rom 2004-2012 wlebis xe-

lisuflebis mier mizanmimarTulad daknin-

da erovnul ekonomi kaSi agraruli seqtoris 

roli, ramac soflad mcxovrebi Sromisu-

nariani mosaxleobis mkveTri Semcireba 

ganapiroba. naSromSi swored es mniSvnelo vani 

sakiTxia ganxiluli.

saqarTvelos strategiuli ganviTarebis kon-

teqstSi didi mniSvneloba eniWeba iseTi proble-

mis gadawyvetas, rogoricaa qveynis teritoriaze 

mosax leobis maqsimalurad efeqtiani gaadg-

ileba. cxadia es urTulesi sakiTxia, romelzec 

uamravi faqtori axdens gavlenas da yvelafris 

mxolod winaswar gansazRvruli gegmis mixedviT 

gadawyveta SeuZlebelia, Tumca aucilebelia 

dadgenil iqnes ramdenime ZiriTadi parametris 

dasaSvebi meryeobis amplitu da, rac winaaRm-

degobaSi ar unda movides saxelmwifos da eris 

sasicocxlo interesebTan.

erT-erTi aseTi umniSvnelovanesi sakiTxia 

sasoflo da urbanuli teri toriebis mosaxleo-

bis raodenobis da maTi Tanafardobis parame-

trebis dadgena. es gansakuTrebiT aqtualurad 

gveCveneba dRes, Tu am mimarTulebiT gamoTqmul 

da daweril arakompetentur, zerele, winaswar 

akviatebul da Sesabamisad, aramarTlzomier 

mosazrebebs gaviTvaliswinebT.

saqarTveloSi arc Tu iSviaTad ismis mosaz-

rebebi soflis mosaxleobis raodenobis Sesaxeb. 

zogierTebi, iSvelieben ra sakuTar `kompeten-

turobas~ da `informirebulobas~ am sakiTxSi, 

amtkiceben, rom Cvens qveyanaSi Zalian bevri 

adamiani cxovrobs soflad, rom saqarTvelos 

soflis meurneobas umniSvne lo raodenobis 

adamianuri resursi esaWiroeba da a.S. amgvari 

Sexedulebebis sasargeblod e.w. `eqspertebs” 

ramdenime argumenti moaqvT: rogorc wesi, es 

aris zogierTi ganviTarebuli qveynis mTlian 

mosaxleobaSi soflis mcxov rebTa procentuli 

wili, soflad dasaqmebulTa xvedriTi wili 

da mSp-Si soflis meurneobis xvedriTi wili. 

am monacemebiT manipulirebis Sedegad isini 

cdiloben gaamyaron sakuTari aramarTlzom-

ieri damokidebuleba soflis meurneobisadmi. 

realurad saqme sruliad sxvagvarad aris da 

amis damtkicebas qvemoT, ganviTarebuli qvey-

nebis monacemebze dayrdnobiT Sevec debiT, 

mravalmxrivi obieqturi analizis safuZvelze. 

kerZod, is vinc amtkicebs, rom saqarTvelos so-

flebSi Warbi mosaxleo baa, umTavres argumentad 

soflis mosaxleobis maRal xvedriT wils asaxe-

lebs. marTlac es maCvenebeli Cveni qveynisTvis 

47%-ia, xolo ganviTarebul saxelmwifoebSi 

arsebiTad naklebi. Tumca, Tu aRniSnul monacems 

sxva maCveneblebTan konteqstSi ganvixilavT, 

maSin sruliad gansxvavebul suraTs miviRebT. 

magaliTad, germaniasa da niderlandebSi (am 

qveynebis magaliTi yvelaze xSirad moaqvT ar-

gumentad) soflis mosaxleobis xvedriTi wili 

Sesabamisad 26,5% da 17% Seadgens, Tumca abso-

lutur maCveneblebSi es mona cemebia 21,5 da 2,8 

milionia. Tu am monacemebs qveynis farTobsa da 

mTliani mosaxleobis maCveneblebTan korelaci-

aSi ganvixilavT, saintereso daskvnamde mivalT: 

germaniis teritoria saqarTveloze 5,1-jer, 

xolo mosaxleoba 18,7-jer metia, niderlandebi 

ki, marTalia teritoriiT saqarTveloze pataraa 

1,7-jer, Tumca 3,9-jer ufro mravalricxovania. 

msgavsi msjeloba im daskvnis Tvis gvWirdeba, rom 

saqarTvelo germaniis Sesabamisi mosaxleobis 

simWidro vis qveyana rom iyos, maSin Cvens terito-

riaze unda cxovrobdes daaxloebiT 16 milioni 

adamiani, xolo soflad, igive germanuli pro-

porciis gamoyenebis SemTxvevaSi ki, aRniSnuli 

raodenobis 26,5%, anu daaxloebiT 4,2 milioni 
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azerbaijani 9494 6119 4417 2091 1085 46,5 17,7 

avstralia 22015 12050 2425 869 457 11,0 3,8

avstria 8220 3668 2724 282 144 33,1 3,9

aSS 313847 153600 54981 5148 2508 17,5 1,6

argentina 42192 16760 3074 3110 1405 7,3 6,6

belarusi 9542 5000 2428 853 434 25,4 8,7

belgia 10438 5177 277 134 59 2,7 1,1

brazilia 205716 104700 26261 21074 11049 12,8 10,6

bulgareTi 7038 2465 2139 299 124 30,4 5,0

gaerTianebuli samefo 63047 31730 12778 918 475 20,3 1,5

germania 81305 43620 21523 1295 662 26,5 1,5

dania 5543 2853 729 141 75 13,2 2,6

espaneTi 47042 23100 10415 2038 1016 22,1 4,4

estoneTi 1275 704 409 119 71 32,1 10,1

TurqeTi 79749 27430 22081 14472 8068 27,7 29,4

iaponia 127368 65930 41968 2685 1418 33,0 2,2

indoeTi 1205073 487600 857109 592277 269740 71,1 55,3

irlandia 4722 2126 1701 294 149 36,0 7,0

israeli 7591 3204 604 127 51 8,0 1,6

italia 61261 25080 19158 1968 845 31,3 3,4

latvia 2191 1169 727 208 113 33,2 9,7

litva 3526 1624 1097 323 126 31,1 7,8

niderlandebi 16730 7809 2847 408 213 17,0 2,7

poloneTi 38415 17850 14944 5658 2960 38,9 16,6

portugalia 10781 5543 4195 1095 515 38,9 9,3

rumineTi 21848 9252 9139 1802 869 41,8 9,4

saberZneTi 10767 4959 4383 1085 637 40,7 12,8

safrangeTi 65630 29610 9261 1271 573 14,1 1,9

somxeTi 2970 1194 1107 290 148 37,3 12,4

ukraina 44854 22090 14186 5212 2412 31,6 10,9

ungreTi 9958 4274 3185 840 322 32,0 7,5

Sveicaria 7656 4898 2022 383 137 26,4 2,8

CineTi 1343239 795500 723826 834491 500977 53,9 63,0

CexeTi 10177 5410 2776 650 327 27,3 6,0

saqarTvelo 4340 2390 2038 - 330 47,0 13,8

cxrili #1
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adamiani. igive gaangariSebebs Tu niderlandebis 

monacemebze dayrdnobiT SevasrulebT, miviRebT, 

rom saqarTveloSi niderlanduri mosaxleobis 

simWidrovis miRwevis SemTxvevaSi icxovrebs 

daaxloebiT 28,1 milioni adamia ni, xolo soflad 

ki 4,8 milioni.

cxadia, msgavsi msjeloba ar isaxavs miznad 

Cveni qveynis mosaxleobis ganTavsebis parame-

trebis dadgenas, Tumca, maT sawinaaRmdegod 

vinc zemoxse nebuli qveynebis maCveneblebiT ma-

nipulirebas cdilobs, vfiqrobT rom gamodgeba.

rac Seexeba saqarTvelos soflis meurneo-

baSi saerTo adamianuri da SromiTi resursebis 

realuri gamoyenebis pirobebs, amisTvis saWiroa 

ufro mizanmimarTuli kvlevis Catareba da Tu is 

iqneba mravalmxrivi anu paramet rebi dadgindeba 

kvlevis sxvadasxva meTodiT, maSin miRebuli 

monacemebis TanakveTa mogvcems realobasTan 

met-naklebad miaxloebul suraTs.

pirvelyovlisa, Cven im qveynebis maCveneblebis 

analizsa da ganzogadebas SevecdebiT, romelTac 

saqarTvelos msgavsi sabazo pirobebi gaaCniaT, 

Tumca ekonomikuri ganviTarebis doniT mniS-

vnelovnad gviswreben da Sesabamisad mibaZvis 

obieqtebadac SeiZleba gamodgnen. amisTvis ki 

ramdenime kriteriumi unda CamovayaliboT: 

pirvel rigSi unda SevarCioT is saxelmwifoebi, 

romel Tac Cveni qveynis msgavsi bunebriv-

klimaturi, reliefuri pirobebi da soflis 

meurneobis dargobrivi struqtura aqvT (mag-

aliTad, am ukanaskneli kriteriu mis umTavres 

ganmsazRvrelad miviCnieT qveyanaSi mevenaxe-

obis – rogorc erT-erTi wamyvani dargis arse-

boba). amave dros, rogorc aRvniSneT, es qveynebi 

ekonomikuradac ganviTarebulni unda iyvnen. 

ganviTarebis zRvrad Cvens analizSi aRebuli 

gvaqvs mSp-s moculoba (20 aTasi dolari) erT 

sul mosax leze. garda amisa, gasaTvaliswinebelia 

iseTi faqtorebi, rogoric aris mosaxleobis 

raodenoba da simWidrove, qveynis ekonomikisa 

da gansakuTrebiT soflis meurneobis ganviTa-

rebis sabazo pirobebi da kvebis tradiciebi. am 

kriteriumebis mixedviT Cven SegviZlia gamovyoT 

ramdenime saxelmwifo, romelTac saqarTvelo-

sTan zemoT CamoTvlili parametrebis mixedviT 

Seda re biTi msgavsebiT gamoirCevian da Cvens mier 

dadgenil ekonomikuri ganviTare bis maCvenebel-

sac akmayofileben. es saxelmwifoebia: Sveicaria, 

italia, ungreTi, portugalia, saberZneTi. Cven 

ar ganvixileT safrangeTis da espane Tis mag-

aliTebi, radgan am qveynebis teritoriis sidide 

did gavlenas axdens erovnuli meurneobis dar-

gobriv struqturaze, kerZod ki marcvleuli 

kul turebis sasargeblod, rac aRniSnul qvey-

nebs msxvili industriuli fermebis Seqmnis 

SesaZleblobas aZlevs.

analizs SveicariiT daviwyebT, radgan garda 

imisa, rom es qveyana yvela ze kargad Seesabameba 

Cvens mier Camoyalibebul kriteriumebs, amave 

dros, saukeTeso orientiric aris samomavlo 

ganviTarebis mxriv.

Sveicariis da saqarTvelos farTobis far-

dobiTi koeficienti Seadgens 0,59-s, xolo mo-

saxleobis analogiuri koeficiantia 1,76. anu 

saqarTveloSi mosaxleobis simWidrove am ev-

ropuli qveynis Sesabamisi rom iyos, icxovrebda 

daaxloebiT 13 milioni adamiani, xolo vinaidan 

Sveicariis soflis mosaxle obis xvedriTi wili 

mTlian mosaxleobaSi 26,4%-s Seadgens da am 

maCveneblis proecirebas Tu saqarTveloze 

movaxdenT miviRebT 3,4 milion soflad mosax les. 

saberZneTis magaliTze igive gaangariSebebis Sem-

TxvevaSi – 5,7 da 2,3 milion mcxovrebs, ungreTis 

magaliTze es maCveneblebia 7,6 da 2,5 milioni, 

italiis magaliTze – 14,3 da 4,5 milioni, xolo 

portugaliis magaliTze ki – 8,3 da 3,2 milioni.

amdenad, rogorc Cvens mier Sesrulebuli 

gaangariSebebi cxadyofen, saqarTvelos soflis 

mosaxleoba SeiZleba iyos 2,3 milionidan 4,5 

milionam de. dRes realurad soflad cxovrobs 

daaxloebiT 2 milioni, anu, Cveni qveynis sof-

lebSi araTu Warbmosaxleobaa, aramed adamianuri 

resursebis simciresTanac ki gvaqvs saqme (gansa-

kuTrebiT saqarTvelos mTianeTSi).

saqarTvelos soflis meurneobaSi amJamad 

dasaqmebulia daaxloebiT 330 aTasi adamiani 
(FAO-s monacemi). qvemoT gveqneba msjeloba Tu 

ramdenad aris es cifri optimalurTan axlos. 

zogadad, rodesac saubaria soflis meur-

neobis ganviTarebis perspeqtiva ze, upirvelesad 

unda ganisazRvros, Tu ra aris am mxriv umTavresi 

mizani. Cveni qveynis pirobebis gaTvaliswinebiT 

(mxedvelobaSi gvaqvs mciremiwianoba, mZime 

demografiuli da ekonomikuri viTareba, gan-

sakuTrebiT qarTuli realo ba, romlis mixedvi-

Tac sofeli tradiciebis da eTno-kulturuli 

identobis umTavresi keraa) upirvelesi amocanaa 

miwis efeqtiani gamoyeneba, anu maqsima luri Sro-

maukugebis miReba. amasTan es ise unda ganxor-

cieldes, rom adgi lobrivma soflis meurneobis 

produqciam ar dakargos konkurentunarianoba 

ucxour produqciasTan mimarTebaSi. SesaZlebe-

lia Tu ara aRniSnulis miRwe va, amis Sesaxeb, Cveni 

azriT, obieqturi daskvnis gakeTeba isev ganviTa-

rebuli qveynebis magaliTis SeswavliT SeiZleba. 

kerZod, saqarTveloSi soflis meurneobaSi erT 

dasaqmebulze modis 7,48 ha sasoflo-sameurneo 

savarguli. SveicariaSi es maCvenebelia 11,45 ha, 
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azerbaijani 86,6 4936 109,6 0,52 4,55 1,12

avstralia 7741 410273 2,8 18,64 897,75 169,18

avstria 83,9 3188 98 0,39 22,14 1,17

aSS 9826 432344 32 1,38 172,39 7,86

argentina 2780 141800 15,2 3,36 100,93 46,13

belarusi 207,6 9134 46 0,96 21,05 3,76

belgia 30,5 1372 342 0,13 23,25 4,95

brazilia 8515 263965 24,2 1,28 23,89 10,05

bulgareTi 110,9 5101 63,5 0,72 41,14 2,38

gaerTianebuli samefo 243,6 17295 259 0,27 36,41 1,35

germania 357 17136 227,7 0,21 25,89 0,79

dania 43,1 2672 128,6 0,48 35,63 3,67

espaneTi 505,4 27797 93 0,59 27,36 2,67

estoneTi 45,2 949 28,2 0,74 13,37 2,32

TurqeTi 783,6 39180 102 0,49 4,86 1,77

iaponia 378 4536 337 0,06 3,20 0,11

indoeTi 3287 197220 367 0,16 0,73 0,23

irlandia 70,3 4218 67,2 0,89 28,31 2,48

israeli 20,8 500 365 0,07 9,80 0,83

italia 301 14147 203 0,23 16,74 0,74

latvia 64,6 1873 34 0,85 16,58 2,58

litva 65,3 2742 54 0,78 21,76 2,50

niderlandebi 41,5 2324 403 0,14 10,91 0,82

poloneTi 312,7 16260 123 0,42 5,49 1,09

portugalia 92,1 3684 117 0,34 7,15 0,88

rumineTi 238,4 13827 91,6 0,63 15,91 1,51

saberZneTi 131,9 8253 81,6 0,77 12,96 1,88

safrangeTi 551,5 29229 119 0,45 51,01 3,16

somxeTi 29,7 1812 100 0,61 12,24 1,64

ukraina 603,6 42855 74 0,96 17,77 3,02

ungreTi 93 5859 107 0,59 18,20 1,84

Sveicaria 41,3 1569 185,4 0,20 11,45 0,78

CineTi 9597 537432 140 0,40 1,07 0,74

CexeTi 78,9 4260 129 0,42 13,03 1,53

saqarTvelo 69,7 2469 62,3 0,59 7,48 1,21
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Tu am monacems optimalurad miviCnevT maSin 

saqarTvelos soflis meurneobaSi unda saqmi-

anobdes daaxloebiT 215 aTasi adamiani. gasaT-

valiswinebelia isic, rom Cven, saqarTvelos 

sasoflo-sameurneo savargulebis raodenobad 

aRebuli gvaqvs daaxloebiT 2,5 milioni ha, Tumca 

am monacemis gazrda minimum 20%-iT aris SesaZle-

beli. savarguleb Si dRes arsebuli sxvadasxva 

problemis daregulirebis Semdeg, cxadia, Sesa-

bamisad gaizrdeba dasaqmebulTa potenciuri 

raodenobac. italiaSi soflis meurneobaSi 

erT dasaqmebulze modis 16,74 ha. saqarTvelos 

sasoflo-sameur neo savargulebis raodenobis 

gayofiT am maCvenebelze miviRebT daaxloebiT 

148 aTas dasaqmebuls, ungreTis analogiuri 

monacemis SemTxvevaSi gveqneba 136 aTasi, sa-

berZneTis magaliTze miviRebT 191 aTass, xolo 

portugaliis magaliTze ki 345 aTass. am xuTi 

qveynis mixedviT erT dasaqmebulze sasoflo-

sameurneo savargulebis saSualo maCveneblis 

ganxilvis SemTxvevaSi (rac 13,3 ha-s Seadgens) mi-

viRebT daaxloebiT 186 aTas dasaqmebuls, xolo 

zemoT mota nili maCveblebis pirdapir saSualo 

ariTmetikulis gamoTvliT – 207 aTass. 

zemoT motanili maCveneblebis da saqarT-

velos soflis meurneobis specifikis gaTval-

iswinebiT, marTebuli agraruli politikis 

gatarebis SemTxvevaSi, SesaZlebelia erT 

dasaqmebulze sasoflo-sameurneo savargu le-

bis optimalur raodenobad miviCnioT 10 ha. aseT 

pirobebSi saqarTvelos soflis meurneobaSi 

dasaqmdeba minimum 250 aTasi adamiani, romelTa 

Sromis mwarmoebluroba da Sesabamisad Semo-

savlebi aRniSnuli muSaxelisa da maTi ojaxis 

wevrebis socialur-kulturuli ganviTarebis 

maRal dones ganapiro bebs.

saqarTvelos soflis meurneobaSi dasaqmebu-

li muSaxelis efeqtianobis zrdis umniSvnelova-

nesi rezervia sasoflo-sameurneo sawarmoTa 

saqonliano bis donis amaRleba. es maCvenebeli 

Cvens qveyanaSi amJamad metad dabalia da soflad 

mcxovrebTa Sinameur neo bebisaTvis Seadgens mx-

olod 37%-s. aRniSnu li monacemi mniSvnelovnad 

CamorCeba ara marto ganviTarebuli sabazro 

ekonomikis qveynebis analogiur maCveneblebs, ar-

amed 1980-iani wlebis bolos soflad mcxovreb-

Ta SinameurneobebSi warmoebuli produqciis 

saqonlianobis donesac (45%).

garda warmodgenili meTodisa, arsebobs 

sxva mravali meTodic, romli Tac SesaZlebelia 

analogiuri parametrebis gaangariSeba. maTgan, 

Cveni azriT, yvelaze mizanSewonilia soflis 

meurneobaSi SromiTi resursebis normatiu li 

sidide ganisazRvros sasoflo-sameurneo kul-

turebis da mecxoveleobis produq te bis warmoe-

bis teqnologiuri rukebiT gaTvaliswinebuli 

moTxovne bis safuZvelze. am meTodiT sasoflo-

sameurneo warmoebaSi uSualod dasaq mebulTa 

normatiuli sidide (optimaluri ricxovnoba), 

Cveni gaangariSebiT 345-355 aTas kacs Seadgens, 

rac praqtikulad Seesabameba FAO-s monacems, 

romelic zemoT figurirebda Cven gaangariSe-

bebSi. Tumca, momavalSi erovnu li ekonomikis 

ganviTarebisa da qarTuli soflis specifikuri 

Taviseburebis gaTvaliswinebiT, SesaZloa maTi 

raodenoba optimisturi scenariT 300-330 aTas 

kacamde Semcirdes anu soflad dRes mcxovrebi 

mosaxleobis 15-20 pro centis farglebSi darCes 

(mxedvelobaSi gvaqvs meqanizaciis donis amaR-

leba, sasoflo-sameurneo warmoebaSi axali te-
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qnologiebis danergva da sxva prog nozirebadi 

progresuli mimarTulebebi). am maCvenebelTan 

erTad Tu gaviT va liswinebT sasoflo-sameurneo 

savargulebis maqsimalur farTobs, romlis 

potencialic Cvens qveyanas gaaCnia, erT dasaqme-

bulze miviRebT 10-12 ha-s, rac daaxloebiT Seesa-

bameba Cvens mier zemoT motanil ganviTarebuli 

qveynebis analogiur maCveneblebs.

amrigad, arasworad migvaCnia mosazreba imis 

Sesaxeb, rom agrarul seqtorSi dasaqmebuli 

unda iyos mosaxleobis mxolod 2-3 procenti. 

Cveni azriT, soflad unda icxovros imdenma 

adamianma, ramden is saSualebasac ama Tu im 

qveynis biogeoklimaturi potenciali, soflis 

meurneobisa da zogadad ekonomikis dargo-

brivi struqtura iZleva da romlis pirobebSi 

adgilobrivi agro-resursebis yvelaze efeq-

tiani gamoyeneba miiRweva. saqarTvelosTvis es 

maCvenebeli minimum 2,3 milioni adamiania, Tumca 

winaswar gamiznuli ekonomi kuri (m.S. agraruli) 

politikis SemTxvevaSi, maSin rodesac saqarT-

velos mzardi demografiuli maCveneblebi amis 

SesaZlebloebas mogvcems, Cveni qveynis araur-

banuli dasaxlebebis tevadobis potenciali 4,5 

milioni mosax lec SeiZleba iyos. swored aseT 

SemTxvevaSi SeiZleba visaubroT yvela arsebuli 

rezervis amoqmedebaze da soflad mcxovrebTa 

srulfasovan socio-kulturul yofaze. 

ბუნებრივია, miuxedavad imisa, rom soflis 

sazogadoebis ekonomikuri deda-boZi yovelTvis 

qarTveli glexi iqneba, misTvis srulfasovani 

cxovrebiseuli arealis Seqmna sxvadasxva saxis 

infrastruqturis formirebas gulisxmobs da 

aqve Tu gaviTvaliswinebT soflis meurneobis mo-

mijnave dargebSi dasaqmebu lebs da saqarTvelos 

agro-turizmis mniSvnelovan potencials, cxadi 

gaxde ba, rom soflis meurneobaSi dasaqmebulTa 

xvedriTi wili araurbanul mosaxleobaSi (uki-

dures SemTxvevaSi), ar gadaaWarbebs evropuli 

qveynebis anal ogiur monacemebs. 

cnobilia, rom ganviTarebul qveynebSi adami-

anTa raodenoba, romlebic saqmianoben soflad 

(maswavleb lebi, eqimebi, meqanizatorebi, me-

lioratorebi, kulturis muSakebi, mZRolebi, 

xandazmuli adamianebi da sxv.), rogorcwesi, 

bevrad (3-4jer) aRema teba maT raodenobas, 

vinc uSualod dakavebulia soflis meurneobis 

produqciis warmoebiT (maT fermeris statusi 

gaaCniaT) anu xnavs, Tesavs, venaxsa da xexils sx-

lavs, Tibavs, pirutyvsa da frinvels amravlebsa 

da uvlis da a.S.. xolo Tu ojaxis Sromisuunaro 

wevrebsac miviRebT mxedvelo baSi, kvlav mivalT 

im monacemebamde, ris Sesaxebac zemoT vimsjeleT: 

saqarTve los soflis mosaxleoba unda iyos 

aranakleb 2,3 milionisa, xolo potenciali – 4,5 

milioni adamiania.

bunebrivia, am monacemebis realuroba didad 

iqneba damokidebuli qveyanaSi ganxorcielebul 

ekonomikur (m.S. agrarul da soflis ganviTa-

rebis) politika ze, miwis konsolidaciaze, saso-

flo-sameurneo kooperaciis stimulirebaze, so-

flad sawarmoo da socialuri infrastruqturis 

ganviTarebaze da sxva aucilebeli proeqtebis 

ganxorcielebaze.

paata koRuaSvili,

stu profesori

badri ramiSvili, 

Tsu profesori

CAPACITY OF GEORGIAN VILLAGE

Paata Koguashvili, GTU Professor 
Badri Ramishvili , TSU Professor

SUMMARY

In recent years the debate about the role of agriculture in economic development has increased 
in public sector, as well as about the quantitative parameters of the population living in rural areas. It 
is the fact that over the 2004-2012 years the government had been deliberately declining the role of 
agricultural sector in national economy, which has led to a sharp decline of the working age population 
living in rural areas.

In the presented work, the authors on the example of developed European countries ground 
the demographic parameters about the capacity of Georgian village, which in their opinion, fl uctuate 
from 2.3 million to 4.5 million people. Besides, it is determined the optimal number of labor resources 
required for the agricultural sector, which the authors point of view is within the 300-330 thousand.
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თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში უაღ რე სად დი დი მნიშ-
ვნე ლო ბა ენ იჭ ება მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე-
ბას. სამ წუ ხა როდ, თვით მმარ თვე ლო ბებ ში მიმ დი ნა რე 
რე ფორ მებ მა ბო ლო ორი ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში 
ვერ შეძ ლო ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ-
ლი უდ იდ ესი რე ზერ ვე ბის გა მოვ ლე ნა და გა მო ყე ნე ბა.

მდგო მა რე ობა ამ ჟა მა დაც რთუ ლია. ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებს არ გა აჩ ნი ათ რე ალ ური და მო-
უკ იდ ებ ლო ბა და სა ხე ზეა პრო ცე სე ბის ცენ ტრა ლი ზა-
ცია. არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ები ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ის 
მდგრად გან ვი თა რე ბას და ად გი ლებ ზე სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა ჯან სა ღე ბას. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის და მო უკ იდ ებ-
ლო ბის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ ებ ულ ღო ნის-
ძი ებ ათა შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია სოფ ლის მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მის რე ალ იზ ება. მიგ ვაჩ ნია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
პროგ რა მა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან-
ხორ ცი ელ ებ აში მო სახ ლე ობ ის ჩარ თუ ლო ბის, აგ რეთ ვე 
მო სახ ლე ობ ასა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის ორ გა ნო თა შო რის ურ თი ერ თკავ ში რის გაძ ლი ერ ებ-
ის და ამ ურ თი ერ თო ბა თა გა უმ ჯო ბე სე ბის ერთ–ერ თი 
პო ზი ტი ური გა მო ნაკ ლი სია. კერ ძოდ, მოკ რძა ლე ბუ ლი 
და ფი ნან სე ბის მი უხ ედ ავ ად, სა სოფ ლო, სა და ბო და 
სა ქა ლა ქო ტი პის და სახ ლე ბებს (ად მი ნის ტრა ცი ული 
ცენ ტრე ბი სა და თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქე ბის გარ და) 
სა შუ ალ ება ეძ ლე ვათ და მო უკ იდ ებ ლად და სა ჯა როდ 
გან საზღვრონ და ფი ნან სე ბის პრი ორ იტ ეტ ები. 

ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლია აქ ტი ურ ად ხორ ცი ელ დე-
ბა “სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა”. პროგ რა მის 
და ფი ნან სე ბის წყა როს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტი წარ-
მო ად გენს. 2010-2011 წლებ ში პროგ რა მის მთლი ანი 
ბი უჯ ეტი 40 მლნ. ლარს შე ად გენ და, ხო ლო 2012 წლი-
დან კი მი სი და ფი ნან სე ბა 10 მლნ. ლა რით გა იზ არ და 
და 50 მლნ. ლარს მი აღ წია. 

თი თოეული სოფ ლის და ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბა 4 
000-დან 12 000 ლა რამ დე მერ ყე ობს. და ფი ნან სე ბის 
გან საზღვრა ხდე ბა სოფ ლის მო სახ ლე ობ ისა და პროგ-
რა მუ ლი კო ეფ იცი ენ ტის ნამ რავ ლით. ეს უკ ან ას კნე ლი, 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბის (#183, 
20.02.2014) მი ხედ ვით და ახ ლო ებ ით 12.01-ს შე ად გენს. 

პროგ რა მის მიზ ნობ რი ობ აში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ 
სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და საშ ვე ბია 
რამ დე ნი მე სოფ ლი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხის გა-
ერ თი ან ება. 2010 წლამ დე პროგ რა მის მიზ ნობ რი ობ ის 
კრი ტე რი უმ ებ ში მი თი თე ბუ ლი იყო, რომ შეს რუ ლე ბულ 
სა მუ შა ოს უნ და გა აჩ ნდეს ხან გრძლი ვი გა მო ყე ნე ბის 
ეფ ექ ტი და არ უნ და იყ ოს მი მარ თუ ლი ერ თჯე რა დი, 
მოკ ლე ვა დი ანი მოხ მა რე ბი სათ ვის. პროგ რა მის 2012 

sa qar Tve lo Si sof lis prog ra mu li 
mxar da We ris sa kiTxi saT vis

წლის ვერ სი იდ ან ეს ჩა ნა წა რი უკ ვე აღ არ გვხვდე ბა. 
სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის და გეგ მვი სა 

და მიმ დი ნა რე ობ ის ზო გი ერ ტი ძი რი თა დი ას პექ ტი 
გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლოს კონ კრე ტუ ლი რე გი-
ონ ის – იმ ერ ეთ ის მა გა ლით ზე. 2014 წლის სოფ ლის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გლებ ში იმ ერ ეთ ის რე-
გი ონ ის ათ ვის გა მო იყო 8 544 640 ლა რი, აღ ნიშ ნუ ლი 
და ფი ნან სე ბა მი მარ თუ ლია 1 374 პრო ექ ტის და სა ფი-
ნან სებ ლად. შე სა ბა მი სად, სა შუ ალ ოდ ერთ პრო ექ ტზე 
მო დის 6 218 ლა რის და ფი ნან სე ბა.

ყო ვე ლი პროგ რა მის წარ მა ტე ბა შე იძ ლე ბა შე ფას-
დეს მი სი მიზ ნე ბი სა და მა თი შეს რუ ლე ბის რა ოდ ენ ობ-
რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ბა მი სად. 
2014 წლის “სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა ში” მო-
ცე მუ ლი პირ ვე ლი და შე სა ბა მი სად უმ თავ რე სი მი ზა ნი, 
რო მე ლიც ზე მოთ უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ სრუ ლი ად გა სა გე ბი 
და მი სა ღე ბია, თუმ ცა ინ ტე რესს იწ ვევს, თუ რამ დე ნად 
შე საძ ლე ბე ლია პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და-
ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში მსგავ სი მიზ ნე ბის გა დაწყვე ტა 
(მაგ., იმ ერ ეთი რე გი ონ ის ათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
და ფი ნან სე ბა სა შუ ალ ოდ გუ ლის ხმობს 6 218 ლარს 
ერთ პრო ექ ტზე).

აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მით, იმ ერ ეთ ის რე გი ონ ის ათ-
ვის გან საზღვრუ ლი და ფი ნან სე ბის უდ იდ ესი წი ლი 
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პროექტის ტიპი რაოდენობა ჯამური 
ღირებულება %

 

გზა 493 2 848 457 33.3
კულტურული ინფრასტრუქტურა** 21 1 346 359 15.8
წყალმომარაგება 372 1 096 222 12.8
განათება 21 681 666 8.0
ღვარსადენი 21 468 879 5.5
სასაფლაოების მოწყობა 85 411 424 4.8
საგანმანათლებლო ინფასტქრუტურა  *** 21 350 833 4.1
საყოფაცხოვრებო ინფრასტქრუტურა **** 93 280 750 3.3
ხიდების და ბოგირების მოწყობა 96 249 853 2.9
სხვა* 76 221 734 2.6
სპორტული მოედანი 13 188 033 2.2
სპეც.ტექნიკა 21 153 940 1.8
ადმინ. შენობა 16 89 768 1.1
ამბულატორია/პოლიკლინიკა/საავადმყოფო 14 81 231 1.0
კანალიზაცია 7 48 640 0.6
გაზიფიკაცია 4 26 851 0.3

* სველი წერტილები/სხვადასხვა სახის ინვენტარი/ურნები/ნაგავსაყრელი;  
** სკვერი / მემორიალი/ ბიბლიოთეკა/სარიტუალო დარბაზი /კლუბი;  
*** ბაღები / სკოლები;      **** წისქვილი/მოსაცდელი/თავშეყრის ადგილი/შემოღობვა

– 33.3%, ანუ პროგ რა მის მე სა მე დი საგ ზაო ინ ფრას-
ტქრუ ტუ რა ზე მო დის და მო იც ავს 493 პრო ექ ტს, სა-
შუ ალ ოდ 5 777.8 ლარს თი თოეულ პრო ექ ტზე. ერ თი 
კვად რა ტუ ლი მეტ რი ბე ტო ნის სა ფა რის და გე ბა სა-
ხელ მწი ფოს და ახ ლო ებ ით 30 ლა რი უჯ დე ბა, ხო ლო ას-
ფალ ტის სა ფა რი და ახ ლო ებ ით 50-60 ლა რი, გა მო დის, 

რომ ბე ტო ნის სა ფა რის შემ თხვე ვა ში 5 777.8 ლა რით 
შე საძ ლე ბე ლია 193 კვად რა ტუ ლი მეტ რის და გე ბა. თუ 
სა ავ ტო მო ბი ლო გზის სი გა ნედ ჩავ თვლით 5 მეტ რს, 
მი ვი ღებთ, სა უბ არი გვაქ ვს 38.5 მეტ რი სიგ რძის ბე-
ტო ნის სა ფა რი ანი გზის მოწყო ბას. 

აღ ნიშ ნუ ლი მარ ტი ვი გათ ვლე ბი ცხად ყო ფენ, რომ 
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იმ ერ ეთ ის რე გი ონ ში 2014 წლის სოფ ლის 
პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის ცალ კე ული მი მარ თუ ლე ბე ბის ხვ. წი ლი (%)

პრო ექ ტე ბის გა ნა წი ლე ბა ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით
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და ფი ნან სე ბის ამ მო ცუ ლო ბით, ში გა სა სოფ ლო გზე-
ბის პრობ ლე მის აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მით მოგ ვა რე-
ბა ზე სა უბ არი რთუ ლია. სწო რედ ეს არ ის ერთ–ერ თი 
მთა ვა რი მი ზე ზი იმ ისა, რომ ზე მო აღ ნიშ ნულ გზე ბის 
პრო ექ ტებ ში ძრი თა დად სა უბ არია ე.წ. “მოხ რეშ ვით სა-
მუ შაოებზე”, რაც გზე ბის მი მარ თუ ლე ბით პრობ ლე მას 
ვერ ხსნის და მოკ ლე ვა დი ანი ეფ ექ ტი აქ ვს. შე სა ბა მი-
სად, მო ცე მუ ლი მას შტა ბის და ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში 
სა სურ ვე ლია, თუ მსგავ სი ტი პის პრო ექ ტე ბი სა ერ თოდ 
არ გან ხორ ცი ელ დე ბა და იგი ის ეთ მი მარ თუ ლე ბებ ში 
აის ახ ება, სა დაც მე ტია მო სა ლოდ ნე ლი ეფ ექ ტი (მა-
გა ლი თად, რამ დე ნი მე თემს შე უძ ლია გააერთიანოს 
კუთ ვნი ლი და ფი ნან სე ბა და შე იძ ინ ოს სპეც ტექ ნი კა, 
რო მე ლიც გზის კა პი ტა ლურ შე კე თე ბამ დე შეძ ლებს 
გრუნ ტის სა ფა რის დე ფორ მა ცი ის პე რი ოდ ულ გას-
წო რე ბას).

აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის თვი სე ბად შე იძ ლე ბა 
ჩით ვა ლოს ის ფაქ ტი, რომ პრო ექ ტე ბის რა ოდ ენ ობა 
კონ კრე ტულ მი მარ თუ ლე ბა ში პირ და პირ კავ შირ შია 
ამ მი მარ თუ ლე ბის სიმ წვა ვე სა და აქ ტუ ალ ობ ას თან. 
სწო რედ ამ იტ ომ, პროგ რა მის ფარ გლებ ში იმ ერ ეთ ში 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი პრო ექ ტე ბის მთლი ანი რა ოდ-
ენ ობ ის 63% და მთლი ანი და ფი ნას ნე ბის 49% სწო-
რედ წყალ მო მა რა გე ბი სა და გზე ბის მი მარ თუ ლე ბა ზე 
მო დის.

და ფი ნან სე ბის მე ორე უმ სხვი ლეს სეგ მენ ტს წარ მო-
ად გენს კულ ტუ რუ ლი ინ ფრას ტქრუ ტუ რა, რო მელ ზეც 
მო დის მთლი ანი და ფი ნან სე ბის 15.8% (64 112 ლა რი 
სა შუ ალ ოდ ერთ პრო ექ ტზე). შე სა ბა მი სად, პროგ რა მის 
აღ ნიშ ნუ ლი სეგ მენ ტი შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ რო გორც 
ერთ–ერ თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი, რამ დე ნა დაც და-
ფი ნან სე ბის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი ერთ პრო ექ ტზე 
სრუ ლი ად ად ექ ვა ტუ რია იმ მი მარ თუ ლე ბით გან სა-
ხორ ცი ელ ებ ელი სა მუ შაოებისა. 

გარ და კულ ტუ რუ ლი ინ ფრას ტქრუ ტუ რი სა, პროგ-
რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ფი ნან სე ბე ბი ას ევე 
ად ექ ვა ტუ რია შემ დეგ მი მარ თუ ლე ბებ ში: სპორ ტუ ლი 
მო ედ ნე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო ობი ექ ტე ბის ინ ფას-
ტრუ ტუ რა, გა ნა თე ბა და სპეც ტექ ნი კა.

მე სა მე მსხვი ლი სეგ მენ ტია წყალ მო მა რა გე ბა, 
რო მელ ზეც 372 პრო ექ ტია წარ მოდ გე ნი ლი სა ერ თო 
თან ხით 1 096 222 ლა რი (სა შუ ალ ოდ პრო ექ ტზე 2947 
ლა რი). აღ ნიშ ნუ ლი თან ხე ბი ძი რი თა დად გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლია მი ლე ბის შეც ვლა ზე და ახ ალი მი ლე ბის 
გა მოყ ვა ნა ზე. 

ამ რი გად, სა სოფ ლო კრე ბე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბა თა 
გათ ვა ლის წი ნე ბით და სა ხე ლე ბუ ლი სა მი მი მარ თუ ლე-
ბა (გზა, კულ ტუ რუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, წყალ მო-
მა რა გე ბა) ყვე ლა ზე მოთხოვ ნა დია და და ფი ნან სე ბის 
61,9%–ს მო იც ავ ენ.

პრო ექ ტე ბის რა ოდ ენ ობ ის (1374 პრო ექ ტი) 35,9% 
კვლავ გზებ ზე მო დის, 27% – წყალ მო მა რა გე ბა ზე, ხო
ლო 6,2–7%–მდე მერ ყე ობს ხვედ რი თი წი ლი ის ეთ მი-
მარ თუ ლე ბებ ზე, რო გო რი ცაა სა საფ ლაოების მოწყო-
ბა, სა ყო ფაცხოვ რე ბო ინ ფრას ტქრუ ტუ რა, ხი დე ბის და 
ბო გი რე ბის მოწყო ბა.

პრო ექ ტე ბის რა ოდ ენ ობ რი ვი ან ალ იზი ად ას ტუ-
რებს, რომ სო ფელ ად გი ლებ ში მცხოვ რებ თათ ვის 
მთა ვა რი პრი ორ იტ ეტი არ ის გზა (ხიდ–ბო გი რე ბის 
ჩათ ვლით და ფი ნან სე ბის 36,2% და პრო ექ ტე ბის რა-
ოდ ენ ობ ის 43%). 

ზო გა დად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ არ სე ბუ ლი და-
ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში პროგ რა მას გა უჭ ირ დე ბა, 
ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა ში თა ვი გა არ თვას და კის რე ბულ 
მიზ ნებს და შეძ ლოს ამ მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სი სო ცი ალ-
ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტე ბის მო ტა ნა. შე სა ბა მი სად, 
ან მნიშ ვნე ლო ვანდ უნ და გა იზ არ დოს პროგ რა მის 
და ფი ნან სე ბა, ან უნ და შე იც ვა ლოს მი სი მიზ ნე ბი და 
ფორ მი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, რა თა რე ალ ურ ად შე იძ ინ ოს 
გან ვი თა რე ბის მუხ ტი სა სოფ ლო, სა და ბო და სა ქა ლა ქო 
ტი პის და სახ ლე ბე ბი სათ ვის. 

ნი კო ჩიხ ლა ძე
ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, 

ქუ თა ის ის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი
მირ ზა ხი და შე ლი

ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რი, 
ქუ თა ის ის უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ის ტენტ–პრო ფე სო რი
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რო გორც მსოფ ლიო პრაქ ტი კამ ცხად ყო სა ხელ-
მწი ფოს გან ვი თა რე ბა ფაქ ტობ რი ვად წარ მო უდ-
გე ნე ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის გა რე შე. რად გა ნაც ქვეყ ნის ეკ ონ-
ომ იკ ის გა ჯან სა ღე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის საქ მე ში 
მნიშ ვნე ლო ვან როლს სწო რედ ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბი ას რუ ლე ბენ. ამ იტ ომ წი ნა პლან ზე 
წა მო იწ ევს ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე სე ბის რე გუ ლი რე-
ბის ტე რი ტო რი ულ ას პექ ტებ ზე ყუ რადღე ბის კონ-
ცენ ტრი რე ბის სა კითხი, რა მაც ას ახ ვა უნ და ჰპო ვოს 
სა ხელ მწი ფო რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
შე მუ შა ვე ბა-გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცე სის სრულ-
ყო ფა ში ცალ კე ული ტე რი ტო რი ული ერ თე ულ ებ ის 
(რე გი ონ ებ ის, რაიონების, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის) 
თა ვი სე ბუ რე ბა თა, ინ ტე რეს თა და კონ კრე ტულ ამ-
ოც ან ათა გათ ვა ლის წი ნე ბით. ქვეყ ნის რე გი ონ ული 
გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მა უპ ირ ვე ლე სად ტე რი ტო რი-
ული ერ თე ულ ებ ის უთ ან აბ რო სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ-
ურ გან ვი თა რე ბას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი [1, გვ. 422].

სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეკ ონ ომ იკ-
ური მდგო მა რე ობ ის შემ დგო მი გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ-
ვის სა ქარ თვე ლოს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან ჯერ-ჯე რო ბით ქმე დი თი ღო ნის ძი ებ ები არ 
გან ხორ ცი ელ ებ ულა. არც ის არ ის ცნო ბი ლი, სა მო-
მავ ლოდ რო გო რი სტრა ტე გია ექ ნე ბა ცენ ტრა ლურ 
ხე ლი სუფ ლე ბას აღ ნიშ ნუ ლი კუთხით და შე უწყობს 
თუ არა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა ხელს მმარ-
თვე ლო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ას. აუც ილ ებ ელია 
ის ეთი კა ნო ნე ბის მი ღე ბა რო მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბის ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას და მა თი კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბას. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კონ-

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis 
ek on om ik uri gan vi Ta re bis Sem dgo mi 

per speq ti ve bi sa qar Tve lo Si

სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით აუც ილ-
ებ ელია ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი ღე ბულ იქ ნეს 
ის ეთი კა ნო ნე ბი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე-
ბას და მაქ სი მა ლუ რად შე უწყობს ხელს თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის სა ფი ნან სო და მო უკ იდ ებ ლო ბას.

კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბა სა წინ და რია 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 ბი სა და და სავ ლე თის 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თვე ლო ბებ თან, ანუ რე ალ ურ თვით მმარ თვე ლო ბებ-
თან მი ახ ლო ებ ისა.

ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეკ ონ ომ იკ-
ის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რის გა რე შე. 
აღ ნიშ ნუ ლი მხარ და ჭე რა უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სპე ცი ფი კი-
დან და მაქ სი მა ლუ რად უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა ფი ნან სო-სა-
ბი უჯ ეტო და მო უკ იდ ებ ლო ბის ზრდას, აღ ნიშ ნულ მა 
მხარ და ჭე რამ სა ბო ლოო ჯამ ში უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ად გი ლებ ზე ერთ სულ მო სახ ლე ზე სა ბი უჯ ეტო შე მო-
სავ ლე ბის გა მო თა ნაბ რე ბა, რაც ცხოვ რე ბის დო ნის 
ამ აღ ლე ბის და სო ცი ალ ური და ცუ ლო ბის ერთ-ერ თი 
ძი რი თა დი ინ დი კა ტო რია.

შექ მნილ პი რო ბებ ში აუც ილ ებ ელია ეკ ონ ომ იკ-
აზე ახ ალი, ეფ ექ ტი ანი მე თო დე ბით ზე მოქ მე დე ბა, 
რო მელ თა შო რის ერთ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია 
პროგ რა მულ-მიზ ნობ რი ვი პროგ ნო ზი რე ბა, რაც შე-
საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა კვა ლი ფი ცი ურ ად, სა იმ ედ ოდ, 
მოკ ლე ვა და ში, სა ხელ მწი ფოს ერ თი ან პო ლი ტი კას-
თან კავ შირ ში გა დაწყდეს ცალ კე ული რე გი ონ ებ ის 
სტრა ტე გი ული პრობ ლე მე ბი. 

რე გი ონ ული პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის და გან-
ხორ ცი ელ ებ ის სა ბა ზო მე თო დო ლო გი ური პრინ ცი-
პე ბია; პროგ რა მის მიზ ნე ბის, ამ ოც ან ებ ის კომ პლექ-
სუ რო ბა, სინ ქრო ნუ ლო ბა და სის ტე მა ტუ რო ბა; პროგ-
რა მის ღო ნის ძი ებ ათა გა რან ტი რე ბუ ლი შე მუ შა ვე ბა 
და გან ხორ ცი ელ ებ ის ალ ტერ ნა ტი ული პი რო ბე ბის 

ბო რის ჭი ჭი ნა ძე
ეკ ონ ომ იკ ური მი მომ ხილ ვე ლი
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გათ ვა ლის წი ნე ბა; რე სურ სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა; 
პროგ რა მის ამ ოც ან ათა და მი სა მარ თე ბა.

ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის მშე ნებ ლო ბის 
ეტ აპ ობ რი ვი ან ალ იზი მკა ფი ოდ წარ მო აჩ ენს, რომ 
თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე წი ნა პლან ზე წა მო იწია ახ ალ მა 
ამ ოც ან ებ მა და პრი ორ იტ ეტ ებ მა, რო მელ თა შო რის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება ტე რი ტო-
რი ულ ერ თე ულ ებ ზე ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ას, ეკ ონ ომ იკ ის სტა ბი ლი ზა ცი ას, 
სა ბაზ რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნას, პრი ვა ტი ზა-
ცი ას, მე წარ მე ობ ის რო ლის ზრდას, სა ინ ვეს ტი ციო 
პრო ცე სე ბის მარ თვის, რე გი ონ ული სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ული და გეგ-
მვი სა და მარ თვის, ტე რი ტო რი ული კომ პლექ სუ რი 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური პროგ რა მე ბის შე მუ შა-
ვე ბას, მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის მე თო დე ბით 
ხელ მძღვა ნე ლო ბის აუც ილ ებ ლო ბას და სხვა [1, 
გვ.422-423].

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მო მა ვა-
ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელია გა ტარ დეს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ებ ები სა კა ნონ მდებ ლო 
დო ნე ზე. გან სა კუთ რე ბით სა ბი უჯ ეტო მოწყო ბის 
კუთხით. სა ქარ თვე ლოს სა ბი უჯ ეტო სის ტე მის 
სრულ ყო ფი სათ ვის მიგ ვაჩ ნია, გა ტარ დეს შემ დე გი 
სა ხის რე ფორ მე ბი; 

— სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის და ახ ლო ება თა ნა მედ-
რო ვე ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან;

— ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი-
თა რე ბის გეგ მის შედ გე ნა;

— ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ის და გეგ მვი სას ევ რო-
პუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა მო ყე ნე ბა;

— ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის 
გა დაწყვე ტი სას მო ქა ლა ქე ებ ის მაქ სი მა ლუ რი ჩარ-
თუ ლო ბა;

— ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ხარ ჯვი თი ნა წი ლის მაქ სი მა ლუ რად ტრან სფა რან-
ტუ ლო ბა;

— ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის უმ-
აღ ლეს სა ჯა რო მო ხე ლე ებ ის საქ მი ან ობ აზე მო-
ქა ლა ქე ებ ის მხრი დან კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა; 

სა ქარ თვე ლოს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ხედ ვით 
ჩა ტა რე ბულ მა ან ალ იზ მა და კონ კრე ტუ ლი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის პრობ ლე მე ბის გან ხილ ვამ დაგ ვარ წმუ ნა, 
რომ მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა ტე რი ტო-
რი ული ერ თე ულ ებ ის გან ვი თა რე ბა, რო ცა ხდე ბა;

ა) მენ ცი ერ ებ ისა და გა ნათ ლე ბის ერთ სის ტე მად 
გა ერ თი ან ება;

ბ) კვლე ვე ბი სა და გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბის 
შე თან ხმე ბუ ლო ბა;

გ) გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის და ბიზ ნე სის ინ ტე-
რე სე ბის შე თან ხმე ბა ად გი ლობ რი ვი ტე რი ტო რი ული 
სუ ბი ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის [2, გვ.25].

სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე-

სო ბა გა ნიც დის ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის უკ მა რი სო ბას, 
მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა შემ ცი რე ბუ ლი მა თი და მო უკ იდ ებ-
ლო ბის ხა რის ხი, რაც გა მოწ ვე ულია, რო გორც ობი ექ-
ტუ რი ას ევე სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი 
კრი ზი სი დან გა მო სას ვლე ლად, აუც ილ ებ ელია ად გი-
ლებ ზე გა ტა რე ბულ იქ ნას შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ები;

ა) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი-
თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ ოვ აცი ური პრო ექ-
ტე ბის შედ გე ნა და შე სა ბა მი სი ფი ნან სე ბით უზ რუნ-
ველ ყო ფა.

ბ) ად გი ლობ რი ვი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
დი ვერ სი ფი კა ცია;

გ) ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი პო ტენ ცი ალ ის 
გან ვი თა რე ბა;

დ) სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით ის ეთ სფე რო ებ ში, რო გო რი ცაა გა-
ნათ ლე ბა და ჯან მრთე ლო ბა;

ე) ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ის ეთ სფე რო ებ ში, რო-
გო რი ცაა სპორ ტუ ლი, კულ ტუ რუ ლი, მომ სა ხუ რე ბის 
და ბიზ ნეს-ტუ რიზ მი;

ვ) ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სატ რან-
სპორ ტო-ლო ჯის ტი კურ ცენ ტრე ბად გა დაქ ცე ვა;

ზ) ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში უცხო-
ური ცნო ბი ლი კომ პა ნი ებ ის ფი ლი ალ ებ ის გან თავ-
სე ბის ხელ შეწყო ბა;

თ) უცხო ეთ ის ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო-
ბებ თან სის ტე მა ტუ რი თა ნამ შრომ ლო ბა;

ად გი ლობ რი ვი თვიმ მარ თვე ლო ბე ბის მი ერ ახ ალი 
სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით სა ჭი როა გა მო ყე-
ნე ბულ იქ ნას შემ დე გი ინ სტრუ მენ ტე ბი; 

1) რებ რენ დი გი და მარ კე ტინ გი იმ თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის, რომ ლებ საც მძი მე ეკ ოლ ოგი ური 
მდგო მა რე ობ ის და კრე ატი ული გა რე მოს არ არ სე-
ბო ბის გა მო ძა ლი ან შე ლა ხუ ლი აქ ვთ იმ იჯი. 

2) ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი, სპორ ტუ ლი და 
საქ მი ანი ურ თი ერ თო ბი სათ ვის ჯან სა ღი კონ კუ რენ-
ტუ ლი გა რე მოს შექ მნა, რო მელ მაც შემ დგომ უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს სხვა ფი ზი კუ რი და იურ იდი ული პი-
რე ბის და ინ ტე რე სე ბა შე სა ბა მი სი თვით მმარ თვე ლო-
ბით, რაც სა წინ და რია ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ებ ის 
გა აქ ტი ურ ებ ისა და ქა ლა ქის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბი სა.

3) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ 
უცხო ურ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან კავ ში რე ბის დამ-
ყა რე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბის ძი რი-
თა დი მი ზა ნი უნ და იყ ოს უცხო ეთ ის თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება ად გი ლობ რი ვი 
ეკ ოლ ოგი ური გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხით და 
რაც მთა ვა რია, ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა-
კითხე ბის სწრა ფად და ეფ ექ ტი ან ად გა დაწყვე ტის 
საქ მე ში ად გი ლობ რი ვი მო ქა ლა ქე ებ ის მაქ სი მა ლუ რი 
ჩარ თუ ლო ბა. ად გი ლობ რი ვი მცი რე და სა შუ ალო 
ბიზ ნე სის საქ მი ან ობ ის მაქ სი მა ლუ რი ხელ შეწყო ბა, 
რად გან სწო რედ ამ სეგ მენ ტში უნ და და საქ მდნენ 
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შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი პი რე ბი. 
მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით სა ქარ თვე ლოს ად გი-
ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს ამ მხრივ არ ანა ირი 
ბერ კე ტი არ გა აჩ ნი ათ, რაც კი დევ ერ თხელ მი უთ-
ით ებს აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით სრულ სა კა ნონ-
მდებ ლო ვა კუ უმ ზე.

4) ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე თო დო ლო გი-
ური პრინ ცი პი, რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი გან ვი თა რე ბა არ ის ის, რომ ად გი ლებ ზე უნ და 
მოხ დეს არ სე ბუ ლი წა რუ მა ტებ ლო ბე ბის აღ მოფხვრა 
და “დოვ ლა თად გა დაქ ცე ვა”. მა გა ლი თად; ამ ის ათ ვის 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მძი მე ეკ ოლ ოგი-
ური მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა ად-
გი ლებ ზე მოხ დეს ინ ოვ აცი ური ეკ ოლ ოგი ური მი მარ-
თუ ლე ბე ბის გე ნე რი რე ბა. რის შემ დე გაც ად გი ლებ ზე 
უნ და გან ვი თარ დეს ეკ ოლ ოგი ური კლას ტე რე ბი, 
რო მე ლიც იქ ცე ვა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
სა ფუძ ვლად

5) კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის მშე ნებ ლო ბა და ად გი ლებ ზე ცხოვ რე ბის 
ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ რე ბა. ახ ალ გაზ რდე ბის მაქ-
სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა ცხოვ რე ბის ჯან სა ღის წე სის 
დამ კვიდ რე ბა ში. სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ-
ში ფაქ ტობ რი ვად ნუ ლამ დეა და სუ ლი მო ზარ დებ ში 
ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ რე ბის პრო პა-
გან და, რად გან ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის ბი უჯ ეტ ებ ში მი ზე რუ ლი თან ხე ბია ამ კუთხით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რაც სა ბო ლო ოდ მო ქა ლა ქე ებ ში 
და ავ ად ებ ებ ის ზრდას უწყობს ხელს. მთლი ან ობ აში 
კი ად გი ლობ რივ და ცენ ტრა ლურ ბი უჯ ეტ ებს უფ რო 
ძვი რი უჯ დე ბათ სხვა დას ხვა ჯან დაც ვის პროგ რა მე-
ბით და სა ფი ნან სე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები.

6) აუც ილ ებ ელია ად გი ლებ ზე სას წავ ლო ცენ-
ტრე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რომ ლე ბიც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე უწყობს ხელს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ-
ში და საქ მე ბულ პი რე ბის მი ერ ახ ალი ცოდ ნი სა და 
უნ არ ებ ის ათ ვი სე ბას.

7) ად გი ლობ რი ვი ტე რი ტო რი ებ ის მწვა ნე მა სი-
ვე ბით მაქ სი მა ლუ რად გა ნა შე ნი ან ება, სწო რედ ეს 
“მწვა ნე ზო ნე ბი” უნ და იქ ცეს ად გი ლობ რივ მო სახ-
ლე ობ აში ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის დამ კვიდ რე ბის 
სა ფუძ ვლად.

8) ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე უნ და მოხ დეს ად-
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, ბიზ ნეს-წრე ებ ის და 
აქ ტი ური სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის მი ერ წა მო-
ყე ნე ბუ ლი ინ იცი ატ ივ ებ ის სა ჯა როდ გან ხილ ვა და 
სა კითხთა გა დაჭ რის ერ თობ ლი ვი გზე ბის ძი ება. ამ 
პრო ცეს ში ად გი ლობ რი ვი თით მმარ თვე ლო ბე ბის 
წარ მო მად გენ ლო ბით მა ორ გა ნო ებ მა უნ და შე ას რუ-
ლონ მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი რო ლი, რაც ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე-
ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე უნ და იყ ოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლამ გვიჩ-
ვე ნა, რომ მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა შია ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ წა მო ყე ნე ბუ ლი ინ იცი-
ატ ივ ები შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, რო ცა ის მხარ-
და ჭე რი ლია ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ები 
ფაქ ტობ რი ვად არ მო ნა წი ლე ობ ენ ად გი ლობ რი ვი სა-
კითხე ბის სა მარ თლებ რივ გა დაწყვე ტა ში, რი თაც უკ-
ონ ტრო ლო მდგო მა რე ობ აში ტო ვე ბენ საკ რე ბუ ლო ში 
მო მუ შა ვე თა ნამ დე ბო ბის პი რებს. აღ ნიშ ნუ ლით ხშირ 
შემ თხვე ვა ში სარ გებ ლო ბენ არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე-
ლო ბის სა კითხე ბის გა დაწყვე ტი სას წი ნა პლან ზე 
აყ ენ ებ ენ პი რად მერ კან ტი ლურ ინ ტე რე სებს. 

ხშირ შემ თხვე ვა ში დიდ ქა ლა ქებ ში წარ მოდ გე-
ნი ლი არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ იც, არ არი ან 
და კა ვე ბულ ნი კე თილ სინ დი სი ერი საქ მი ან ობ ით. 
ნაც ვლად იმ ისა, რომ ის ინი ჯან საღ ოპ ონ ირ ებ ას უწ-
ევ დნენ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ-
დე ბო ბის პი რებს, პი რი ქით თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
მი ერ არ ას წო რი კა ნო ნე ბის მი ღე ბი სას ფაქ ტობ რი ვად 
მა თი თა ნა მო ნა წი ლე ები ხდე ბი ან. არ ას ამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ას ეთი საქ მი ან ობა ხში რად გა-
მოწ ვე ულია იმ ით, რომ სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი 
არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თით ქმის 95% 
და ფი ნან სე ბუ ლია უცხო ური წარ მო მავ ლო ბის ე.წ. 
“გრან ტე ბით”. 

აღ ნიშ ნუ ლი გულ გრი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბაა 
სწო რედ იმ ის მი ზე ზი, რომ სა ქარ თვე ლოს თით ქმის 
არც-ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ყო ველ შემ თხვე ვი სათ-
ვის ამ ის შე სა ხებ სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია ვერ 
მო ვი პო ვეთ) რე გის ტრი რე ბულ ამ ომ რჩევ ლე ბის 1%-ს 
არ გა მო უყ ენ ები ათ კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა, 
მო ემ ზა დე ბი ნათ და შე ეტ ან ათ საკ რე ბუ ლოს დად-
გე ნი ლე ბის პრო ექ ტი ან წი ნა და დე ბა საკ რე ბუ ლოს 
ნორ მა ტი ული აქ ტის გა უქ მე ბის, მას ში ცვლი ლე ბე ბის 
შე ტა ნის ან და მა ტე ბე ბის შე სა ხებ, რაც კი დევ ერ-
თხელ მი უთ ით ებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 
მო ქა ლა ქე ებ ის პა სი ურ ობ ასა და არ ას ამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის არა ეფ ექ ტუ რო ბა ზე.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ-
ური გან ვი თა რე ბის კომ პლექ სუ რი პროგ რა მა უნ და 
წარ მო ვიდ გი ნოთ, რო გორც ტე რი ტო რი ის (ქვეყ ნის 
ნა წი ლის) გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია ორი ენ ტი რი 
(ინ დი კა ტო რი), რო მე ლიც ეფ უძ ნე ბა ქვე ყა ნა ში გან-
საზღვრულ პო ლი ტი კურ მი ზანს (სტრა ტე გი ას), 
მოქ მედ სა მარ თლებ რივ ბა ზას, ოფ იცი ალ ურ ად 
აღი არ ებ ულ მეც ნი ერ ულ მე თო დებს (სტრა ტე გი-
ული, დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი მიზ ნე ბის გან საზღვრა, 
კომ პლექ სუ რო ბა, თან მიმ დევ რო ბა), რე სურ სულ 
პო ტენ ცი ალს (შრო მით, ბუ ნებ რივ-სა წარ მოო, ფი-
ნან სუ რი და სხვა), კო ორ დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მს (ინ-
ფორ მა ცი ული უზ რუნ ველ ყო ფა, ორ გა ნი ზა ცი ული 
სტრუქ ტუ რა, კად რე ბის კვა ლი ფი კა ცია და სხვა) და 
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სრუ ლად გა მო ხა ტავს ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის 
ერ ოვ ნულ სა ხელ მწი ფო ებ რივ ინ ტე რე სებს [3, გვ.70].

ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა-
რე ბის მი მარ თუ ლე ბით ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან 
ფაქ ტორს მა ინც ცენ ტრი წარ მო ად გენს. სწო-
რედ მას ევ ალ ება მო ახ დი ნოს პრო ცე სე ბის ისე 
წარ მარ თვა, რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შემ დგო მი 
გან ვი თა რე ბა; “ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მო ცე მულ 
ეტ აპ ზე ცენ ტრი უნ და ას რუ ლებ დეს ტრან სფორ-
მა ცი ული პრო ცე სე ბის წარ მმარ თვე ლის ფუნ ქცი-
ას, მან უნ და უზ რუნ ველ ყოს ბუ ნებ რივ-სა წარ მოო, 
ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ურ-კულ ტუ რუ ლი და სხვა 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბით ერ თმა ნე თის გან გან სხვა ვე-
ბუ ლი რე გი ონ ებ ის ერ თი ანი სტრა ტე გი ით გან ვი-
თა რე ბა [3, გვ.70]. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში მოხ დე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ებ ებ ის გან ვი თა რე ბა, თუ ორ ივე 
მხა რე, რო გორც ცენ ტრი ას ევე ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბა იმ ოქ მე დე ბენ სა ხელ მწი ფო-
ებ რი ვი იდე ოლ ოგი ით, რა თა ად გი ლობ რი ვი მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბა წა რი მარ თოს 
სა მარ თლებ რივ სივ რცე ში.

ას ეთი მიდ გო მე ბით კი დევ უფ რო მძიმ დე ბა სო ცი-
ალ ური ფო ნი, რაც სა ბო ლო ოდ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ 
მდგო მა რე ობ ას აუარ ეს ებს

ჩვე ნი აზ რით, ამ ეტ აპ ზე რე გი ონ ის და თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის დო ნე ზე სა ჭი როა გა ტარ დეს შემ დე გი 
ღო ნის ძი ებ ები:

1) თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა შე მო სავ ლო ბა-
ზის გაძ ლი ერ ებ ის მიზ ნით, კა ნო ნით მკაც რად გა-
ნი საზღვროს სა ხელ მწი ფო გა და სა ხა დე ბი დან (ამ 
ეტ აპ ის ათ ვის მო გე ბის და სა შე მო სავ ლო გა და სა-
ხა დე ბი დან) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
ბი უჯ ეტ ებ ში ჩა სა რიცხი პრო ცენ ტუ ლი ან არ იცხე ბის 
ოდ ენ ობ ები;

2) კა ნო ნით მკაც რად გა ნი საზღვროს იმ ქო ნე-
ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მე ლიც გა და ეც ემა ად გი ლობ-
რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს;

3) მკაც რად გა იმ იჯ ნოს გამ გებ ლის და საკ-
რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის ფუნ ქცი ები. ამ ეტ აპ ზე 
სა ჭი როა მი ნი მუ მამ დე შემ ცირ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებ ში საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის რა ოდ ენ ობა. რად გან 
რო გორც დაკ ვირ ვე ბე ბი გვიჩ ვე ნებს ამ ეტ აპ ის ათ ვის 
ხე ლოვ ნუ რად არ ის გაზ რდი ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
საკ რე ბუ ლო ებ ის წევ რე ბის, საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ებ-
ის, ფრაქ ცი ებ ის რა ოდ ენ ობა, რაც პა რა ლე ლუ რად 
იწ ვევს შე სა ბა მი სი სა ბი უჯ ეტო თან ხე ბის ხარ ჯვას. 
სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი საკ რე ბუ ლო ები ხში რად 
მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი და ვა ლე ბე ბის შემ სრუ ლე ბელ 
ორ გა ნოდ წარ მოგ ვიდ გე ბა;

4) მი ნი მუ მამ დე უნ და შემ ცირ დეს პრე ზი დენ-
ტის სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის-გუ ბერ ნა ტო რის 

უფ ლე ბე ბი, რად გა ნაც მა თი საქ მი ან ობა არ ანა ირ-
ად არ უწყობს ხელს რე გი ონ ებ ის და მათ შო რის 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ 
გან ვი თა რე ბას. ხშირ შემ თხვე ვა ში და ნიშ ნუ ლი 
რწმუ ნე ბულ-გუ ბერ ნა ტო რე ბი თვით მმარ თვე ლო-
ბებ ში არ ჩე ული გამ გებ ლე ბის და საკ რე ბუ ლო ებ ის 
უფ რო სე ბად გვევ ლი ნე ბი ან, რაც კი დევ ერ თხელ 
უს ვამს ხაზს იმ ას, რომ ქვე ყა ნა ში და ნიშ ნულ პი-
როვ ნე ბებს უფ რო მე ტი უფ ლე ბე ბი აქ ვთ ვიდ რე 
მო სახ ლე ობ ის მი ერ პირ და პი რი წე სით არ ჩე ულ 
პი როვ ნე ბებს.

5) ამ ეტ აპ ის ათ ვის მი უღ ებ ელია რე გი ონ ული 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო ებ ის შექ მნა, რად გან 
საბ ჭო ებ ის უფ ლე ბე ბი და კომ პე ტენ ცი ები მე ტად 
ბუნ დო ვა ნია და მა თი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის არ არ-
სე ბობს მყა რი ფი ნან სუ რი ბა ზა, ას ევე გა ურ კვე ვე ლია 
რე გი ონ ული გა ერ თი ან ებ ებ ის ად მი ნის ტრა ცი ული 
საზღვრე ბის დად გე ნის პრინ ცი პე ბიც;

6) ყვე ლა კა ნო ნის ძი რი თა დი მი ზა ნი უნ და 
იყ ოს ად გი ლობ რი ვი შრო მი თი, ბუ ნებ რი ვი და მა-
ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ან ად 
და ყა ირ ათი ან ად გა მო ყე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ეს 
შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში და საქ მე ბუ ლი 
არი ან კომ პე ტენ ტუ რი, კე თის ლინ დი სი ერი და საქ მის 
ერ თგუ ლი პი როვ ნე ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე-
ბით ჩვენს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში 
მდგო მა რე ბა არ ას ახ არ ბი ელოა და სწრაფ სა კა ნონ-
მდებ ლო ცვლი ლე ბებს სა ჭი რო ებს.

7) ახ ალი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი კი დევ 
ერ თხელ ცხად ყოფს, რომ 2014 წლი დან (რო გორც 
წი ნა წლებ ში იყო) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბის ბი უჯ ეტ ებ ის ძი რი თა დი შე მო სა ვა ლი კვლავ 
ცენ ტრა ლუ რი ბი უჯ ეტ იდ ან მი სა ღე ბი ტრან სფე-
რე ბია. გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან, ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბი კვლავ ცენ ტრზე და მო კი დე ბუ ლი 
იქ ნე ბი ან. 

8) ახ ალი კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სი ახ ლე-
ებ ის თვით მმარ თვე ლო ბებ ში და ნერ გვა, მა შინ რო ცა 
ად გი ლებ ზე არ არ ის შე მუ შა ვე ბუ ლი პი როვ ნე ბე ბის 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე (გან სა კუთ რე ბით მა ღალ თა ნამ დე-
ბო ბებ ზე) და ნიშ ვნის კრი ტე რი უმ ები, აზ რს კარ გავს 
და და დე ბი თი ეფ ექ ტის მომ ტა ნი ვე რა ნა ირ ად ვერ 
იქ ნე ბა. 

9) ამ ეტ აპ ზე, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბის საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბის ამ აღ ლე ბის თვის, 
პირ ველ რიგ ში, სა ჭი როა გან ხორ ცი ელ დეს ცვლი ლე-
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mmar T ve lo bis ad mi nis t ra ci ul-mbrZa neb lu-

ri me To de bi dan eko no mi kur me To deb ze ga das v-

lis pi ro beb Si, iz r de ba ga da sa xa de bis ro li da 

mniS v ne lo ba, ro gorc sa baz ro eko no mi kis  re gu-

li re bi sa da sa me war meo saq mi a no bis gan vi Ta re bis 

sti mu li re bis erT-er Ti mZlav ri in s t ru men ti sa, 

ro me lic qvey nis bi u je tis Sev se bis Zi ri Tad wya-

ros, fi zi ku ri pi re bis Se mo sav le bis ga da na wi le-

bis in s t ru men tis war mo ad gens, ro me lic eko no mi-

kis ama Tu im pri o ri te tu li dar gis sti mu li re-

bi sa da gan vi Ta re bis sa Zir k ve lia. ga da sa xa de bis 

war mo So ba, ro gorc ase Ti, gan pi ro be bu li aris 

sa zo ga ro e bis gan vi Ta re bis sru li ad obi eq tu ri 

eko no mi ku ri da so ci a lu ri faq to re biT, ase ve, 

sa xel m wi fos, ro gorc po li ti ku ri zed na Se nis 

fun q ci o ni re bi saT vis sak ma ri si fi nan su ri re-

sur se bis kon cen t ra ci i sa uci leb lo biT.

ga da sa xa de bis ar si sa da ga ge bis mi marT Ta-

na med ro ve mid go me bis  ana li zis sa fuZ vel ze 

Se saZ le be lia da vas k v naT, rom Ta vad ga da sa xa di 

(be ga ra) mra va li as peq tis mqo ne ka te go ri as ga ne-

kuT v ne ba, ro me lic ara mxo lod sa mar T leb ri vi 

an eko no mi ku ri, ara med so ci a lu ri mniS v ne lo bis 

ma ta re be lia. Ta vad ga da sa xa de bis mniS v ne lo bis 

for mu li re ba ara er T g zis mom x da ra.da sa bo lo-

od dad gin da, rom de fi ni cia „ga da sa xa di“ (be ga-

ra) - es aris fi zi ku ri pi re bis gan usas yid lod, 

eq vi va len tis ga re Se ak re fi li sa val de bu lo, 

ka non m deb lo biT dad ge ni li ga da sa xa di, ro me-

lic Se dis bi u jet sa da ara sa bi u je to fon d Si da 

sa xel m wi fos eko no mi ku ri da so ci a lu ri po li-

ti kis re a li za ci i saT vis aris gaT va lis wi ne bu li.

ro gorc po li ti kur-sa mar T leb ri vi su bi eq ti, 

ata rebs ra Se sa ba mis sa fi nan so po li ti kas, sa xel-

m wi fo ax dens fu la di ele men te bis ga da na wi le bas 

sa ga da sa xa do Se mo sav leb Si, ad gens kon k re tu li 

eko no mi ku ri pi ro be bi saT vis Se da re biT mi sa Reb 

sa ga da sa xa do ur Ti er To be bis or ga ni za ci is for-

mebs ma Ti erT sis te ma Si daj gu fe bis meS ve o biT. 

Ta vis saq mi a no ba Si sa xel m wi fo, upir ve les yov-

li sa, gvev li ne ba sa zo ga do eb riv re gu la to rad, 

ro me lic sa ka non m deb lo aq te bis ga mo ce mas, ase-

ve, sa or ga ni za cio da gan m kar gu le be li struq-

tu re bis Ca mo ya li be bas uz run vel yofs, xo lo 

es struq tu re bi mo wo de bul ni ari an da ic van 

da ga na vi Ta ron sa zo ga do e bis eko no mi ku ri da 

so ci a lu ri sa fuZ ve li. ase ve ax dens sax s re bis 

mo bi li ze bas, ro me lic ga da sa xa de bis ak re fis sa-

Su a le biT ya lib de ba. me o res m x riv, sa xel m wi fom 

maq si ma lu rad un da uz run vel yos sa zo ga do e bis 

efeq ti a ni gan vi Ta re ba, rac iZ le va sa Su a le bas 

ga da sa xa de bi, ga mo ye ne bul iq nas ro gorc eko-

no mi kur, so ci a lur da po li ti kur si tu a ci a ze 

ze moq me de bis Tun dac ara pir da pir mas ta bi li ze-

bel in s t ru men tad xa ris xob ri vi do nis amaR le bis 

Tval saz ri siT. 

sa ga da sa xa do po li ti ka, ro me lic ase vTqvaT, 

zed na Se nur ka te go ri as  ga ne kuT v ne ba, sa zo ga do-

e ba Si dam k vid re bu li eko no mi ku ri ur Ti er To be-

bi Taa gan pi ro be bu li. igi fi nan su ri po li ti kis 

Se mad ge nel na wils war mo ad gens da se ri o zul 

ze gav le nas ax dens qvey nis so ci a lur-eko no mi kur 

gan vi Ta re ba ze. es ze gav le na Se saZ loa sxva da sxva 

gva ri iyos: erT Sem Tx ve va Si, po li ti ku ri Ro nis-

fi zi ku ri pi re bis Se mo sav le bis 
sa ga da sa xa do re gu li re bis auci leb lo ba

ipo li te sa jaia

so xu mis sa xel m wi fo 

uni ver si te tis doq to ran ti

gan vi Ta re bu li sa baz ro eko no mi kis mqo ne sa xel m wi fo e bis sa-

ga da sa xa do sis te mis fun q ci o ni re bis sa er Ta So ri so ga moc di le-

ba cxad yofs, rom ucxo e Tis qvey ne bis bi u je teb Si Se mo sav le bis 

Tval saz ri siT, yve la ze di di Tan xa aRi ricxe ba ucxo e Tis qve ne bis 

sa ga da sa xa do ko deq sis im mux l Si, ro me lic exe ba prog re sul ska-

las. mis gav le nas fi zi ku ri pi re bis re a lu ri cxov re bis do ne ze da 

ma Ti Se mo sav le bis ga Ta nab re bas, di di eko no mi ku ri da so ci a lu ri 

mniS v ne lo ba ga aC nia. sa ga da sa xa do sis te mis fun q ci o ni re bis sfe-

ro Si wle bis man Zil ze dag ro vi li ga da uW re li prob le me bi zo ga dad 

Se iZ le ba gax des mi ze zi qve ya na Si sa ga da sa xa do po li ti kis ga ta re-

bi sa, ro mel sac mkveT rad ga mo xa tu li fis ka lu ri xa si a Ti ga aC nia. 

am mxriv, gan sa kuT re bul aq tu a lu ro ba sa da mniS v ne lo bas iZens 

sa qar T ve los Ta na med ro ve sa xel m wi fo po li ti kis kvle va fi zi ku ri 

pi re bis Se mo sav le bis da beg v ris mi mar Tu le biT.
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Zi e be bis ga ta re biT, eko no mi kis gan vi Ta re bi saT-

vis Se saZ lia xel say re li pi ro be bi war mo iq m nas,  

xo lo sxva  Sem Tx ve va Si, ki  pi ri qiT, mox des mi si 

da mux ru We ba. 

 ga da sa xa de bi, ro gorc eko no mi ku ri ka te-

go ria, war mo ad gens ra spe ci fi ur in s t ru ments 

sa xel m wi fo sa da ga da sa xa de bis ga dam x de lebs 

So ris ur Ti erT da mo ki de bu le bis po li ti kis 

re a li za ci is Tval saz ri siT, mi mar Tu lia bi u je-

tis Se mo sav le bis uz run vel yo fi sa da mTli a nad  

eko no mi kis re gu li re bi sa ken. Cve ni az riT, swo red 

aq Cans sa ga da sa xa do ur Ti er To be bis yve la ze 

srul yo fi li Si na ar si, ro me lic xazs us vams mis  

sam mag bu ne bas (sa mar T leb ri vi, eko no mi ku ri, so-

ci a lu ri) da ase ve, sa zo ga do e biv da niS nu le bas, 

ro me lic mis or fun q ci a Si  vlin de ba - fis ka lur-

sa da ma re gu li re bel Si.

qvey nis  so ci a lur-eko no mi kur  gan vi Ta re ba-

sa da mo sax le o bis  cxov re bis  re a lu ri  do nis 

amaR le ba ze sa xel m wi fo yve la ze mniS v ne lo van 

ze gav le nas ax dens sa ga da sa xa do po li ti kis ga-

ta re bi sa da Se sa ba mi si sa ga da sa xa do  sis te mis 

Ca mo ya li be bis sa Su a le biT, rom le bic tran s por-

ma ci as ga nic di an sa zo ga do e ba Si mim di na re eko no-

mi ku ri, so ci a lu ri da po li ti ku ri pro ce se bis 

Se sa ba mi sad. sa qar T ve los sa ga da sa xa do sis te mis 

gan vi Ta re bis Zi ri Ta di eta pe bis Se fa se ba. sa ga da-

sa xa do sis te mis evo lu ci is ana liz ma  gviC ve na, 

rom ucxo u ri sa xel m wi fo e bi sa gan gan s x va ve biT, 

sa dac pir ve li ad gi li mo sax le o bis Se mo sav le bi-

dan ak re fil ga da sa xa debs uWi ravs, Cve ni qvey nis 

kon so li di re bul bi u jet Si iuri di u li pi re bis-

gan mi Re bu li ga da sa xa de bi ga ci le biT War bobs.

fi zi ku ri pi re bis ga da sa xa de bis Se mo di ne bis 

mo cu lo ba ze mniS v ne lo van ze gav le nas ax dens 

ga da sa xa dis ga dam x del Ta-fi zi kur pir Ta ra o-

de nob ri vi Sem ci re ba, rac mo sax le o bis bu neb ri vi 

de po pu la ci iT-So ba do bis maC ve neb lis var d niT, 

sik v di li a no bis in deq sis zrdiT, eris da be re-

biT, mar to xe la mSob le bis ma te biT, mig ra ci is 

na zar dis uqon lo biT  da emig ra ci is zrdiT aris 

ga mow ve u li. Se sa ba mi sad, dRis wes rig Si dge ba 

eko lo gi u ri, de mog ra fi u li, so ci a lu ri da mig-

ra ci u li po li ti kis kar di na lu rad ga da sin j vi sa 

da mi si kur sis qve ya na Si ga ta re bul eko no mi kur 

kur s Tan da, mas Tan er Tad sa ga da sa xa do po li-

ti kas Tan ko or di na ci is sa ki Ti, ro me lic da beg-

v ris efeq tu ro bis miR we vi sa da sa bo loo jam Si, 

sa ga sa sax do tvir Tis, iuri di u li da fi zi ku ri 

pi re bis sim Zi mis cen t ris  eko no mi ku rad gan vi Ta-

re bu li qvey ne bis ana lo gi a ze ga da ta nis ken aris 

mi mar Tu li.

ro gorc Cans, sa ga da sa xa do po li ti kis pri o-

ri te te bis Sec v la sa da mo qa la qe eb ze „sa ga da sa-

xa do  wne xis“ gaz r dam de,  auci le be lia ga dawy des 

mo sax le o bis Se mo sav le bis zrdis sa kiTxi. amis 

ga re Se ga da sa xa de bis struq tu ris Sec v lis yve la 

mcde lo ba yo vel g var azrs mok le bu li iq ne ba, mag-

ram xel fa sis mo cu lo bis ra di ka lu ri cvli le ba   

mxo lod iuri di u li pi re bis da beg v ris srul yo-

fi sa da er Ti a ni so ci a lu ri ga da sa xa dis ga nak ve-

Tis Sem ci re bis Sem Tx ve va Si iq ne ba Se saZ le be li.

ga da sa xa de bis eko no mi ku ri Si na ar si ur Ti er-

T da kav Si re bu li ele men te bis sa Su a le biT re a-

liz de ba, ro mel Ta gan yo ve li maT ga ni sa ku Ta ri 

da mo u ki de be li sa mar T leb ri vi mniS v ne lo bis 

ma ta re be lia. Cve ni az riT ga a na li ze bul iq na fi-

zi ku ri pi re bis gan ak re fi li sa Se mo sav lo ga da-

sa xa dis struq tu ris for mi re bi sa da fi zi ku ri 

pi re bis Se mo sav le bis da beg v ris sa kiTxe bi, ga mok-

v le ul iq na mo ce mu li ga da sa xa de bis ele men t Ta 

eko no mi kur-sa mar T leb ri vi reg la men ta cia, rom-

lis mi xed vi Tac ga keT da das k v na, rom mi u xe da vad 

ga da sa xa dis ele men te bis ar se bo bi sa, es uka nas k-

ne li  ka no ni e rad dad ge ni lad iT v le ba mxo lod 

im ele men te bis ar se bo bis Sem Tx ve va Si, rom le bic 

ka non m deb lo ba Sia mi Ti Te bu li. 

ga da sa xa dis ele men t Ta kvle vis Ca ta re bi sas, 

Cve ni az riT, er T ma ne Ti sa gan un da ga i mij nos 

obi eq ti sa da sa beg ri sag nis cne ba, rom leb sac 

er Ti da igi ve mniS v ne lo ba ar ga aC nia. Tu ki da-

sa beg ri obi eq ti - eq vem de ba re ba da beg v ras sa Se-

mo sav lo ga da sa xa diT, anu, ga aC nia Ri re bu le bis 

(fu la di for mis) an ra o de nob ri vi (na tu ra lu-

ri for mis), ma xa si a Teb lis mqo ne Se mo sa va li, 

ma Sin da sa beg ri sa ga ni ma te ri a lu ri Sem Tx ve vaa, 

anu, igi war mo ad gens sa gans, mov le nas (sacxov-

re be li sax li, sa qo ne li, fu li, sa me war meo an 

sxva ro me li me sa xis da mo u ki de be li saq mi a no-

ba da sxv.), rom lis ga nac war mod ge ba da sa beg ri 

obi eq ti. da beg v ris sa ga ni da da beg v ris obi eq ti 

Ta vis mxriv, ga na pi ro be ben ga da sa xa dis ki dev 

er Ti sa val de bu lo ele men tis-sa ga da sa xa do 

ba zis war moq m nas, mag ram  da sa beg ri obi eq tis 

arar se bo bi sas sa ga da sa xa do ba zis war moq m na ar 

xde ba da aseT Sem Tx ve va Si, ga da sa xa di dad ge ni-

lad verc Ca iT v le ba.

moq me di sa ga da sa xa do sis te ma iT va lis wi nebs 

sa ga da sa xa do Se Ra va Te bis far To speqtrs, ro me-

lic ga ta re bu li sa ga da sa xa do po li ti kis miz nebs  

asa xavs. sa xel m wi fo saT vis sa ga da sa xa do Se Ra va-

Te bis sa fuZ vels war mo ad gens ga da sa xa dis ga dam-

x del Ta ma te ri a lur-qo neb ri vi da so ci a lu ri 

mdgo ma re o ba, eko no mi kis cal ke u li dar ge bis gan-

vi Ta re bis auci leb lo ba, sa mec ni e ro-teq ni ku ri 

prog re sis sti mu li re ba da sxv.  sa ga da sa xa do Se-

Ra va Te bi imav d ro u lad, Se saZ loa iq ces cal ke ul 

ga dam x del Ta Se mo sav lis da beg v ris mi ni mu mam de 
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day va nis in s t ru men tad. sa ga da sa xa do Se Ra va Te-

bis erT-erT  sa xes, ro me lic far Tod ga mo i ye ne ba 

ucxo e Tis qvey ne bis sa ga da sa xa do sis te meb Si da 

ana lo gi u rad, gaT va lis wi ne bu lia Cvens qve ya na-

Sic, war mo ad gens da sa beg ri obi eq tis  stan dar tu-

li daq viT vis for miT war mod ge ni li da u beg ra vi 

mi ni mu mi, ro mel mac Se saZ loa se ri o zu li gav le na 

iqo ni os fi zi kur pir Ta Se mo sav le bis do ne ze da 

uf ro ga aZ li e ros ga da sa xa de biT da beg v ris so-

ci a lu ri mniS v ne lo ba. 

Cve ni qvey nis gan vi Ta re bis Ta na med ro ve etap ze 

did mniS v ne lo bas iZens sa ga da sa xa do sis te mis Ca-

mo ya li be bis prin ci pe bis Se mu Sa ve ba  sa baz ro eko-

no mi kis for mi re bis Ta vi se bu re be bis Se sa ba mi sad, 

sa baz ro eko no mi kis mqo ne qvey ne bis ma ga liT ze. 

sa mar T li a ni da ne it ra lu ri sa ga da sa xa do sis-

te mis Ca mo ya li be ba er T ma neT Tan da kav Si re bu li 

ra mo de ni me prob le mis ga daW ras mo iTxovs, ro me-

lic pir da pir aris da mo ki de bu li sa ga da sa xa do 

po li ti kis stra te gi ul ori en ti reb sa da ga ta-

re bul sa ga da sa xa do re for meb ze. sa ga da sa xa-

do re for mis Zi ri Ta di amo ca ne bi mi mar Tu lia 

sa ga da sa xa do tvir Tis mniS v ne lo van kle ba sa 

da ga Ta nab re bi sa ken, sa ga da sa xa do sis te mis ga-

mar ti ve ba sa da sa ga da sa xa do ad mi nis t ri re bis 

srul yo fi sa ken. 

fi zi ku ri pi re bis Se mo sav le bis da beg v ris 

sis te mis ana liz ma mig viy va na das k v nam de, rom 

bi u je ti saT vis yve la ze mniS v ne lo va nia qvey nis 

mo sax le o bis ume te si na wi lis da beg v ris zo ni sa 

da Se mo su li ga da sa xa de bis mo cu lo bis pa ra-

met reb ze age bu li sa Se mo sav lo sis te ma, rom lis 

Se nar Cu ne ba mox de ba ume tes wi lad sa ga da sa xa do 

agen te bis meS ve o biT. Tum ca, un da aRi niS nos, rom 

sa ga da sa xa do or ga no e bis mi er ga an ga ri Se bu li 

ak re fi li ga da sa xa de bis efeq tu ro bis Se pi ris pi-

re bi sas, na Te li gax da, rom ga da sa xa de bi dan mi Re-

bu li amo na ge bi, sa dac yo vel w li u rad zrdis ten-

den cia aRi niS ne ba, upi ra te so bas iZens da beg v ris 

er Ti an sis te ma Si gar k ve u li ti pis saq mi a no ba ze 

da kis re bu li ga da sa xa di sas. mo ce mul sis te ma ze 

aq cen tis ga ta na re gi o na lu ri da ad gi lob ri vi 

bi u je te bis sa Se mo sav lo na wi lis gaZ li e re bi sa da 

ga dam x del Ta „Crdi lo van“ eko no mi ka Si ga das v lis 

aR k ve Tis Se saZ leb lo bas iZ le va.

sa ga da sa xa do sis te mis mdgra do ba mTli a nad 

da mo ki de bu lia sa xel m wi fos mi er ga ta re bul 

sa ga da sa xa do po li ti kis kur s ze, da beg v ris prin-

ci pe bi sa da ga da sa xa de bi sa da mo sak reb le bis 

Se sa xeb ka non m deb lo bis Zi ri Ta di sa fuZ v le bis 

dac va ze. naS rom Si Ca ta re bu li nor ma ti u li ba zis 

ana liz ma war moS va sa ga da sa xa do san q ci e bis da we-

se bis we sis srul yo fis auci leb lo ba, ro me lic 

Se sa ba mi so ba Si iq ne ba bi u je tis T vis mi ye ne bul 

za ral Tan. ase Tis ar ar se bo bis Sem Tx ve va Si, igi 

iyo an Zal ze um niS v ne lo, an mi zan Se wo ni li iq ne ba 

Se mo i far g los ad mi nis t ra ci u li ze moq me de bis 

ise Ti nor mis Se mo ta niT, ro go ri caa gaf r Txi le-

ba. Ta na med ro ve ad mi nis t ra ci u li ka non m deb lo-

ba im de nad mrav la daa ga je re bu li sak ma od mZi me 

san q ci e biT, rom su lac ar iZ le va ga da sa xa de bis 

ga dam x del TaT vis sti muls maT mi er gan xor ci-

e le bu li sa me war meo saq mi a no bis da mi Re bu li 

Se mo sav le bis le ga li za ci i sa.

moq me di sa ga da sa xa do sis te ma ise un da gar da-

iq m nas, rom Ta vi si fis ka lu ri ro lis Ses ru le bi-

sas fi zi ku ri pi re bis gan mi Re bu li sa Se mo sav lo 

ga da sa xa di sa ga da sa xa do tvir Tad ar da aw ves 

sa zo ga do e bis ga Wir ve bul fe nas, rom lis Se mo-

sav le bis do ne sa ar se bo mi ni mums ar aRe ma te ba.

THE NE CES SITY OF TAX RE GU LA TI ON PHYSI CAL PER SONS’ IN CO ME
                                                                                                                                              

Ipolite Sa jaia
phd stu dent of So xu mi  sta te uni ver sity 

SUM MARY
   
   The gre a test amo unt of in co me in bud get of fo re ign co un t ri es, ac co unts in the sec ti on of tax co de, which con cerns to 

prog res si ve sca le. It af fects to physi cal per sons’ stan dard of  li ving and equ a li za ti on of the ir in co me, has gre at eco no mic 
and so ci al im por tan ce. To the vo lu me of  physi cal per sons ta xes in fl  ow sig ni fi  cantly im pacts the tax pa yer’s – physi cal 
per sons’ qu an ti ta ti ve re duc ti on, which is ca u sed by the na tu ral de po pu la ti on of po pu la ti on  – drop ping fer ti lity ra tes,  
gro wing of the de ath in dex, aging of the na ti on, ri sing of sin g le pa rent fa mi li es, lac king  of mig ra ti on growth and in c re-
a sing of emig ra ti on.

   The cur rent tax system must be con ver ted in a such way that, du ring im p le men ting  its fi s cal ro le, the in co me tax 
ac cep ted from physi cal per sons ,  mustn’t  bur den as tax bur den to the vul ne rab le  la yer of so ci ety.
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ლი ზინ გის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და და ბეგ ვრის 
პრაქ ტი კა ში. დარ ღვე ვა თა უმ ეტ ესი ნა წი ლი სწო რედ ამ 
სფე რო ში გვხვდე ბა.

იჯ არ ისა და ლი ზინ გის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი-
სა და და ბეგ ვრის სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ებ ის სწო რად 
წარ მარ თვა პრაქ ტი კოს ბუ ღალ ტრებ საც კი უჭ ირთ. 
სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სში შე სულ მა 
ცვლი ლე ბებ მა (ვი თა რე ბის შე სა ბა მის მა და ბო ლომ დე 
გაუაზრებელმა გა დაწყვე ტი ლე ბებ მა) ერ თგვა რი თავ-
სა ტე ხი გა უჩ ინა მე წარ მე ებს. კერ ძოდ, 2010 წლამ დე 
ბასს-ის მოთხოვ ნე ბი და და ბეგ ვრის მიზ ნე ბის თვის 
რე გუ ლა ცი ები არ სე ბი თად გან სხვა ვე ბუ ლი იყო. 2010 
წლის 1 იან ვრი დან 2011 წლის 1 ნო ემ ბრამ დე და 2011 
წლის 1 ნო ემ ბრის შემ დგო მი პე რი ოდ ის თვის კი ახ ალი 
რე გუ ლა ცი ები ამ ოქ მედ და. 2010 წლამ დე სა გა და სა ხა-
დო კო დექ სის მიზ ნე ბის თვის ამ ორ ტი ზა ცი ას დაქ ვემ-
დე ბა რე ბუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის ფი ნან სუ რი 
იჯ არა ით ვლე ბო და სა ქონ ლის მი წო დე ბად. ამ დე ნად, 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდელს ფი ნა ნუ რი იჯ არ ის (ლი ზინ-
გის) სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ებ ზე ეკ ის რე ბო და მო გე ბის 
გა და სა ხა დის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა. დღგ-ის გა-
დამ ხდე ლი ვალ დე ბუ ლი იყო სა ქონ ლის მი წო დე ბა ზე 
და ერ იცხა და გა და ეხ ადა აგ რეთ ვე დღგ. ლი ზინ გის 
მიმ ღებს წარ მო ეშ ობ ოდა ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა-
დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა და მას უფ ლე ბა ჰქონ და ყო-
ველ წლი ურ ად გა მო ექ ვი თა სა გა და სა ხა დო კო დექ სით 
დად გე ნი ლი წე სით გა ან გა რი შე ბუ ლი ლი ზინ გის საგ ნის 
სა ამ ორ ტი ზა ციო ან არ იცხე ბი; 2010 წლის 1 იან ვრი დან 
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რე ცენ ზია წიგ ნზე: 
იჯ არ ის და ლი ზინ გის აღ რიცხვა და და ბეგ ვრა, 
ავ ტო რე ბი: ნა რი მან ტე რაშ ვი ლი, 
ჯე მალ ქი ტი აშ ვი ლი, და ვით ბი ბი ჩა ძე. 
გა მომ ცემ ლო ბა “უნ ივ ერ სა ლი”, 
თბი ლი სი, 2014 წ. 178 გვ.

2011 წლის 1 ნო ემ ბრამ დე პე რი ოდ ში ამ ორ ტი ზა ცი ას 
დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის ერთ 
წელ ზე მე ტი ვა დით ლი ზინ გით გა ცე მა ით ვლე ბო და მომ-
სა ხუ რე ბის გა წე ვად, ხო ლო 2011 წლის 1 ნო ემ ბრი დან 
ამ ცნე ბის ქვეშ მოიაზრება სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის შე სა ბა მი სად გან საზღვრუ ლი ლი ზინ გი, თუ 
მი სი სა გა ნი არ ის ამ ორ ტი ზა ცი ას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
აქ ტი ვი (1000 ლარ ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის ძი რი თა დი 
სა შუ ალ ება ან არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვი). გარ და ამ ისა, 
აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში იჯ არ ის და ლი ზინ გის და ბეგ ვრის 
ნორ მე ბის ინ ტერ პრე ტი რე ბა ხდე ბო და კა ნონ ქვემ დე ბა-
რე აქ ტე ბი თაც. არ არ ის გა მო რიცხუ ლი, რომ ამ ჟა მად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მიდ გო მა კვლავ შე იც ვა ლოს. ას ეთი 
ტრან სფორ მა ცია და არ ას ტა ბი ლუ რო ბა, ცხა დია, ძნე ლი 
აღ საქ მე ლი ცაა და ბიზ ნეს ში ჩარ თუ ლი პი რე ბის თვის 
დის კომ ფორ ტსაც ქმნის. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ბევრ 
გა უგ ებ რო ბას ჰქონ და ად გი ლი, რის გა მოც, არა ერთ 
მე იჯ არ ეს და მო იჯ არ ეს აც შე ექ მნა პრობ ლე მა, ზო გი 
მათ გა ნი სა ვა ლა ლო შე დე გი თაც დას რულ და.

ცხა დია, ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ აში ოპ ტი მა ლუ რი 
სარ გებ ლის მი სა ღე ბად იჯ არ ის თუ ლი ზინ გის ფორ მის 
შერ ჩე ვას, აგ რეთ ვე მის ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა სა 
და და ბეგ ვრას კვა ლი ფი ცი ური ცოდ ნა-გა მოც დი ლე-
ბა სჭირ დე ბა. კომ პი უტ ერ ის და ინ ტერ ნე ტის ეპ ოქ აში 
სპე ცი ალ ური ლი ტე რა ტუ რის დე ფი ციტ ზე, სა ჭი რო გან-
მარ ტე ბის მი ღე ბის შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ვერ 
და იჩ ივ ლებ, თუმ ცა დღემ დე არ იყო ელ ექ ტრო ნუ ლი თუ 
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ბეჭ დუ რი სა ხის პრაქ ტი კუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო, სა იდ-
ან აც იჯ არ ისა და ლი ზინ გის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და და ბეგ ვრის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბულ კითხვებ ზე 
ერ თად, სრულ ყო ფი ლი პა სუ ხი რომ მი გე ღო. კონ კრე-
ტუ ლი შემ თხვე ვის თვის სა ვა რა უდო გა დაწყვე ტა უნ და 
გე ძებ ნა ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ში, ცალ კე ული ავ ტო რის 
ნაშ რომ ში ან გე კითხა გა მოც დი ლი ექ სპერ ტე ბის თვის.

დარ წმუ ნე ბით შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ამი ერ იდ ან და ინ-
ტე რე სე ბულ პი რებს თავ სა ტე ხი მო ეხ სნე ბათ: გა მომ ცემ-
ლო ბა “უნ ივ ერ სალ მა” გა მოს ცა ნა რი მან ტე რაშ ვი ლის, 
ჯე მალ ქი ტი აშ ვი ლის და და ვით ბი ბი ჩა ძის ავ ტო რო ბით 
მომ ზა დე ბუ ლი წიგ ნი “იჯ არ ის და ლი ზინ გის აღ რიცხვა 
და და ბეგ ვრა”. მას ში დე ტა ლუ რად გან ხი ლუ ლია იჯ არ ისა 
და ლი ზინ გის არ სი, ყვე ლა შე საძ ლო შემ თხვე ვის თვის, 
პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თე ბის მი ხედ ვით და მა ჯე რებ ლად, 
ამ ომ წუ რა ვად გად მო ცე მუ ლია იჯ არ ის და ლი ზინ გის 
აღ რიცხვის, ას ევე, მა თი და ბეგ ვრის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი 
2010 წლამ დე, 2010 წლი დან 2011 წლის 1 ნო ემ ბრამ დე და 
შემ დგომ პე რი ოდ ში. წიგ ნს ერ თვის ქი რავ ნო ბის, იჯ არ ის 
და ლი ზინ გის ხელ შეკ რუ ლე ბის ნი მუ შე ბი.

სა ყუ რადღე ბოა, რომ წიგ ნის ავ ტო რე ბი ცნო ბი ლი 
და აღი არ ებ ული ექ სპერ ტე ბი არი ან - წარ მო ად გე ნენ 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს და წარ მა ტე ბულ აუდ იტ-
ორ ულ კომ პა ნი ებს: ნა რი მან ტე რაშ ვი ლი, ეკ ონ ომ იკ ის 
აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, 100-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო ნაშ-
რო მის ავ ტო რი, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის აუდ იტ ის 
დე პარ ტა მენ ტის მე თო დო ლო გი ის სამ მარ თვე ლოს 
მთა ვა რი ექ სპერტ-აუდ იტ ორია; ჯე მალ ქი ტი აშ ვი ლი 
აუდ იტ ორ ული ფირ მა “ათ ოს ის” მთა ვა რი კონ სულ-
ტან ტია სა გა და სა ხა დო და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა კითხებ ში; და ვით ბი ბი ჩა ძე, ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური 
დოქ ტო რი, სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი აუდ იტ ორი ზო გად, 
სა ბან კო და სა დაზღვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ათა აუდ იტ ში, 
აუდ იტ ორ ული კომ პა ნია შპს “ბა კაშ ვი ლი და კომ პა ნი-
ის” აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რია. ავ ტორ თა ას ეთი 
შე მად გენ ლო ბა უკ ვე ნიშ ნავს, რომ წიგ ნში შერ წყმუ ლია 
კომ პე ტენ ტუ რო ბა, მდი და რი გა მოც დი ლე ბა და მა ღა ლი 
კვა ლი ფი კა ცია. რაც მთა ვა რია, ეჭ ვს არ იწ ვევს მათ მი ერ 
გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბის სის წო რე და ამ მხრივ, წიგ ნის 
სან დო ობ ის ხა რის ხი მა ღა ლია. 

მკითხვე ლის ყუ რადღე ბის მი საქ ცე ვად მხო ლოდ 
ავ ტორ თა შე მად გენ ლო ბაც სრუ ლი ად საკ მა რი სი იყო, 
თუმ ცა მე ტი სიცხა დის თვის, არ იქ ნე ბა ზედ მე ტი აქ ცენ-
ტი რე ბა იმ აზე, რომ იჯ არ ისა და ლი ზინ გის აღ რიცხვა-
და ბეგ ვრის სა კითხე ბის აქ წარ მოდ გე ნი ლი პრაქ ტი კუ ლი 
გა დაწყვე ტა სრუ ლად ეყ რდნო ბა (პა სუ ხობს) მოქ მე დი 
ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის (სა გა და სა ხა დო კო დექ სის და 
მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტრუქ ცი ებ ის) მოთხოვ ნებს 
და ამ დე ნად, მა თი იმ გვა რად გა მო ყე ნე ბა, რო გო რა დაც 
აღ ნიშ ნულ წიგ ნშია შე თა ვა ზე ბუ ლი, გა დამ ხდე ლებს გა-
ნა რი დებს და ბეგ ვრას თან და კავ ში რე ბულ ყო ველ გვარ 
რის კებს. ავ ტორ თა ჩა ნა ფიქ რი და მი ზა ნიც ეს იყო: დახ-
მა რე ბა გა ეწი ათ გა დამ ხდელ თათ ვის ამ მარ თლაც რთუ-
ლი და პრობ ლე მუ რი სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ის სწო რად 
წარ მარ თვის პრო ცეს ში. მი ზა ნი უნ აკ ლოდ მიღ წე ულია 
და მომ ხმა რებ ლის თვის მიმ ზიდ ვე ლი ღი რე ბუ ლე ბი თი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბიც სა ხე ზეა. წიგ ნით სარ გებ ლო ბი სას ყვე-
ლა სა ხის ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი წარ მო ნაქ-

მნი, რე ზი დენ ტი თუ არ არ ეზ იდ ენ ტი იურ იდი ული და 
ფი ზი კუ რი პი რი (ინ დი ვი დუ ალ ური მე წარ მე) მი იღ ებს 
იჯ არა/ლი ზინ გის სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ას თან და კავ ში-
რე ბულ ნე ბის მი ერ კითხვა ზე სა ჭი რო პა სუხს.

ას ეთ ღირ სე ბა თა გა მო, აწ უკ ვე და ინ ტე რე სე ბულ 
პირ თათ ვის ხელ მის წვდო მი ეს წიგ ნი შე იძ ლე ბა ჩა ით-
ვა ლოს, რო გორც იჯ არ ისა და ლი ზინ გის აღ რიცხვა-და-
ბეგ ვრის სა კითხებ ში პრაქ ტი კუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო, 
რომ ლი თაც თა მა მად შე უძ ლი ათ ის არ გებ ლონ ბუ ღალ-
ტრებ მა, აუდ იტ ორ ებ მა, ბიზ ნე სის სფე რო ში მოღ ვა წე 
ყვე ლა რან გის პირ მა. წიგ ნი, რო გორც და მა ტე ბი თი 
სა ხელ მძღვა ნე ლო, გა მო ად გე ბათ სტუ დენ ტებ საც, ვინც 
ეუფ ლე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის, 
აგ რეთ ვე ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის მი მარ თუ ლე ბის 
სპე ცი ალ ობ ებს.

რო ცა წიგ ნის პო ზი ტი ვებ ზე ასე გა ბე დუ ლად ვა მახ-
ვი ლებთ ყუ რადღე ბას, სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვად ჩნდე ბა 
ინ ტე რე სი, არ ის თუ არა შე ნიშ ვნა ან ნაკ ლი, რო მე ლიც 
მომ ხმა რე ბელ მა უნ და იც ოდ ეს. იმ მიზ ნი დან და ამ ოც-
ან იდ ან გა მომ დი ნა რე, რაც ავ ტო რებს ჰქონ დათ და სა ხუ-
ლი, შე ნიშ ვნე ბი არ მაქ ვს და ვერც ნაკ ლი აღ მო ვა ჩი ნე, 
თუმ ცა გა მიჩ ნდა სურ ვი ლი უფ რო გა მოკ ვე თი ლად მი-
მე ღო ავ ტორ თა პო ზი ცია შემ დეგ სა კითხებ ზე:

- რა გან სხვა ვე ბაა იჯ არ ისა და ლი ზინ გის აღ რიცხვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ სა და სა გა და სა ხა დო 
მოთხოვ ნებს შო რის?

- რამ გა ნა პი რო ბა ლი ზინ გის აღ რიცხვის მი მართ 
სა გა და სა ხა დო ნორ მე ბის ასე ხში რი ცვლი ლე ბა (რა 
მიზ ნებს ან ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბო და ეს)?

- რა ში შე იძ ლე ბა დას ჭირ დეს გა დამ ხდელს ლი ზინ გის 
აღ რიცხვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის ასე დე ტა ლუ რი აღ წე რა 
2010 წლამ დე, 2010 წლი დან 2011 წლის 1 ნო ემ ბრამ დე 
და შემ დგომ პე რი ოდ ში? 

- რამ დე ნად სა მარ თლი ანია იჯ არა/ლი ზინ გის და ბეგ-
ვრის მი მართ დღეს არ სე ბუ ლი მიდ გო მა? 

- არ ის თუ არა აუც ილ ებ ელი კვლავ სა გა და სა ხა დო 
ცვლი ლე ბე ბი და რო გო რი სა ბო ლოო სა ხე უნ და მი იღ ოს 
იჯ არ ისა და ლი ზინ გის აღ რიცხვა-და ბეგ ვრამ?

ჩე მი აზ რით, ეს წიგ ნს კვლე ვის ფორ მატ საც შეს ძენ-
და და შე სა ბა მი სად სა ინ ტე რე სოს გახ დი და მეც ნი ერ ული 
თვალ საზ რი სი თაც. თუმ ცა ობი ექ ტუ რო ბის თვის, უნ და 
შევ ნიშ ნოთ, რომ პრაგ მა ტულ მო საზ რე ბა თა გა მო, 
ავ ტო რე ბის მი ერ ას ეთი ჩა ნარ თი თა ვი დან ვე არ იყო 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, ამ ას თან, ვა ღი არ ებ, ამ ას წიგ ნის 
პრაქ ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე ბაც შე იძ ლე ბა და ეზი ან ებ ინა. 

ყო ველ შემ თხვე ვა ში, მო მე ცა შან სი და ერთ-ერ თი 
პირ ვე ლი მკითხვე ლის რან გში გა გი ზი არ ეთ ჩე მი შე ხე-
დუ ლე ბა წიგ ნზე: “იჯ არ ის და ლი ზინ გის აღ რიცხვა და 
და ბეგ ვრა”. ყვე ლა ნიშ ნის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ეს წიგ ნი პრაქ ტი კუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლოა საქ მი-
ანი წრე ებ ის თვის და იჯ არა-ლი ზინ გით მო სარ გებ ლე 
გა დამ ხდე ლებს წო ნად დახ მა რე ბას გა უწ ევს.

იური პა პას ქუა,
აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე-

ჯერ თა ფე დე რა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, 
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, 

პრო ფე სო რი.
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THE EFFECTIVENESS OF INFLATION 
TARGETING IN GEORGIA

INTRODUCTION

Monetary policy as the very important macroeconomic regulator has 
been identifi ed as the subject of intense research over years. Particularly, it 
was extensively studied for industrialized countries. However, as transition 
countries still are not able to implement strong and stable monetary policy, 
the issue at hand has become the focus of academic research only in recent 
years. Thus, we fi nd very interesting to analyze the monetary policy in 
developing countries on an example of Georgia.

Firstly, in case of Georgia the data availability gives us the possibility 
to make complete analyses. Secondly, country itself presents interesting 
case as it has recently experienced important economic transformation since 
Rose Revolution in 2003, followed by fi nancial crisis and Russian-Georgian 
War in 2008. So, the above-mentioned sequence of quite infl uential events 
outlines the challenging role of National Bank of Georgia to keep mac-
roeconomic stability in the country. Probably this might be the reason of 
switching from monetary base to infl ation targeting (IT) regime in 2009. 
Thus we fi nd interesting to elaborate consequences of this crucial change in 
the strategy of the monetary policy since 2009. Howeverthe effectiveness 
of Georgian monetary policy, after switching to infl ation targeting regime, 
has not been systematically studied until now.Recent research papers in-
stead provide fi ndings for 2002-2007, trying to identify the main channel 
of monetary transmission mechanism in Georgia. Based on the literature 
we can just state that the strongest channel of the monetary transmission 
mechanism in Georgia is the exchange rate pass through(Gigineishvili, 
2002; Samkharadze, 2008; Bakradze, 2008; Barbakadze, 2008). Thus, in 
order to compare implications of monetary policy implementation in the 
time period before and after changing the targeting regime we study the 
effects of exchange rate shocks on infl ation in the pre and post infl ation 
targeting regime by raising the following research hypothesis:

-  Infl ation targeting regime has reduced exchange pass through.

THEORETICAL BACKGROUND

MAIN DEFINITIONS
Generally monetary policy comprises the rules and actions that are adopted by the central bank to achieve its 

objectives. In most countries, the main objective of the central bank is to achieve price stability, yet the mandate of 
many central banks also encompasses other objectives, such as attainment of full employment, domestic fi nancial 
stability and effective operation of foreign payments (Loayza and Schmidt-Hebbel, 2002). Yet, how the monetary 
policy affects the real economy? This can be explained by the monetary transmission mechanism. As Petursson 
(2001) explains, “the process that describes how changes in monetary policy propagate to other parts of the economy 
is called the transmission mechanism of monetary policy”. In other words, this is the mechanism which shows 
how changes in the monetary policy variable affect infl ation and output (Rummel, 2012).Additionally, monetary 
policy changes are triggered by shocks that can affect the attainments of specifi ed objectives, affecting the economy 
through various mechanisms of transmission to the ultimate policy goals (Loayza and Schmidt-Hebbel, 2002). 
Exchange rate pass through is one of the other channels of the monetary transmission mechanism. Based on the 
theory of the neoclassical exchange rate channel, when we face appreciation of the national currency, net export 
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of the country decreases so does the total output and thus the infl ation rate decreases as well(Boivin,  Kiley, and 
Mishkin, 2010)1. 

 The exchange-rate channel:     NEER=>NX=>y=>π
Here, NEER stands for nominal effective market exchange rates. In addition to net export, import also plays the 
particular role here. Due to an increase in NEER, which means appreciation of the national currency, imported 
goods become cheaper compared to the national production. Here we can consider two goods, intermediaries and 
fi nal production. On the one hand, if intermediaries become cheaper the cost of domestic fi rms decreases and fi nally 
which refl ects in the decreased prices and thus in the decreased infl ation rate. On the other hand, when imported 
fi nal production becomes cheaper, then if local fi rms refuse reducing prices, it is possible that they will lose market.  
So, both directions give us the same result – reduced infl ation rate. 

INFLATION TARGETING FRAMEWORK
While monetary policy has received wide attention compared to fi scal policy, particularly in the stabiliza-

tion of the aggregate economy, there still exists debate on how monetary policy should be conducted. Among the 
strategies of conducting monetary policy, infl ation targeting has gained wide acceptance by many central bankers 
and economists.

As Mishkin (2000) puts it, infl ation targeting is a monetary policy strategy that encompasses fi ve main elements: 
the public announcement of medium-term numerical targets for infl ation; an institutional commitment to price 
stability as the primary goal of monetary policy, to which other goals are subordinated; an information inclusive 
strategy in which many variables, and not just monetary aggregates or the exchange rate, are used for deciding the 
setting of policy instruments; increased transparency of the monetary policy strategy through communication with 
the public and the markets about the plans, objectives, and decisions of the monetary authorities; and increased 
accountability of the central bank for attaining its infl ation objectives.

Theoretically infl ation targeting can be “strict” or “flexible”, but in practice inflation targeting is never strict but 
always flexible, in the sense that all inflation-targeting central bankers not only aim at stabilizing inflation around 
the inflation target but also put some weight on stabilizing the real economy, for instance, implicitly or explicitly 
stabilizing a measure of resource utilization such as the output gap (Svensson, 2010).

Some empirical studies support infl ation targeting, for example, Batini and Laxton (2006) studied whether 
infl ation targeting is associated with positive economic performance in emerging market. They conclude that tar-
geting is associated with lower infl ation, lower infl ation expectations, and lower infl ation volatility, with absence 
of visible adverse effects of targeting on output.

Even though infl ation targeting is argued to be a ‘’constrained discretion’’ which makes it possible to take 
care of infl ation while maintaining output stability. There are still authors who fi nd fault in this framework. For 
example Dittmar, Gavin, and Kydland (1999) adapt a Phillips Curve model to examine the price level implications 
of infl ation-targeting rules and they show that when the central bank cares about the real economy, an infl ation 
targeting regime will lead to much more uncertainty about infl ation and the price level than is suggested.

According to Mishkin (2000), because an explicit numerical target for infl ation increases the accountability 
of the central bank, infl ation targeting might also reduce the likelihood that the central bank will fall into the time-
inconsistency trap. Additionally, this regime is associated with transparency, which has tended to make the central 
bank highly accountable to the public. 

Finally, we found really interesting to review the relationship between exchange rate pass through and infl ation 
targeting. According to Taylor (cited in Coulibaly and Kempf, 2011)since infl ation targeting is aimed at reducing 
infl ation and sustaining the low infl ation rate in the long run, it is possible to predict a low exchange rate pass 
through in countries that have adopted infl ation targeting policy. 

1 See for example the neoclassical models of investment of Jorgenson (1963) and Tobin (1969), the lifecycle/
permanent income models of consumption of Brumbergand Modigliani (1954), Ando and Modigliani (1963), and 

Friedman (1957), and the international IS/LM-type models of Mundell (1963) and Fleming (1962).
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MONETARY POLICY AND ECONOMIC ENVIRONMENT IN GEORGIA
The National Bank of Georgia (NBG) is the central bank of Georgia, which is responsible for the formulation 

and implementation of monetary policy. It is an independent unit conducting monetary and exchange rate policies 
in the country. According to the Monetary Policy Strategy1, which describes the main principles of monetary policy 
in Georgia and the directions of its development, the main objective of the National Bank of Georgia is to ensure 
price stability in the country. Since 2009, monetary policy in Georgia is focused on infl ation targeting. However, 
before 2009, monetary policy was implemented under a monetary targeting regime which targeted a desired growth 
rate of the monetary base with the aim of controlling infl ation2. 

The infl ation target is set annually for the following 3-year period by the NBG and is approved by the Parlia-
ment of Georgia. Taking into consideration that at present Georgia is an emerging market economy and that such 
economies are characterized with higher infl ation and growth, the NBG has set an infl ation target of 6 percent for 
the year 2014 and 5 percent in period of 2015-2016. However, for the long-run, as the Georgian economy should 
converge to that of developed countries, the NBG set the long-run infl ation target at 3 percent. It is also remarkable 
that monetary policy of the National Bank of Georgia does not react on temporary deviations from the infl ation 
target caused by exogenous factors, except the case when the deviation is so large that it has impact on fundamental 
factors infl uencing infl ation such as: infl ation expectations and deviation of GDP from its potential level3.

As for recent research analyses of Georgian economy, as we have already mentioned, they focus on identify-
ing the main monetary transmission mechanism in Georgia.

Study conducted by Gigineishvili (2002) distinguishes between four main monetary transmission channels: 
direct interest rate channel, indirect interest channel, credit channel and the exchange rate channel. Finally paper, 
aiming to investigate the impacts of Russian crisis, fi nds the exchange rate channel the most important transmis-
sion mechanism of monetary policy in 1998-2001. 

Another paper of Samkharadze (2008) analysing pass-through of different channels using VAR approach 
and Impulse Response Functions, exhibits the same results, fi nding out positive and signifi cant exchange rate 
pass-through to infl ation, commonly observed in transition economies. The author also outlines that as Georgian 
economy is based on cash transactions, high level of dollarization and law fi nancial intermediation does not enable 
NBG to use its monetary policy tools effi ciently. 

In an attempt to explain the characteristics of infl ation, Barbakadze (2008) fi nds out that exchange rates and 
nominal wages together with seasonal price fl uctuations are the main determinants of infl ation in Georgia. Namely, 
in the short-run depreciation of Georgian Lari against US dollars by 1 percent leads to a contemporaneous increase 
in CPI by 0,28 percent. In the long-run the impact becomes stronger and an increase in CPI encounters 0,43 percent. 
As for nominal wages, in the short-run 1 percent increase in nominal wages leads to an increase in CPI by 0,03 
percent in the same month, while the impact in the long-run becomes less signifi cant.

As for studying infl ation targeting regime in Georgia, we can only fi nd evaluation of readiness to switch to the 
IT regime. The paper of Bakradze and Billmeier (2008), conducted several months before the changes in monetary 
targeting strategy, underlines three particular elements of IT in Georgia. As the fi rst element, authors consider the 
legal status of the central bank, and consistency of its interactions with the public, meaning clear cut target for 
annual infl ation followed by unambiguous communication to the public underlining that price stability is the prior-
ity aim for the central bank. As for the second basic element, they present setting of the target for infl ation, over 
a certain horizon. And the third element is defi ned as a model to forecast infl ation with some precision. Finally, 
while paper raises the question whether Georgia is ready for switching to IT, the conclusion is simply – “not yet”. 
Authors, explain such conclusion based on the following reasons: an absence of full implementation of the central 
bank’s independence, not enough clearly pronounced monetary policy and the lack of a reliable interest rate that 
refl ects the monetary stance.

1 Organic Law of Georgia on the National Bank of Georgia, N 1676 – IIS, Tbilisi, 24 September 2009.
2  Source of information: National Bank of Georgia - https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=628.
3 “Main Directions of Monetary and Exchange Rate Policies of Georgia for years 2014-2016”, N1727-IS, Kutaisi, 

December 11, 2013.
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Empirical Analyses 

Model Specification  
To verify our research hypothesis, based on the literature presented above, we use VAR approach: 

 = A (L)   +      (1) 
Where isthe vector of endogenous variables, including: real domestic GDP, domestic consumer price 
index, domestic lending rate, money supply and nominal effective exchange rate (NEER).According to 
the definition provided by the NGB, NEER is calculated as a weighted geometric average of nominal 
exchange rates against main trade partner countries’ currencies. 

iw

i ieNEER
14

1

1 ,

Where ie  is nominal exchange rate to the “i” partner countries’ currencies, iw  - weight of the country 
“i” in the foreign trade turnover of Georgia. The growth of the index means appreciation of lari. The 
reduction indicates depreciation. 

We use the data provided by National Bank of Georgia1 and National Statistics Office of Georgia2. 
The data is monthly for all variables except the real GDP which was originally released in quarters. 
However, we filled the gaps between quarters by using interpolation. 

Although, as the country has specific characteristics, we employ structural VAR approachas 
follows: 

G(L)    =  ,where G(L) = F + H(L)      (2) 
Therefore, the structural equation and reduced-form equation (1) have the following relationship: 

A(L) =  H(L) ;  = or = F  ;  = ' (3)  
 and are variance covariance matrix of  and  , respectively.Consistent estimates of F and 

are inferred by estimates of . Since ' contains n×(n+1) parameters to be estimated, while 
contains only n×(n +1) / 2 parameters, we need n×(n+1)/2 restrictions to achieve identification. 

Normalization of the diagonal elements of F reduces the required number of restrictions to n×(n 1)/2, 
which should be motivated by economic theory. 

Following  Samkharadze (2008) who studied the monetary transmission mechanism in Georgia, 
we employ the non-recursive identification scheme:  

   A         

 

 
The first row of “matrix A” represents the assumption that the real sector does not 

contemporaneously react to all policy variables. In the same way, the second row underlines that 
pricelevel is not contemporaneously affected. The third row shows that the money demand depends 
contemporaneously on the output, inflation and interest rate. The fourth row presents the monetary 
policy reaction function, in other words how the interest rate is set by the changes in money shock and 
exchange rate. And finally the last row shows that exchange rate might be affected by all kind of 
shocks to other endogenous variables.  

                                                            
1 National Bank of Georgia - https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=2&lng=eng. 
2National Statistics Office of Georgia - http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=137&lang=eng. 
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As we need to compare the implications of the monetary policy in Georgia before and after the 
inflation targeting regime, we split time period between 2003-2008 and 2009-2013 and we estimate 
two models for these time periods with different restrictions. 

To make restrictions properly, for the first period we follow restrictions set in the paper 
(Samkharadze 2008). Namely, based on the approach offered by Citu (2003),Samkharadzeassumes 
that money enters the equation of the interest rate, which implies that   equals to zero. The author 
also states that is not different from zero becausepolicy variables do not cause contemporaneous 
effects on the interest rate. The last restriction imposed by Samkharadze refers to the fact that interest 
rate inGeorgiadoes not have a lot of power to attract the foreign capital in the country. So it implies 
that is zero as well. However, for the second time period after inflation target regime, we change 
restrictions. Precisely, we make  non-zero, in other words, in conditions of inflation targeting, we 
would expect interest rate to respond to price level since we think that to achieve inflation targetNBG 
might adjust interest rates. 

 
Preliminary Test Results3

First of all, we applied Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test to check stationarity of variables. 
All variables found out to be non-stationary but getting stationary at the first difference level. After we 
tested for the appropriate number of lags to include in our model using VAR Lag Order Selection 
Criteriaby assuming a maximum lag length of 6. We observed that the various   criteria used in 
selecting the optimal number of lags suggested different lag length. Specifically, LR suggested 4 lags, 
FPE suggested 1 lag, AIC suggested 6 lags, SC suggested 1 lag and HQ suggested 1.It seemed rational 
to choose lag one since majority of methods suggests 1 lag. However, to avoid the possibility of 
autocorrelation of residuals when few lags are used, we test for VAR residual serial correlation. The 
test was conducted with LM autocorrelation test. None of the lags chosen by the various methods 
certified the test. However, at lag 2, the test rejected the presence of autocorrelation among residuals. 
Since lag 2 is in between the two lags, we found it rational to choose it as our optimal lag. Afterwards, 
since our variables were stationary at the first difference level, we checked for cointegration applying 
Johansen Cointergation Test, figuring out no cointegration which enabled us not to switch on VEC 
model but to keep working on VAR model. Finally, since our focus was set on the VAR model, we 
checked the stability of VAR system. The test was done with 2lags, as we have already defined 2 lags 
as the optimal lag length. For a VAR process to be stationary, the roots of det ( Inzp – A1zp-1 - …-Ap) = 
0 must all lie inside the unit circle. Test result confirmed that all roots of the equation lie inside the unit 
circle, thus the VAR system satisfies the stability condition. 

While constructing the above-mentioned matrix with different restrictions for the first and second 
models to run structural VAR, we faced some problems because of collineairity. Thus to improve our 
estimation, we logged our variables. Because of putting everything in logs, we checked above-
mentioned tests again, however results were pretty the same.  

Interpretation of Results  

FIRST MODEL, TIME PERIOD 2003-2008 
Figure 1, presents the response of   inflation (proxied by CPI) to a nominal effective exchange rate 

shock (po5sitive), in period 2003-2008. First of all we should recall that a positive shock in NEER is 
translated into the appreciation of the national currency4. In line with the economic intuitions, that 
currency appreciation might cause the decrease in inflation rate, the figure shows that inflation 
                                                            
3 Since for both models we used the same data and variables and applied the same tests, to avoid duplicate writing, we 
provide test results once for both models.  
4 See the section of Model Specification, p.4.  
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responds negatively to the shock. Moreover, this effect is persistent over the period of 12 months. It 
reaches its peak in the sixth month and then declines for the eleventh and the twelfth months. 
However, the response is highly insignificant, evidenced by the wide margin of the error band from the 
zero horizontal line. 
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Figure 1. Illustration of the Impulse Response Functions for the fi rst model.

Table 1, includes the variance decomposition matrix of infl ation, which tells us what percentage of the variance 
in infl ation is due to shocks to nominal effective exchange rate in Georgia, in period 2003-2008. The contribution 
of nominal effective exchange rate shock to the variance of infl ation is 0 percent in period 1 and starts increasing 
from 0.772931percent from the second period accounting to 5.941185 percent by the tenth period. From the elev-
enth period, this peak value starts decreasing and reaches 5.722598 percent by the twelfth period.

Variance Decomposition of 
(MONTHLY_INFLATION):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.011152  0.322152  99.67785  0.000000  0.000000  0.000000
 2  0.016579  0.263530  91.18057  7.047229  0.735740  0.772931
 3  0.019846  0.878451  84.96520  11.65672  0.908962  1.590667
 4  0.022337  2.790421  77.59348  15.40952  1.543336  2.663242
 5  0.024497  4.916959  70.33987  18.60074  2.303690  3.838742
 6  0.026477  6.991193  63.88965  21.12133  3.230192  4.767630
 7  0.028320  8.806855  58.43099  23.04641  4.313634  5.402112
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 8  0.030057  10.37859  53.85433  24.48079  5.520421  5.765870
 9  0.031710  11.74125  49.99737  25.50928  6.826997  5.925103

 10  0.033293  12.93684  46.70994  26.21054  8.201493  5.941185
 11  0.034818  13.99815  43.87422  26.64781  9.617613  5.862208
 12  0.036293  14.94921  41.40183  26.87430  11.05206  5.722598

Table 1. Variance Decomposition Matrix of Infl ation for the fi rst model.

SECOND MODEL, TIME PERIOD 2009-2013
Figure 2, presents the response of infl ation (proxied by CPI) to a nominal effective exchange rate shock 

(positive), in period 2009-2013.The fi gure shows that infl ation responds positively to the shock of the exchange 
rate and this effect is persistent over the period of  9 months. It starts increasing in the second period and reaches 
its peak value by the sixth period. Afterwards, it starts declining and almost returns to the initial level by the tenth 
period. However, the response is highly insignifi cant, evidenced by the wide margin of the error band from the 
zero horizontal line.

Figure 2. Illustration of the Impulse Response Functions for the second model.
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Table 2, illustrates the variance decomposition matrix of infl ation (which tells us what percentage of the 
variance in infl ation is due to shocks to nominal effective exchange rate) in Georgia, in period 2009-2013. The 
contribution of nominal effective exchange rate shock to the variance of infl ation is 0 percent in the fi rst period. It 
starts increasing from 0.235072 percent at the second period and reaches its peak, 1.072116 percent by the tenth 
period. However, it starts decreasing and accounts 0.864321 percent by the twelfth period.

 Variance Decomposition of 
(MONTHLY_INFLATION):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.010034  0.928111  99.07189  0.000000  0.000000  0.000000
 2  0.016031  5.572615  93.22480  0.836301  0.131214  0.235072
 3  0.019144  4.119613  93.51499  0.873676  1.082686  0.409035
 4  0.021090  5.108319  90.26027  0.756249  3.301301  0.573860
 5  0.022590  6.485024  83.19206  0.694867  8.758487  0.869563
 6  0.023877  6.409677  75.54167  0.705423  16.22252  1.120712
 7  0.025185  5.791014  67.98826  0.995562  23.99924  1.225924
 8  0.026569  5.331038  61.13211  1.745340  30.61240  1.179111
 9  0.028055  5.087595  55.16487  2.952240  35.72318  1.072116
 10  0.029621  4.899312  50.28350  4.386300  39.46830  0.962588
 11  0.031263  4.649686  46.48121  5.799529  42.20526  0.864321
 12  0.032971  4.371232  43.66954  7.023061  44.15581  0.780353

Table 2. Variance Decomposition Matrix of Infl ation for the second model.

CONCLUSIONS
We aimed to study consequences of establishing infl ations targeting regime in Georgia since 2009, as the issue 

at hand was not systematically studied until now. Recent research papers only give fi ndings that the most important 
monetary transmission channel in Georgia was exchange rate pass through before changing targeting regime. Thus, 
in order to compare implications of monetary policy implementation in the time period before and after monetary 
policy changes,we studied the effects of exchange rate shocks on infl ation in the pre and post infl ation targeting 
regime. Based on the literature around the topic, our economic intuition behind effi ciency of monetary policy was 
an expected decrease in exchange rate pass through. In other words, effi cient monetary policy should decrease the 
volatility of infl ation due to changes in exchange rate. Thus we raised the following research hypothesis: Infl ation 
targeting regime has reduced exchange rate pass through.

To verify the above-mentioned hypothesis we applied structural VAR approach. However, we set different 
restrictions for the periods before and after IT regime. Since the monetary policy regime has been changed in 2009, 
we split the time period between 2003-2008 and 2009-2013 and estimated two models for these time periods. 

Our econometrical analyses showed that even though in the both periods the pass through seems insignifi cant, 
in the period before infl ation targeting regime the exchange rate pass-through was strong and persistent. While on 
the other hand, our results confi rmed that for the period after establishing IT regime the exchange rate pass through 
was found out to be reduced. 

Namely, in the fi rst period, Variance Decompositions matrix exhibited that maximum 5.941185 percent of the 
variance in infl ation was due to shocks to nominal effective exchange rate, while in the second period, the peak 
value of the variance in infl ation due to shocks to nominal effective exchange rate accounted only 1.072116 per-
cent. Moreover, Impulse Response Functions illustrated, that in the fi rst period the impact of exchange rate shock 
on the infl ation is strong and moreover persistent, as the infl ation rate does not even returns to its initial level even 
after the twelfth months. In other words, the results of estimates for the fi rst period can be translated into the high 
volatility of infl ation due to the exchange rate shocks. While for the second period, Impulse Response Functions 
enlightened that the infl ation rate almost returns to its initial level even by the tenth period. So our estimations 
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showed that persistence of the shock was clearly reduced after establishing infl ation targeting regime in Georgia.
Thus, even though in the both periods the pass through seems insignifi cant, our results highlighted that after 

switching to the infl ation targeting regime the exchange rate pass through has decreased fi nally refl ected in the less 
response and less variance in the infl ation due to the exchange rate shocks. Thus we have the reason to verify our 
hypothesis that infl ation targeting regime has helped to reduce exchange rate pass through in Georgia.
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Appendix
FIRST MODEL, TIME PERIOD 2003-2008

ESTIMATES OF RESTRICTIONS

 Structural VAR Estimates
 Date: 05/31/14   Time: 03:00
 Sample (adjusted): 2003M03 2008M12
 Included observations: 70 after adjustments
 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)
 Convergence achieved after 16 iterations
 Structural VAR is over-identifi ed (4 degrees of freedom)

Model: Ae = Bu where E[uu']=I
Restriction Type: short-run pattern matrix
A = 

1 0 0 0 0
C(1) 1 0 0 0
C(2) C(4) 1 C(5) 0

0 0 0 1 C(6)
C(3) 0 0 0 1

B = 
C(7) 0 0 0 0

0 C(8) 0 0 0
0 0 C(9) 0 0
0 0 0 C(10) 0
0 0 0 0 C(11)

Coeffi cient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1)  0.008379  0.017616  0.475642  0.6343
C(2) -0.174511  0.064762 -2.694663  0.0070
C(3) -0.062842  0.029144 -2.156279  0.0311
C(4)  0.055693  0.438147  0.127111  0.8989
C(5)  0.431573  0.116089  3.717610  0.0002
C(6)  0.448470  0.258886  1.732308  0.0832
C(7)  0.075547  0.006385  11.83216  0.0000
C(8)  0.011134  0.000941  11.83216  0.0000
C(9)  0.040816  0.003450  11.83216  0.0000

C(10)  0.041203  0.003482  11.83216  0.0000
C(11)  0.018421  0.001557  11.83216  0.0000

Log likelihood  725.7751
LR test for over-identifi cation: 
Chi-square(4)  12.99439 Probability  0.0113

Estimated A matrix:
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.008379  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
-0.174511  0.055693  1.000000  0.431573  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.448470
-0.062842  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000

Estimated B matrix:
 0.075547  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.011134  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.040816  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.041203  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.018421
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Variance Decomposition Analyses

 Variance Decomposition 
of (GDP):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.075547  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 2  0.085014  87.01095  1.799073  0.000204  2.308653  8.881123
 3  0.089597  84.40451  1.687392  0.599105  2.164843  11.14415
 4  0.091645  82.87881  1.612837  0.640060  3.018059  11.85023
 5  0.092874  81.91523  1.724269  0.766276  3.697908  11.89631
 6  0.093931  80.90856  1.949168  0.844920  4.585414  11.71194
 7  0.094927  79.89047  2.218307  0.932974  5.473828  11.48442
 8  0.095895  78.89494  2.461766  1.020147  6.367043  11.25611
 9  0.096830  77.95207  2.662403  1.109261  7.236470  11.03980

 10  0.097732  77.06874  2.821315  1.197629  8.075218  10.83710
 11  0.098599  76.24281  2.946582  1.283245  8.879597  10.64776
 12  0.099431  75.46962  3.046429  1.364386  9.648528  10.47103

 Variance 
Decomposition of 

(MONTHLY_
INFLATION):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.011152  0.322152  99.67785  0.000000  0.000000  0.000000
 2  0.016579  0.263530  91.18057  7.047229  0.735740  0.772931
 3  0.019846  0.878451  84.96520  11.65672  0.908962  1.590667
 4  0.022337  2.790421  77.59348  15.40952  1.543336  2.663242
 5  0.024497  4.916959  70.33987  18.60074  2.303690  3.838742
 6  0.026477  6.991193  63.88965  21.12133  3.230192  4.767630
 7  0.028320  8.806855  58.43099  23.04641  4.313634  5.402112
 8  0.030057  10.37859  53.85433  24.48079  5.520421  5.765870
 9  0.031710  11.74125  49.99737  25.50928  6.826997  5.925103

 10  0.033293  12.93684  46.70994  26.21054  8.201493  5.941185
 11  0.034818  13.99815  43.87422  26.64781  9.617613  5.862208
 12  0.036293  14.94921  41.40183  26.87430  11.05206  5.722598

 Variance Decomposition 
of LOG

(MONEY_SUPPLY):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.046852  9.105676  0.017517  75.89273  14.40500  0.579077
 2  0.055146  9.746920  0.978421  74.54997  14.30652  0.418171
 3  0.063802  13.63557  0.788412  70.55424  14.70558  0.316209
 4  0.070213  14.95013  0.651419  68.22171  15.79527  0.381477
 5  0.076039  16.32537  0.637778  66.04417  16.51982  0.472863
 6  0.081241  17.33502  0.752488  63.81748  17.49134  0.603673
 7  0.086085  18.20055  0.993153  61.64855  18.42755  0.730202
 8  0.090643  18.94304  1.309389  59.49079  19.41531  0.841468
 9  0.094984  19.59717  1.670483  57.38884  20.41210  0.931403
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 10  0.099144  20.18166  2.047270  55.35335  21.41928  0.998442
 11  0.103148  20.70892  2.420812  53.39984  22.42663  1.043800
 12  0.107012  21.18773  2.778329  51.53581  23.42826  1.069872

 Variance Decomposition 
of LOG

(MARKET_
INTEREST_RATE):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.042077  0.256038  0.000000  0.000000  95.88924  3.854721
 2  0.049915  0.182348  0.256710  0.001757  94.80490  4.754285
 3  0.058504  1.637482  0.358125  0.310484  91.59617  6.097739
 4  0.064988  2.434137  0.357584  0.687052  90.07972  6.441508
 5  0.070416  3.421747  0.348900  1.073866  88.40092  6.754565
 6  0.075064  4.191634  0.328041  1.524960  86.96432  6.991041
 7  0.079027  4.819953  0.309568  1.975385  85.65292  7.242169
 8  0.082451  5.301511  0.292116  2.434151  84.46634  7.505878
 9  0.085404  5.665776  0.276375  2.885545  83.39059  7.781715
 10  0.087957  5.934961  0.262174  3.327272  82.41326  8.062335
 11  0.090160  6.128653  0.249791  3.756005  81.52417  8.341386
 12  0.092058  6.262459  0.239637  4.170845  80.71321  8.613853

 Variance Decomposition 
of LOG

(NOMINAL_
EFFECTIVE_EXCHAN):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.019023  6.228489  0.000000  0.000000  0.000000  93.77151
 2  0.028104  8.867605  0.054941  1.091626  0.078364  89.90746
 3  0.032378  10.59776  0.217381  0.824558  0.062887  88.29742
 4  0.034610  11.96604  0.657765  0.921559  0.208755  86.24588
 5  0.035928  12.95513  1.243439  1.443736  0.523891  83.83380
 6  0.036792  13.50486  1.801835  2.305064  0.963687  81.42455
 7  0.037432  13.74216  2.219600  3.400017  1.463447  79.17477
 8  0.037950  13.78021  2.477995  4.624970  1.959760  77.15706
 9  0.038399  13.70744  2.603596  5.905816  2.411484  75.37167
 10  0.038807  13.57954  2.638606  7.187736  2.792456  73.80166
 11  0.039187  13.42899  2.621401  8.435434  3.091799  72.42237
 12  0.039545  13.27427  2.581081  9.626775  3.308947  71.20892
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SECOND MODEL, TIME PERIOD 2009-2013 
ESTIMATES OF RESTRICTIONS

 Structural VAR Estimates
 Date: 05/31/14   Time: 03:50
 Sample (adjusted): 2009M03 2013M12
 Included observations: 58 after adjustments
 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)
 Convergence achieved after 11 iterations
 Structural VAR is over-identifi ed (3 degrees of freedom)

Model: Ae = Bu where E[uu']=I
Restriction Type: short-run pattern matrix
A = 

1 0 0 0 0
C(1) 1 0 0 0
C(2) C(4) 1 C(6) 0

0 C(5) 0 1 C(7)
C(3) 0 0 0 1

B = 
C(8) 0 0 0 0

0 C(9) 0 0 0
0 0 C(10) 0 0
0 0 0 C(11) 0
0 0 0 0 C(12)

Coeffi cient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1)  0.011808  0.016018  0.737121  0.4610
C(2) -0.102103  0.050906 -2.005710  0.0449
C(3)  0.017218  0.017455  0.986421  0.3239
C(4)  0.569622  0.430140  1.324272  0.1854
C(5) -0.946137  0.426357 -2.219118  0.0265
C(6)  0.524366  0.119734  4.379439  0.0000
C(7)  1.074269  0.389848  2.755609  0.0059
C(8)  0.081866  0.007601  10.77033  0.0000
C(9)  0.009987  0.000927  10.77033  0.0000

C(10)  0.031561  0.002930  10.77033  0.0000
C(11)  0.032577  0.003025  10.77033  0.0000
C(12)  0.010882  0.001010  10.77033  0.0000

Log likelihood  662.0720
LR test for over-identifi cation: 
Chi-square(3)  1.023709 Probability  0.7955

Estimated A matrix:
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.011808  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
-0.102103  0.569622  1.000000  0.524366  0.000000
 0.000000 -0.946137  0.000000  1.000000  1.074269
 0.017218  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000

Estimated B matrix:
 0.081866  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.009987  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.031561  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.032577  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.010882
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Variance Decomposition Analyses

 Variance Decomposition of 
LOG(GDP):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.081866  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 2  0.084978  95.18183  1.205115  0.287508  2.114936  1.210615
 3  0.093679  81.60628  3.021357  0.677474  10.48862  4.206265
 4  0.096629  77.60974  3.390769  0.699219  12.61518  5.685093
 5  0.099002  75.28068  3.322033  0.923535  14.07906  6.394685
 6  0.100670  74.61051  3.223965  1.325171  14.33073  6.509625
 7  0.101493  73.69378  3.210518  1.869793  14.61579  6.610112
 8  0.102060  72.90535  3.189579  2.205705  14.96475  6.734613
 9  0.102754  71.96630  3.148990  2.378527  15.55148  6.954697

 10  0.103571  70.86623  3.130601  2.450430  16.29243  7.260309
 11  0.104498  69.61881  3.133293  2.499352  17.13137  7.617174
 12  0.105412  68.42882  3.134197  2.559028  17.91730  7.960654

 Variance Decomposition of 
LOG(MONTHLY_INFLATION):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.010034  0.928111  99.07189  0.000000  0.000000  0.000000
 2  0.016031  5.572615  93.22480  0.836301  0.131214  0.235072
 3  0.019144  4.119613  93.51499  0.873676  1.082686  0.409035
 4  0.021090  5.108319  90.26027  0.756249  3.301301  0.573860
 5  0.022590  6.485024  83.19206  0.694867  8.758487  0.869563
 6  0.023877  6.409677  75.54167  0.705423  16.22252  1.120712
 7  0.025185  5.791014  67.98826  0.995562  23.99924  1.225924
 8  0.026569  5.331038  61.13211  1.745340  30.61240  1.179111
 9  0.028055  5.087595  55.16487  2.952240  35.72318  1.072116

 10  0.029621  4.899312  50.28350  4.386300  39.46830  0.962588
 11  0.031263  4.649686  46.48121  5.799529  42.20526  0.864321
 12  0.032971  4.371232  43.66954  7.023061  44.15581  0.780353

 Variance Decomposition of 
LOG(MONEY_SUPPLY):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.038893  4.883674  7.489314  65.85127  19.29140  2.484346
 2  0.053866  4.068968  13.85153  39.04193  39.40750  3.630070
 3  0.067648  5.800373  16.47305  27.34325  43.77158  6.611752
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 4  0.077359  4.923392  18.06281  22.78876  45.65403  8.571013
 5  0.086329  4.233200  18.22874  20.03510  47.27161  10.23134
 6  0.092852  4.629142  17.78559  18.84727  47.32374  11.41426
 7  0.098169  4.677653  17.10670  18.38759  47.33034  12.49772
 8  0.102421  4.686384  16.41455  18.08169  47.26482  13.55255
 9  0.106119  4.491479  15.74076  17.76480  47.29456  14.70840

 10  0.109450  4.292550  15.08607  17.35652  47.33023  15.93463
 11  0.112577  4.094223  14.43727  16.89237  47.36890  17.20724
 12  0.115489  3.931063  13.80877  16.42368  47.37253  18.46396

 Variance Decomposition of 
LOG (MARKET_

INTEREST_RATE):
 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.035883  0.027926  6.934259  0.000000  82.42334  10.61447
 2  0.040928  8.599510  5.705086  0.008693  76.03944  9.647271
 3  0.044965  11.76650  4.793754  4.097929  71.05409  8.287729
 4  0.048304  15.16551  4.192961  6.840622  66.61474  7.186170
 5  0.050485  14.00999  4.120713  9.373702  65.91675  6.578841
 6  0.052666  12.89213  4.700496  10.71735  65.63130  6.058734
 7  0.055419  11.68713  6.059414  11.17658  65.46028  5.616605
 8  0.058302  10.56714  7.762990  11.24024  65.08360  5.346031
 9  0.061232  9.666636  9.383817  11.29764  64.44359  5.208313

 10  0.063940  9.134038  10.67924  11.46026  63.58044  5.146023
 11  0.066361  8.783986  11.65293  11.73838  62.67579  5.148904
 12  0.068470  8.521115  12.38089  12.04214  61.83630  5.219564

 Variance Decomposition of 
LOG (NOMINAL_

EFFECTIVE_EXCHAN):

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5

 1  0.010973  1.649952  0.000000  0.000000  0.000000  98.35005
 2  0.015219  0.897085  2.973953  2.178063  0.274197  93.67670
 3  0.018967  0.604373  9.236208  2.682430  1.679742  85.79725
 4  0.022441  0.432322  16.26966  3.214268  2.478855  77.60490
 5  0.025795  0.479572  22.93993  3.802529  2.929161  69.84881
 6  0.028948  0.610860  28.73275  4.315118  3.140811  63.20046
 7  0.031816  0.801390  33.50139  4.743697  3.078284  57.87524
 8  0.034356  0.963595  37.43241  5.080394  2.894529  53.62907
 9  0.036538  1.086713  40.68170  5.296094  2.661887  50.27361

 10  0.038359  1.164391  43.36993  5.405285  2.437391  47.62300
 11  0.039837  1.215996  45.55699  5.425445  2.260137  45.54143
 12  0.041001  1.249239  47.27826  5.382060  2.164435  43.92601



 115 115

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
4

ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის ეფ ექ ტი ან ობა სა ქარ თვე ლო ში

იაშა (იაკობ) მეს ხია
ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის

სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ერ თა შო რი სო
ბიზ ნე სის კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლი

თი ნა თინ ახ ვლე დი ანი
ვარ შა ვის უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ის პროგ რა მის მა გის ტრან ტი

რე ზი უმე

სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის რო ლი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბა სა და მაკ რო ენ ომ იკ-
ური სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პრო ცეს ში გა დამ წყვეტ მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს. გან სა კუთ რე ბით 
აღ სა ნიშ ნა ვია უკ ან ას კნე ლი წლებ ში მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის იმ პლე მენ ტა ცია, ვარ დე ბის რე ვო ლუ-
ცი ის შემ დგო მი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბის, რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ომ ისა და მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სის ფონ ზე. ამ მხრივ, სა ყუ რადღე ბოა ის ფაქ ტი, რომ სწო რედ მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ეფ-
ექ ტი ან ობ ის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით მოხ და სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის სტრა ტე გი აში გარ კვე ული 
ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. კერ ძოდ, 2009 წელს, მო ნე ტა რუ ლი რე ჟი მი დან ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის 
რე ჟიმ ზე გა დას ვლა. თუმ ცა ღა იქ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რომ ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის 
შეს წავ ლა სა ქარ თვე ლო ში სის ტე მურ ხა სი ათს ჯერ კი დევ არ ატ არ ებს, მნიშ ვნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია, 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის სტრა ტე გი აში და ნერ გი ლი თარ გე თი რე ბის რე ჟი მის შე დე გე ბის გა მოკ ვლე ვა. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის გარ შე მო არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ლი ტე რა ტუ რის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე 
ცალ სა ხად იკ ვე თე ბა, რომ მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა და ცე მის მე ქა ნიზ მში ყვე ლა ზე ძლი ერ გაც ვლი-
თი კურ სის კომ პო ნენ ტი მუ შა ობს. სხვა სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, ინ ფლა ცი ის მერ ყე ობ აზე ყვე ლა ზე 
უფ რო მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას გაც ვლი თი კურ სის ცვლი ლე ბე ბი ახ დენს. მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
ეფ ექ ტი ან ობა კი ნიშ ნავს სწო რედ გაც ვლი თი კურ სის გავ ლე ნით ინ ფლა ცი ის დო ნის მერ ყე ობ ის შემ-
ცი რე ბას. შე სა ბა მი სად, ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ახ ალი სტრა ტე გი ის ეფ ექ ტი ან ობ ის შეს წავ ლის მიზ ნით 
სტა ტი აში გა მოკ ვლე ულია გაც ვლი თი კურ სის შო კის გავ ლე ნა ინ ფლა ცი ის დო ნე ზე ინ ფლა ცი ის თარ-
გე თი რე ბის წი ნა და შემ დგომ პე რი ოდ ებ ში. 

კვლე ვა ეფ უძ ნე ბა ემ პი რი ულ ან ალ იზს, სა ხელ დობრ, ეკ ონ ომ ეტ რი კუ ლი ან ალ იზ ის თვის გა მო ყე ნე-
ბუ ლია სტრუქ ტუ რუ ლი ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის მო დე ლი (structural VAR). ამ ას თან, მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ის ცვლი ლე ბის შე სა ბა მი სად, დრო ის პე რი ოდი და ყო ფი ლია ინ ფლა ცი ის თარ-
გე თი რე ბის რე ჟი მის წი ნა და შემ დგომ პე რი ოდ ებ ად და აგ ებ ულია ორი ეკ ონ ომ ეტ რი კუ ლი მო დე ლი 
სხვა დას ხვა შეზღუდ ვე ბით, შე სა ბა მი სად 2003-2009 და 2009-2013 წლე ბის თვის. ეკ ონ ომ ეტ რი კუ ლი 
ან ალ იზ ის შე დე გე ბი ცხად ყოფს რომ გაც ვლი თი კურ სის არ ხის გავ ლე ნა ინ ფლა ცი ის მერ ყე ობ ის 
დო ნე ზე 2003-2009 წლებ ში უფ რო მტკი ცე და ძლი ერია ვიდ რე ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის შემ-
დგომ 2009-2013 წლებ ში. უფ რო ზუს ტად, ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის წი ნა პე რი ოდ ში ვა რი აცი ის 
დე კომ პო ზი ცი ის მატ რი ცა გვიჩ ვე ნებს რომ ინ ფლა ცი ის ცვლი ლე ბის მაქ სი მუმ 5.94 % გა მოწ ვე ულია 
ნო მი ნა ლუ რი ეფ ექ ტუ რი გაც ვლი თი კურ სის შო კის გავ ლე ნით, ხო ლო იმ პულ სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცია 
გვიჩ ვე ნებს, რომ ინ ფლა ცი ის დო ნე საწყის მაჩ ვე ნე ბელს არ უბ რუნ დე ბა თორ მე ტი თვის შემ დე გაც 
კი. ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის შემ დგომ პე რი ოდ ში კი იმ ავე შო კის გავ ლე ნით აიხ სნე ბა ინ ფლა ცი ის 
ცვლი ლე ბის მხო ლოდ 1.07 % და იმ პულ სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცი ის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით ინ ფლა-
ცი ის დო ნე უბ რუნ დე ბა საწყის მაჩ ვე ნე ბელს ათი თვის შემ დგომ. 

სა ბო ლო ოდ, ჩვენს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ეკ ონ ომ ეტ რი კუ ლი ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა 
და ვას კვნათ, რომ ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის შემ დგომ პე რი ოდ ში შემ ცი რე ბუ ლია გაც ვლი თი კურ სის 
შო კის გავ ლე ნა ინ ფლა ცი ის დო ნის მერ ყე ობ აზე. შე სა ბა მი სად ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბა შე იძ ლე ბა 
მი ვიჩ ნი ოთ მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ეფ ექ ტი ან ობ ის ამ აღ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტრუ მენ ტად სა-
ქარ თვე ლო ში.



ბო ლო პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლო ში გან ვი თა რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნე ბი მრა ვალ მხრივ სა ინ ტე რე სოა. ერთ–ერ თი 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი, რო მე ლიც 
მა ღალ სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რესს იწ ვევს, არ ის უცხო 
ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ზე ქარ თუ ლი მი წის გას ხვი სე ბა. 
რო გორც ცნო ბი ლია, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლომ პარ ლა მენ ტის მი ერ 2013 წლის 
სა გა ზაფხუ ლო სე სი აზე მი ღე ბუ ლი კანონი, რომ ლის 
სა ფუძ ველ ზეც, უცხო ელ ებ სა და უცხო ქვე ყა ნა ში 
რე გის ტრი რე ბულ იურ იდი ულ პი რებს, ას ევე უცხო 
ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ის მი ერ სა ქარ თვე ლო ში და ფუძ-
ნე ბულ იურ იდი ულ პი რებს სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
და ნიშ ნუ ლე ბის მი წებ ზე სა კუთ რე ბის მო პო ვე ბის უფ-
ლე ბა შე უჩ ერ დათ, არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო. 

სა ინ ტე რე სოა სა კითხი – რა გან სა კუთ რე ბუ ლო ბით 
ხა სი ათ დე ბა მი წის რე სურ სი და რო გო რია მის მი მართ 
არ სე ბუ ლი მიდ გო მე ბი. 

მი წის რე სურ სებს ყო ველ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად-
გი ლი ეჭ ირა ად ამი ან ის ცხოვ რე ბა ში. მი წა ზე ზე მოქ მე-
დე ბი სას ად ამი ანი იყ ენ ებს მის ქი მი ურ, ფი ზი კურ და 
ბი ოლ ოგი ურ თვი სე ბებს. 

მი წას (მი წის რე სურ სს) გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ-
რთხი ლით გა ნი ხი ლავს წმინ და წე რი ლი. ად ამი ანი 
ედ ემ ის ბა ღი დან გა მო აძ ევა უფ ალ მა მი წის და სა-
მუ შა ვებ ლად, სა იდ ან აც თვი თონ შე იქ მნა. ეს შრო-
მა პრინ ცი პუ ლად გან სხვავ დე ბო და ედ ემ ის ბაღ ში 
შრო მი სა გან. მი წა და იწყევ ლა ად ამი ან ის გა მო და მას 
ტან ჯვა–წვა ლე ბა მო უტ ანა. მი სი მოკ ვდა ვი სხე ული 
კი მი წას და ემ ორ ჩი ლა: “და ად ამს უთხრა: “რა კი შენს 
დე და კაცს და უჯ ერე და შე ჭა მე ხის ნა ყო ფი, რომ ლის 
ჭა მაც მე აგ იკ რძა ლე, მი წა და იწყევ ლოს შენს გა მო: 
ტან ჯვით ღე ბუ ლობ დე მის გან საზ რდოს მთე ლი შე ნი 
სი ცოცხლე! და ძეძ ვი და ეკ ალი აღ მო გი ცე ნოს მან და 
მინ დვრის ბა ლა ხი იყ ოს შე ნი საზ რდო! პი როფ ლი ანი 
ჭამ დე პურს, ვიდ რე მი წად მი იქ ცე ოდე, რად გან მის გან 
ხარ აღ ებ ული, რად გან მი წა ხარ და მი წად ვე მი იქ ცე-
ვი!” (დაბ. 3:17–19). 

წმინ და წე რილ ში ფორ მუ ლი რე ბუ ლია კერ ძო სა-
კუთ რე ბის პრინ ცი პი, თუმ ცა ამ პრინ ცი პის გა გე ბა 
უფ რო მო ცუ ლო ბი თია, ვიდ რე სა კუთ რე ბის შე სა ბა მი სი 
ეკ ონ ომ იკ ური და სა მარ თლებ რი ვი გა გე ბა. უპ ირ ვე ლე-
სად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ სუ ლი ერი აღ ქმა და 
“გა ზომ ვა” ბევრ ეკ ონ ომ იკ ურ ცნე ბას ფარ დო ბი თად 
აქ ცევს. სუ ლი ერი ას პექ ტით სა კუთ რე ბას სპე ცი ფი ური 
მიდ გო მა ეს აჭ ირო ება, რაც უპ ირ ვე ლე სად მი წის რე-
სურ სს უკ ავ შირ დე ბა. ღმერ თმა შექ მნა მი წა და უბ ოძა 
იგი ად ამი ან ებს რა თა და უფ ლე ბოდ ნენ და ეპ ატ რო ნათ 
მის თვის (დაბ. 1:28). “აღ მო აც ენ ებ ბა ლახს პი რუტყვი-
სათ ვის და მცე ნა რე ებს – ად ამი ან ის მსა ხუ რე ბის თვის, 
რა თა გა მო იღ ოს საკ ვე ბი მი წი დან” (ფს. 103:14). 

ამ ას თან, მი წა უპ ირ ვე ლე სად ღმერ თი საა: “უფ ლი სა 
არ ის ქვეყ ნი ერ ება და სავ სე ბა მი სი, სამ ყა რო და მკვიდ-
რნი მის ნი” (ფს. 23.1) და მი წი სად მი გან სა კუთ რე ბუ ლი 

სიფ რთხი ლე უნ და გა მო ვი ჩი ნოთ: “მი წა არ გა იყ იდ-
ოს სა მუ და მოდ, რად გან მი წა ჩე მია. თქვენ ხომ ჩე მი 
ხიზ ნე ბი ხართ. თქვენს სამ კვიდ რე ბელ მი წა ზე მი წის 
გა მოს ყიდ ვის ნე ბა დარ თეთ. თუ გა ღა რიბ დე ბა შე ნი 
ძმა და გა ყი დის თა ვის სამ კვიდ რე ბელს, მი ვი დეს მი სი 
ახ ლო ნა თე სა ვი მას თან და გა მო ის ყი დოს მი სი ძმის 
მი ერ გა ყი დუ ლი. თუ მას გა მომ სყიდ ვე ლი არა ჰყავს, 
მაგ რამ შემ დეგ მი ეც ემა შე საძ ლებ ლო ბა და თვით 
ჰპო ვებს გა მოს ყიდ ვის სა შუ ალ ებ ას, გა მო ით ვა ლოს 
გა ყიდ ვი დან გა სუ ლი წლე ბი და და უბ რუ ნოს ნა მე ტი 
იმ ას, ვი საც მიჰ ყი და, და თა ვი სი სამ კვიდ რე ბე ლი ჩა-
იბ არ ოს.” (ლევ. 23:27). 

ამ ას თან, მი წი ერ ცხოვ რე ბა ში “კერ ძო სა კუთ რე ბა” 
გა ნი საზღვრე ბა სა კუთ რე ბი სად მი ჩვე ულ ებ რი ვი, ას ევე 
მი წი ერი მიდ გო მით. საღ ვთო გა გე ბით, სა კუთ რე ბა ზე 
უფ ლე ბა შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ღვთი სა გან 
ბო ძე ბუ ლი სიმ დიდ რის გარ კვე ულ ნა წილ ზე ად ამი ან თა 
მარ თვის დაშ ვე ბა გან საზღვრუ ლი პე რი ოდ ით. 

მი წის რე სურ სთან და კავ ში რე ბით ად ამი ან ის შრო-
მის მოყ ვა რე ობ ის მი მარ თე ბის შე სა ხებ იობ ის წიგ ნში 
ფას და უდ ებ ელ ცნო ბებს ვხვდე ბით, რაც უშუ ალ ოდ 
მი წას თან, ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბას თან, შრო მის 
და ნა წი ლე ბას თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. ად ამი ანს უფ-
ალ მა უბ ოძა მი წა არა მარ ტო ნა ყო ფი ერ ებ ით (რო გორც 
სახ ნავ–სა თე სი სა ვარ გუ ლი), არ ამ ედ მთე ლი თა ვი სი 
სიმ დიდ რით, მად ნე ბით, წი აღ ისე ულ ით, რომ ლის გა მო-
ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია წარ მო ებ ის პრო ცეს ში, ად ამი ან ის 
სა სი კე თოდ: “ვერ ცხლს სა ბა დო აქ ვს და ოქ როს ად გი ლი, 
სა დაც წმენ დენ მას. რკი ნას მი წი დან იღ ებ ენ, სპი ლენ-
ძს კი მად ნი დან ად ნო ბენ. ზღვა რი და უდო ად ამი ან მა 
ბნელს და ქვეყ ნის კი დემ დე ეძ ებს მა დანს წყვდი ად სა 
და ბნელ ში. გათხა რა მა ღა რო ები ხე ობ აში, შორს, უკ-
აც რი ელ, მი ვიწყე ბულ ად გი ლებ ში. ხო ლო მი წა – მის გან 
აღ მო ცენ დე ბა პუ რი, მი სი ქვე შე თი კი ამ ობ რუ ნე ბუ ლია, 
თით ქოს ცეცხლის გან. მი სი ქვე ბი სა ფი რო ნის ად გი ლია 
და მი სი მტვე რი ოქ როს შემ ცვე ლია. ად ამი ანი კაჟ ზე 
იწ ვდის ხელს, მთლი ან ად აყ ირ ავ ებს მთებს. კლდე ებ ში 
არ ხე ბი გაჰ ყავს და ყო ვე ლი ვე ძვირ ფასს სჭვრეტს მი სი 
თვა ლი. მდი ნა რე თა დი ნე ბას აკ ავ ებს, და და მა ლუ ლი 
სი ნათ ლე ზე გა მო აქ ვს.” (იობ. 28:1–11). 

წმინ და წე რი ლი სა კუ თა რი მი წის მომ ვლელს, ყა-
ირ ათი ან და მე ურ ნე ად ამი ანს და უმ ად ლე ბელ ლუკ-
მა პურს პირ დე ბა: “თა ვი სი მი წის მხვნელ-მთეს ვე ლი 
მაძ ღა რი იქ ნე ბა; ამაო საქ მე თა მა დე ვა რი კი სი ღა რი-
ბით აივ სე ბა” (იგ ავ. 28:19). სო ლო მონ ბრძე ნი გვმოძ-
ღვრავს: “ვინც თა ვი სას ხნავს და თე სავს, არ და იმ შე ვა; 
უაზ რო მიზ ნე ბის მა დე ვა რი კი უგ უნ ურია. უკ ეთ ურ ის 
წა დი ლია უკ ეთ ური ნა დავ ლი; მარ თალ თა ფეს ვი კი 
ნა ყოფს გა მო იღ ებს.” (იგ ავ. 12:11–12)

დი დად მოწყა ლეა უფ ალი, მაგ რამ რო დე საც მე-
ტის მე ტად გა ნა რის ხებს მას ად ამი ანი, უპ ირ ვე ლე სად 
უფ ლის მცნე ბე ბის და უც ვე ლო ბის გა მო, გან საც დე-
ლებს უვ ლენს მას. წმინ და წე რი ლი დან მრა ვა ლი ას ეთი 
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მიწის ფართობი

მა გა ლი თის მოყ ვა ნა შე იძ ლე ბა. მათ შო რის აღ სა ნიშ-
ნა ვია გან საც დე ლე ბი, რო მე ლიც ად ამი ან ის მი წას თან 
ურ თი ერ თო ბას უკ ავ შირ დე ბა. 

წარ ღვნის შემ დეგ უფ ალ მა მი ნი მუ მამ დე შეზღუ და 
რე სურ სი, თუმ ცა ახ ალ თა ობ ას კვლავ მის ცა ღვთის-
კენ მოქ ცე ვის შან სი. და ვუკ ვირ დეთ იმ გა რე მო ებ ას, 
რომ უპ ირ ვე ლე სად მი წის რე სურ სი შეზღუ და და ამ ით 
თით ქმის ყვე ლა ფე რი შე იზღუ და. მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო 
შე დე გი ამ ქმე დე ბი სა: ქვე ყა ნა გა ნიწ მინ და კა ცობ რი-
ობ ის ცოდ ვე ბი სა გან და მად ლი ერ ებ ის ნიშ ნად ნო ემ 
ღმერ თს სა კურ თხე ვე ლი აუგო. წმინ და წე რილ ში 
ას ევე მრა ვა ლი მა გა ლი თია იმ ისა, რომ უფ ალი მა ტე-
რი ალ ურს, მათ თვის ძვირ ფასს არ თმევს ად ამი ან ებს 
მა თი ვე სა სი კე თოდ, რა თა გა ეღ ვი ძოთ, და ფიქ რდნენ 
და სუ ლი ერი შე იძ ინ ონ (ფს. 37:1-2). 

უფ ლის მუ ქა რას იეზ ეკი ელ თა ნაც ვხვდე ბით: “და 
უთხა რი ამ ქვეყ ნის ხალ ხს: ასე ამ ბობს-თქო უფ ალი 
ღმერ თი იერ უს ალ იმ ისა და ის რა ელ ის ქვეყ ნის მკვიდ-
რებ ზე: თა ვის პურს ტკი ვი ლით შე ჭა მენ და თა ვის 
წყალს ჭი რი თა და ტან ჯვით შეს ვა მენ, რად გან და ცა-
რი ელ დე ბა მა თი ქვე ყა ნა მი სი სი სავ სი სა გან მის მცხოვ-
რებ თა ძა ლა დო ბის გა მო. და სახ ლე ბუ ლი ქა ლა ქე ბი 
და ინ გრე ვა და გა უდ აბ ურ დე ბა ქვე ყა ნა; და მიხ ვდე ბით, 
რომ მე ვარ უფ ალი.” (ეზ. 12:19–20)

წმინ და წე რი ლი გვას წავ ლის, არ გა დავ წი ოთ 
საზღვა რი (სა მა ნი), რო მე ლიც წი ნაპ რებ მა და აწ ეს ეს 
მი წის – ღვთის გან ბო ძე ბუ ლი სიმ დიდ რის გა ყო ფი სას: 
“არ გა და წიო შე ნი მოყ ვა სის მიჯ ნა, წი ნაპ რებ მა რომ 
დას ვეს შენს სამ კვიდ რო ში, რო მელ საც და იმ კვიდ რებ 
ქვე ყა ნა ში, რო მელ საც უფ ალი, შე ნი ღმერ თი, გაძ-
ლევს”. (II რჯ. 19:14) 

სა ზო გა დოდ, რე სურ სე ბის შეზღუ დუ ლო ბა ეკ ონ ომ-
იკ ის, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ჩვე ნი ყო ფი ერ ებ ის ძი რე ული 
პრობ ლე მაა, სა იდ ან აც ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა სხვა 
პრობ ლე მა გა მომ დი ნა რე ობს. “იშ ვი ათ ობ ის” კონ-
ცეფ ცია რე სურ სე ბის შეზღუ დუ ლო ბა საც ნიშ ნავს. 
ეკ ონ ომ იკ ური რე სურ სე ბი არ ის წარ მო ებ ის ათ ვის 
აუც ილ ებ ელი ელ ემ ენ ტე ბი. 

ეკ ონ ომ იკ ში ძი რი თა დი რე სურ სის რამ დე ნი მე სა-
ხეს გა მო ყო ფენ:

• შრო მა, ანუ ად ამი ან ური რე სურ სი;
• კა პი ტა ლი, ანუ შრო მის სა შუ ალ ებ ები;
• მი წა, ანუ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი;
• სა მე წარ მეო საქ მი ან ობა (უნ არი).
მი წა, ანუ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბია ყო ვე ლი ვე, რა-

საც უფ ალი უბ ოძ ებს, ჩუქ ნის ად ამი ანს, ხო ლო ეს 
უკ ან ას კნე ლი იყ ენ ებს მას წარ მო ებ აში — მად ნე ბი, 
წი აღ ისე ული, ნავ თო ბი, ხე-ტყე, წყა ლი, სახ ნავ-სა-
თე სი სა ვარ გუ ლე ბი, ანუ რე სურ სე ბის აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბა. 

და მა ფიქ რე ბე ლია ერ თი გა რე მო ება — ოთხი ძი რი-
თა დი რე სურ სი დან (წარ მო ებ ის ფაქ ტო რი დან): შრო მა, 
მი წა სა მე წარ მეო უნ არი და კა პი ტა ლი) სა მი მათ გა ნი 
სწო რედ უფ ლის უშუ ალო ქმნი ლე ბაა: შრო მი სა და სა-
მე წარ მეო უნ არ ის შე მოქ მე დი — ად ამი ანი, რო მე ლიც 
ღმერ თმა შექ მნა მის სა ხედ, ხა ტად და “მი წა”, ანუ 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მთე ლი გა მა. 

რაც უფ რო მცი რეა რა ოდ ენ ობ რი ვად რე სურ სი, ანუ 
მე ტია შეზღუ დუ ლო ბის ხა რის ხი, მით მე ტია მი სი ფა
სი. იგი ძი რი თა დად მოთხოვ ნა-მი წო დე ბის თა ნა ფარ-
დო ბით ყა ლიბ დე ბა. შეზღუ დუ ლო ბის (დე ფი ცი ტის) 
ზრდას კი უც ვლე ლი მი წო დე ბის პი რო ბებ ში ფა სის 
ზრდა მოჰ ყვე ბა (სა ქონ ლის დე ფი ცი ტი ზრდის ფასს, 
ფუ ლის დე ფი ცი ტი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს, სა მუ შაო 
ძა ლის შეზღუდ ვა ხელ ფასს და ა.შ.). 

რო გორც ცნო ბი ლია, ეკ ონ ომ იკ ური რენ ტა არ ის 
ფა სი, რო მე ლიც გა და იხ დე ვი ნე ბა მი წი სა და სხვა ბუ-
ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბი სათ ვის, რო მელ თა 
რა ოდ ენ ობა და მა რა გე ბი მკაც რად შეზღუ დუ ლია.

სწო რედ მი წი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მი წო-
დე ბის უნ იკ ალ ური პი რო ბე ბი — მა თი ფიქ სი რე ბუ ლი 
რა ოდ ენ ობა, გა ნას ხვა ვე ბენ რენ ტულ გა და სახ დე ლებს 
შრო მის ან აზღა ურ ებ ის აგ ან, პრო ცენ ტე ბი სა და მო-
გე ბი სა გან.

სა დაც უნ და გა მო იყ ენ ებ ოდ ეს მი წა, მი სი მი წო დე ბა 
(S) ყო ველ თვის აბ სო ლი ტუ რად ელ ას ტი ურია (იხ. ნახ. 
1). მი წას არ აქ ვს წარ მო ებ ის და ნა ხარ ჯე ბი — ის ინი 
ხომ ბუ ნე ბი სა გან “უფ ას ოდ” ბო ძე ბუ ლი სიმ დიდ რეა. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მი წის ნა ყო ფი ერ ებ ის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა სხვა დას ხვა მე თო დე ბით შე საძ ლე ბე ლია 

ნა ხა ზი 1
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(გაწ მენ და, დრე ნა ჟი, ირ იგ აცია), ყო ვე ლი ვე ამ ას მივ ყა-
ვართ მი წის ხა რის ხის და არა რა ოდ ენ ობ ის ზრდამ დე.

საქ სტა ტის ინ ფორ მა ცი ით, სა ქარ თვე ლოს 2,6 მი-
ლი ონი ჰექ ტა რი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის 
მი წა აქ ვს, თუმ ცა ამ ის შე სა ხებ სტა ტის ტი კას არც 
საქ სტა ტი და არც სა ჯა რო რე ეს ტრი აწ არ მო ებს.

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის და ყო ფა სპე ცი ფი-
ურია გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით (იხ. ნახ 2).

სამიწათმოქმედოსამიწათმოქმედო
ტერიტორიატერიტორია

16%

სოფლისსოფლის
მეურნეობაშიმეურნეობაში

გამოგამოუუყენებყენებეელილი
მიწამიწა
14%

ბუნებრივბუნებრივ-
სამეურნეოსამეურნეო
ფართობიფართობი

(ტყეტყე, ბუჩქნარიბუჩქნარი, სს
ათიბათიბ-საძოვრებისაძოვრები)

70%

საქართველოს ტერიტორია გამოყენების თვალსაზრისითსაქართველოს ტერიტორია გამოყენების თვალსაზრისით

ვერ და ვე თან ხმე ბით ზო გი ერ თი ტი ტუ ლო ვა ნი 
ორ გა ნი ზა ცი ის მო საზ რე ბას აღ ნიშ ნულ სა კითხთან 
და კავ ში რე ბით იმ ის შე სა ხებ, რომ მი წის ბა ზა რი ჯერ 
კი დევ სუს ტია და რად გან სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და-
ნიშ ნუ ლე ბის მი წის სა კუთ რე ბის რე გის ტრა ცი ის ცვლი-
ლე ბა ძალ ზე მცი რე რა ოდ ენ ობ ას – 1%–ს შე ად გენს, 
მო რა ტო რი უმ ის და წე სე ბა ნა ად რე ვი იყო. 

ამ დე ნად, გა მო დის, რომ ჯერ უნ და მივ ცეთ სტი მუ-
ლი უცხო ელ თა მი ერ მი წის შეს ყიდ ვას, რი თაც მი წის 
ბა ზა რიც ჩა მო ყა ლიბ დე ბა (?!) და შემ დეგ გან ვი ხი ლოთ 
სა კითხი მო რა ტო რი უმ ის და წე სე ბის შე სა ხებ. მხო ლოდ 
უცხო ელ თა მი ერ მი წის შეს ყიდ ვა გა ნა ვი თა რებს მი წის 
ბა ზარს? ამ პრო ცე სის შე უქ ცე ვა დად, მო უზ ომ ავ ად 
და თა ვი სუფ ლად წარ მარ თვა ხომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
საფ რთხე ებ ის შემ ცვე ლია ჩვე ნი მცი რემ მი წი ანი ქვეყ-
ნი სათ ვის. 

სა ქარ თვე ლოს დე და ეკ ლე სი ის პო ზი ცია ამ სა-
კითხთან და კავ ში რე ბით ცალ სა ხაა, რაც სა ქარ-
თვე ლოს კა თო ლი კოს–პატ რი არ ქმაც და აფ იქ სი რა: 
“სა ჭი როა ხე ლი სუფ ლე ბამ სწრა ფად მი იღ ოს ზო მე ბი 
და ევ რო პის რი გი ქვეყ ნე ბის მსგავ სად შე იმ უშა ოს სა-
თა ნა დო რე გუ ლა ცი ები, რა თა გა ნე იტ რალ დეს ფრი ად 
ნე გა ტი ური მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი. მძი მე სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ მა მდგო მა რე ობ ამ არ უნ და გა ნა-
პი რო ბოს ყვე ლა ზე დი დი მა ტე რი ალ ური სიმ დიდ რის, 
ჩვე ნი მი წა-წყლის და კარ გვა და ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ებ ის 
მხო ლოდ მო სამ სა ხუ რე პერ სო ნა ლად გა დაქ ცე ვა. არ 
უნ და მოხ დეს ისე, რომ ამ ქვეყ ნის მკვიდ რთ, რო მელ-
თაც, პირ ველ რიგ ში, ეკ უთ ვნით აქა ური სი კე თე და 
დოვ ლა თი, აღ არ ჰქონ დეს ში და სა მე წარ მეო რე სურ-
სე ბის გა მო ყე ნე ბის სა შუ ალ ება”. 

მიგ ვაჩ ნია, რომ რაც დრო გა დის, მით მე ტად იკ-
ვე თე ბა სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის 
სა კუთ რე ბის შე სა ხებ ერ თი ანი სა ხელ მწი ფო პო ლი-
ტი კის შე მუ შა ვე ბის და მი წის ნაკ ვე თე ბის რე გის ტრა-
ცი ის ყოვ ლის მომ ცვე ლი პროგ რა მის ფორ მი რე ბის 
აუც ილ ებ ლო ბა.

აუც ილ ებ ელია ის ეთი რე გუ ლა ცი ებ ის მი ღე ბა, 

რო მე ლიც ერ თი მხრივ, არ და აბ რკო ლებს უცხო ელ 
ინ ვეს ტორს, ხელს შე უწყობს სა ქარ თვე ლო ში მის ბიზ-
ნეს–საქ მი ან ობ ას (ამ ის ათ ვის სუ ლაც არ არ ის აუც ილ-
ებ ელი გა აჩ ნდეს სა კუთ რე ბა ში მი წა) და მე ორე მხრივ, 
მი წა, რო გორც ერ ოვ ნუ ლი სიმ დიდ რრე შე ნარ ჩუნ დე ბა 
და და ცუ ლი იქ ნე ბა მი სი ხა რის ხი. ამ ავე დროს მი წა 
უნ და გან ვი ხი ლოთ, რო გორც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რე-
ზერ ვი და იმ ედი გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტაკ ლიზ მე ბი სას 
და გან საც დე ლე ბი სას. 

თუ კი რე სურ სე ბის იშ ვი ათ ობ ის პრობ ლე მა სა ზო გა-
დო ებ ის მი ერ ყვე ლა დო ნე ზე — ინ დი ვი დი დან სა ხელ-
მწი ფომ დე, იქ ნე ბა გა სიგ რძე გა ნე ბუ ლი, ეს აიძ ულ ებს 
სა ხელ მწი ფოს გა ატ არ ოს გო ნივ რუ ლი და ეფ ექ ტი ანი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა, ხო ლო თი თოეული ინ დი ვი-
დი შე ეც დე ბა მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბით გა მო იყ ენ ოს 
მის ხელთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი. 

ნი კო ჩიხ ლა ძე
ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, 

თე ოლ ოგი ის დოქ ტო რი, ქუ თა ის ის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა და წყა რო ები:

ჩიხ ლა ძე ნ., მარ თლმა დი დებ ლო ბის ეკ ონ ომ იკ ური 
პა რა ლე ლე ბი. აკ. წე რეთ ლის 

სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბა. 
ქუ თა ისი, 2013.

ჩიხ ლა ძე ნ., რე სურ სე ბის შეზღუ დუ ლო ბა მარ-
თლმა დი დებ ლუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური სწავ ლე ბე ბის 
მი ხედ ვით. ჟურნ. “ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა”, 
№1, 2011.

კო ღუ აშ ვი ლი პ., ქრის ტე ვე ნა ხია. მე ხუ თე სა მეც-
ნი ერო კონ ფე რენ ცი ის “ქრის ტი ან ობა და ეკ ონ ომ იკა” 
შრო მა თა კრე ბუ ლი. თსუ, თბ., “უნ ივ ერ სა ლი”, 2010. 
გვ. 79-90. 

4. Кандалинцев В., Бизнес во Христе. Эльверсия, 
www.sobor.vinchi.ru 

5. Лукин С. Книга бытия о разделении труда. журн. 
“Проблемы современной экономики”, 2004, №1

6. Макконнелл К., Брю С., Экономикс. М., II ч. 
Инфра-М, 2000.

7. http://bhoga.ru/uspekh-v-biznese-protestantskaya-
trudovaya-etika-ekonomicheskii-kodeks-biblii 

8. http://beloikonomos.blogspot.com/p/blog-
page-7351.html 

9. http://www.imperativ.narod.ru/bib/bibl-ec1.html 
10.http://holybible.ge/index.php 
11. http://www.tabula.ge/ge/story/85245-ilia-ii-

ucxoelebze-mitsebis-gasxviseba-dartkmis-tsinashe-
daakenebs-saxelmtsifos 

12. http://www.transparency.ge/blog/moratoriumi-
mitsis-gaqidvaze-mskhvili-utskhoeli-permerebis-
istoriebi?page=3 

13.www.geostat.ge
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sa dazRve vo kom pa ni eb is za ra li an ob is 
ko ef ici en te bis ga an ga ri Se bis 
Ta vi se bu re be bi sa qar Tve lo Si

სა დაზღვე ვო ბა ზა რი ფი ნან სუ რი ბაზ რის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სეგ მენ ტია, რომ ლის მი ზან-
მი მარ თულ საქ მი ან ობ ას სხვა დას ხვა რის კის შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის ან აზღა ურ ება წარ მო-
ად გენს. რო გორც ვი ცით, ზა რა ლი(loss) სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის შე დე გად დაზღვე ულ ის ფი ნან სუ რი 
და ნა კარ გის ოდ ენ ობაა, რომ ლის ან აზღა ურ ებ აზე პა სუ ხის მგე ბე ლია მზღვე ვე ლი. ზა რა ლის ან აზღა-
ურ ება ხდე ბა სა დაზღვე ვო რე ზერ ვე ბის ფონ დი დან, რო მელ საც სა დაზღვე ვო კომ პა ნია ქმნის სა ქარ-
თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ ტის 2010 წლის 9 მარ ტის №35/01 ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე 
“სა დაზღვე ვო რე ზერ ვე ბის სა ხე ობ ათა გან საზღვრი სა და შექ მნის წე სე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ”.

გა ნას ხვა ვე ბენ ორი სა ხის ზა რა ლი ან ობ ის კო ეფ იცი ენ ტს: ზა რა ლი ან ობ ის წმინ და კო ეფ იცი ენ ტს 
(loss ratio) და ზა რა ლი ან ობ ის კომ ბი ნი რე ბულ კო ეფ იცი ენ ტს (combined loss ratio).

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ზა რა ლი ან ობ ის კო ეფ იცი ენ ტი პრო ცენ ტუ ლი სი დი დე ებ ით გა მო ის ახ ება და 
სწო რედ ამ კო ეფ იცი ენ ტის მეშ ვე ობ ითაა შე საძ ლე ბე ლი შე ვიქ მნათ ერ თგვა რი წარ მოდ გე ნა მო ცე-
მუ ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის ფი ნან სურ სტა ბი ლუ რო ბა ზე.

ზა რა ლი ან ობ ის კო ეფ იცი ენ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი და დე ბი თი ხა სი ათ ით წარ მოგ ვიდ გე ბა რო დე საც ის 
ვა რი რებს 0 – 100 % შუ ალ ედ ში, ხო ლო, რო დე საც მაჩ ვე ნე ბე ლი 100% — იან ნიშ ნულს ცდე ბა, ეს ნიშ-
ნავს, რომ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში მო ზი დუ ლი პრე მი ებ ის სიმ ცი რეა ან აზღა ურ ებ ულ ზა რა ლებ თან 
მი მარ თე ბა ში, რაც ას ახ ვას პრო ცენ ტულ მა ნიშ ნე ბელ ში ჰპო ვებს.

ზა რა ლი ან ობ ის წმინ და კო ეფ იცი ენ ტის (loss ratio) გა მოთ ვლა შემ დე გი ფორ მუ ლით ხორ ცი ელ-
დე ბა :
  L=S/P

სა დაც: 
(S) — გა დახ დი ლი ზა რა ლი; 
(P ) — მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ის შე სა ბა მის გა მო მუ შა ვე ბულ პრე მი ას თან. 
გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლოს სა დაზღვე ვო ბა ზა რი, ზა რა ლი ან ობ ის წმინ და კო ეფ იცი ენ ტზე დაყ-

რდნო ბით. №1 დი აგ რა მა ზე ას ახ ულია სა ქარ თვე ლო ში ფუნ ქცი ონ ირ ებ ადი სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები 
ზა რა ლი ან ობ ის წმინ და კო ეფ იცი ენ ტე ბის მი ხედ ვით 2012 წლის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით.

დი აგ რა მა №1 

 119 119

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
4



წყა რო: სა ქარ თვე ლოს დაზღვე ვის სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი
დი აგ რა მის მი ხედ ვით მარ ტი ვი და სად გე ნია რომ შპს სა დაზღვე ვო კომ პა ნია “ჩარ ტის ევ რო პა ს.ა. 

სა ქარ თვე ლოს ფი ლი ალი” ყვე ლა ზე მყარ ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტად გვევ ლი ნე ბა, მი სი ზა რა ლი ან ობ-
ის წმინ და კო ეფ იცი ენ ტი მხო ლოდ 1,1% -ს შე ად გენს. თუმ ცა აქ ვე სა ყუ რადღე ბოა ის თან ხობ რი ვი, 
კო ლო სა ლუ რი გან სხვა ვე ბა მო ზი დულ პრე მი ებ სა თუ ან აზღა ურ ებ ულ ზა რა ლებს შო რის, რო მე ლიც 
ამ კომ პა ნი ას სხვა ბაზ რის ლი დერ კომ პა ნი ებ თან მი მარ თე ბა ში გა აჩ ნდა. (მაგ: ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი 
კომ პა ნი ის მო ზი დულ მა პრე მი ამ 472 686 ლა რი შე ად გი ნა, მა შინ, რო დე საც სა დაზღვე ვო კომ პა ნია 
“ალ და გი ბი სიაი”-ს მი ერ მო ზი დუ ლი პრე მია 85 353 176 ლარს უტ ოლ დე ბო და). ყვე ლა ზე ზა რა ლი ანი 
2012 წე ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნია “ქარ თუ” — სთვის აღ მოჩ ნდა, კომ პა ნი ამ მთლი ანი წე ლი სა ერ თო 
ზა რა ლით და ას რუ ლა, რა მე თუ მო ზი დუ ლი პრე მი ებ ის რა ოდ ენ ობ ას ან აზღა ურ ებ ული ზა რა ლის რა-
ოდ ენ ობ ამ გა და აჭ არ ბა. კომ პა ნი ის ზა რა ლი ან ობ ის წმინ და კო ეფ იცი ენ ტმა 101% შე ად გი ნა. 

2012 წელს ბა ზარ ზე მოქ მე დი 14 კომ პა ნი იდ ან კრი ტი კულ ზღვარს მი ახ ლო ვე ბუ ლი სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნია “ალ ფა” აღ მოჩ ნდა, მის მა ზა რა ლი ან ობ ის წმინ და კო ეფ იცი ენ ტმა 88,1% შე ად გი ნა. და ნარ-
ჩენ მა სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ მა 2012 წე ლი მი უხ ედ ავ ად სხვა დას ხვა სიძ ნე ლე ებ ისა, ფი ნან სუ რი 
თვალ საზ რი სით სტა ბი ლუ რად, და ას რუ ლეს. 

2013 წელს სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე წლის ბო ლოს, შემ დეგ ნა ირი მდგო მა რე ობა იყო და ფიქ სი რე ბუ-
ლი, იგ ივე კო ეფ იცი ენ ტზე დაყ რდნო ბით.

დი აგ რა მა №2

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს დაზღვე ვის სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი

სა უკ ეთ ესო მაჩ ვე ნე ბე ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნია “უნ ის ონ მა” და აფ იქ სი რა, მი სი ზა რა ლი ან ობ ის 
წმინ და კო ეფ იცი ენ ტმა მხო ლოდ 10,71% შე ად გი ნა. 2013 წლის ბო ლოს კომ პა ნი ები “ალ ფა”, “პსპ სა-
მე დი ცი ნო დაზღვე ვა”, შპს სა დაზღვე ვო კომ პა ნია “აი სი ჯგუ ფი”, შპს დაზღვე ვის კომ პა ნია “ქარ თუ” 
და ს.ს. სა დაზღვე ვო კომ პა ნია “ჩარ ტი სის სა ქარ თვე ლოს ფი ლი ალი” ზა რალ ზე გა ვიდ ნენ და მა თი 
ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა ეჭ ვქვეშ დად გა. ს.ს. სა დაზღვე ვო კომ პა ნია “ჩარ ტი სის სა ქარ თვე ლოს ფი-
ლი ალი” 478,73%-ით ზა რალ ზე გა ვი და და წლის ყვე ლა ზე ზა რა ლი ანი კომ პა ნია გახ და სა დაზღვე ვო 
ბა ზარ ზე (იხ. დი აგ რა მა№2), 2013 წლის ბო ლოს მის მა მო ზი დულ მა პრე მი ამ მხო ლოდ 96 226 ლა რი 
შე ად გი ნა. 

№2 დი აგ რა მი დან თვალ ნათ ლივ ჩანს, რომ მდგო მა რე ობა ძა ლი ან მძი მეა, კომ პა ნი ათა უმ ეტ ეს ობა 
გა დაც დე ნი ლია სა ხი ფა თო ზღვარს, ბა ზარ ზე მოქ მე დი 13 კომ პა ნი იდ ან მხო ლოდ 3 კომ პა ნია იყო 
50% — იან ნიშ ნულს ქვე მოთ, რაც ერ თობ სა ყუ რადღე ბოა.
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სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბა საკ მა ოდ მერ ყე ვია 2013 წლის სა ბო ლოო 
მო ნა ცე მე ბით, ამ ის მი ზე ზად შე იძ ლე ბა ის ეკ ონ ომ იკ ური ძვრე ბი და ვა სა ხე ლოთ, რაც ქვე ყა ნამ ბო ლო 
წლის გან მავ ლო ბა ში გა ნი ცა და. 2013 წელს სა დაზღვე ვო სექ ტორს ზე დამ ხედ ვე ლო ბა შე ეც ვა ლა — 
სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ ბან კს ჩა მო ერ თვა აღ ნიშ ნუ ლი ფუნ ქცია და ჩა მო ყა ლიბ და “სა ქარ თვე ლოს 
დაზღვე ვის სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი”. 

ვი მე დოვ ნებთ, ახ ალი სამ სა ხუ რი სათ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა და ფა სე ბის პე-
რი ოდი იყო და შემ დე გის თვის გაძ ლი ერ ებ ული მეთ ვალ ყუ რის სა ხით მოგ ვევ ლი ნე ბა. 2013 წლის 
თე ბერ ვალ ში ამ უშ ავ და მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მის შე სა ხებ, 
პროგ რა მამ გარ კვე ული სა ხეს ხვა ობა გა ნი ცა და და კი დევ უფ რო შე ივ სო, მომ სა ხუ რე ობ ის კუთხით, 
ამ ავე წლის პირ ვე ლი ივ ლი სი დან. მთე ლი სიმ ძლავ რით ამ უშ ავ ებ ულ მა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მამ, 
სა დაც სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები აღ არ ფი გუ რი რებ დნენ, სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს მომ ხმა რე ბელ თა 
გარ კვე ული ნა წი ლი გა მო აც ალა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტიც, რაც სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე 
ჯან მრთე ლო ბის დაზღვე ვის კუთხით გან ვი თარ და, ჯა ნა დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის ამ უშ ავ-
ებ ამ აიძ ულა სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები დაზღვე ვის სხვა ის ეთი სა ხე ობ ები აეთ ვი სე ბი ნათ, რო მე ლიც 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლის დრო ის ამ დე ნად მცი რე 
პე რი ოდ ში შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა. გარ და ამ ისა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე-
ობ ის და ბა ლი შე მო სავ ლი ან ობა და სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის საკ მა ოდ მა ღა ლი, მო სახ ლე ობ ის უმ-
ეტ ეს ობ ის თვის ნაკ ლე ბად ხელ მი საწ ვდო მი ტა რი ფე ბი.

დაზღვე ვა ში ას ევე გა მო იყ ენ ება, ზა რა ლი ან ობ ის კომ ბი ნი რე ბუ ლი კო ეფ იცი ენ ტიც (combined loss 
ratio), რომ ლის გა მოთ ვლაც ძი რე ულ ად არ გან სხვავ დე ბა ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დის გან, თუ არ 
გა ვით ვა ლის წი ნებთ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის ად მი ნის ტრა ცი ულ და აკ ვი ზი ცი ურ ხარ ჯებს. ზა რა ლი-
ან ობ ის კომ ბი ნი რე ბუ ლი კო ეფ იცი ენ ტის (combined loss ratio) გა ან გა რი შე ბის ფორ მუ ლას შემ დე გი 
სა ხე აქ ვს:

L = (S +A1+A2 ) / P
სა დაც:
(S ) — გა დახ დი ლი ზა რა ლი 
(A1

 ) — ად მი ნის ტრა ცი ული ხარ ჯე ბი;
(A2

 ) — აკ ვი ზი ცი ური ხარ ჯე ბი; 
(P ) — მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ის შე სა ბა მის გა მო მუ შა ვე ბულ პრე მია
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ინ ფორ მა ცია სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ად მი ნის ტრა ცი ული და აკ ვი ზი ცი ური 

ხარ ჯე ბის შე სა ხებ, სა ჯა რო არ არ ის, ის სხვა ინ ფორ მა ცი ას თან ერ თად წლის ბო ლოს შე სა ბა მი სი 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის შედ გე ნილ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში აის ახ ება.

ზა რა ლი ან ობ ის კომ ბი ნი რე ბუ ლი კო ეფ იცი ენ ტის რიცხვი თი მნიშ ვნე ლო ბა აღ ემ ატ ება ზა რა ლი ან-
ობ ის წმინ და კო ეფ იცი ენ ტე ბის რიცხვით მნიშ ვნე ლო ბებს, რა მე თუ გა წე ული ხარ ჯე ბი შე სა ბა მი სი 
მა თე მა ტი კუ რი წი ლა დის მრიცხველ ში და დე ბი თი ნიშ ნით გვევ ლი ნე ბა.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები არ იძ ლე ვი ან სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას ად მი ნის ტრა ცი ული და აკ ვი ზი ცი-
ური ხარ ჯე ბის შე სა ხებ, რაც ზა რა ლი ან ობ ის კომ ბი ნი რე ბუ ლი კო ეფ იცი ენ ტის სწო რი გან საზღვრის 
სა შუ ალ ებ ას არ იძ ლე ვა, სა ზო გა დო ებ აში სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის მი მართ ნდო ბის ფაქ ტო რი მი-
ნი მა ლუ რია. 

და ბო ლოს, ვი ტო ვებთ იმ ედს, რომ იმ უამ რა ვი ცვლი ლე ბის შემ დეგ რაც სა დაზღვე ვო ბა ზარ მა 
ბო ლო პე რი ოდ ში გა ნი ცა და, ბევ რად მე ტი ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დე ბა დაზღვე ულ ებ ის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა ზე, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად შემ ცირ დე ბა სა დაზღვე ვო პრე მი ები ის ეთ პრო დუქ ტებ ზე, რომ ლე ბიც 
ჯან მრთე ლო ბის დაზღვე ვის სა ხელ მწი ფო პრგრა მით არ იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და სა დაზღვე ვო 
ბიზ ნე სი ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში გან ვი თა რე ბის სწორ გზას და ად გე ბა.

თორნიკე სიმონია
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის 

ფი ნან სე ბის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის პირ ვე ლი კურ სის დოქ ტო რან ტი
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ACOUNTING OF ISURANCE COMPANY LOSS RATION IN GEORGIA

Tornike Simonia
Doctorant of the 1st course

Of Dctorancy of Fiance programme of 
Georgian Technical University

SUMMARY

Insurance company loss features are studied. Georgian Insurance Market is discussed about according 
to the ratio. The problems causing negative changes in market are mentioned.

The features of Georgian Insurance Market are spoken about in the article connecting with loss ratio, 
and the items are shown on diagrammes for clear evidence, also the formula of counting of the combined 
loss ratio is offered, defi nition of which is contact with certain problems in Georgian, namely, with insur-
ance companies of Georgia. They need some administrative and equisitive changes to have the possibility 
of accuratevely performing of combined coefi ciency. Also, a lack of trust toward the insurance companies 
in society is mentiond.

To take the discussion into the consideration, we hope The Insurance market was gone under a lot of 
changes and a lot attention will be payed to insurance rights protection, the premium on products won’t be 
increased if they won’t be overseen by State Healthy Defence programme. And the Insurance business will 
fi nd out the right way of its development in healthy competition.
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