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dad ga 2015 we li. es uk ve me sa me we lia moq me de ba Sia sa qar Tve los ka no ni  „bu Ral tru li aR-

ricxvi sa da fi nan su ri an ga riS ge bis aud it is Se sa xeb“. yve la grZnobT da ic iT, rom Za la dob ri vi 

war su lis pir mSo xar ve ze bis, TviT re gu li re ba ze da fuZ ne bu li mo no po li uri da ko ruf ci uli 

zrax ve bis Sem cve li de bu le be bis ga mo, aR niS nu li ka no ni faq tob ri vad ar mu Sa obs. Se de gad, ker-

Zo seq tor Si bu Ral tru li aR ricxva sa va la lo mdgo ma re ob aSia; aud it or Ta um rav le so bas 

praq ti ku lad wa er TvaT fun qci on ir eb is Se saZ leb lo ba, Se fer xda pro fe si isa da dar gis gan-

vi Ta re ba, rac mTli an ob aSi, pir da pir Tu ir ib ad, bi uj et is Ses ru le ba ze, Se sa ba mi sad, qvey nis 

ek on om ik az ec uar yo fi Tad ais ax eba.

dRes uk ve eW vga re Sea, rom ar se bobs da in te re se bul pir Ta wre, rom leb mac aw uk ve Ri ad mo-

ax di nes Ta vi an Ti po zi ci eb is sru li lus tra cia, maT xels aZ levs Seq mni li vi Ta re ba (ar awyobT 

ka non Si cvli le be bis Se ta na) da un daT xe lov nu ri up ir at es ob is ga xan grZli ve ba. 

aS ka raa, rom „bu Ral tru li aR ricxvi sa da fi nan su ri an ga riS ge bis aud it is Se sa xeb“ moq me-

di ka no ni, yve la niS nis mi xed viT, mxo lod dam kveT Ta mo no po li ur, ko ruf ci ul miz nebs em sa xu re ba. 

Cven ara er Txel ga mov TqviT mo saz re be bi da wi na da de be bi vi Ta re bis sta bi li za ci is da ra ci-

on al uri ga dawyve ti le be bis mi sa Re bad, Tum ca sxva das xva mi zez Ta ga mo, jer ki dev ver mo xer xda 

faq tob ri vad Se je re bul (maT So ris, kom pe ten tu ri or ga no eb is da aRi ar eb uli spe ci al is te bis) 

po zi ci aTa sru li re al iz acia. sa Ri az ris sa er To Za lis xme vis Se de gad un da mi viC ni oT sa qar Tve-

los par la men tis sa fi nan so-sa bi uj eto ko mi te tis in ici at iv iT moq med ka non Si cal ke uli de bu-

le bis am oq me de bis eq vsi TviT ga da va de ba, rac aR viq viT, ro gorc ka no nis re gu la ci is sfe ro Si 

Seq mni li (da pi ris pi re bu li) vi Ta re bi dan dro eb iTi (da ara sa bo loo) ga mo sa va li.

vi me dov nebT, rom „da ma te bi Ti dro“ (ka no nis cal ke uli mux lis am oq me de bis ga da va de ba) 

mar Tlac mox mar de ba bu Ral tru li aR ricxvi sa da fi nan su ri an ga riS ge bis sfe ro snor ma lu ri 

fun qci on ir eb is Tvis sa Wi ro re gu la ci eb is Se mu Sa ve bas.

pir vel yov li sa, auc il eb elia (da es ev ro di req ti ve bi Ta caa gan sazRvru li): 

• Se iq mnas da mo uk id eb eli sa ze dam xed ve lo ma re gu li re be li or ga no (ar se bi Ti mniS vne-

lo ba ar aq vs Tu ro mel uwye bas mi eb me ba mi si in sti tu ci uri mowyo ba); 

• pro fe si ul or ga ni za ci ebs Se eq mnaT Ta na ba ri sas tar to pi ro be bi (Sem dgom, mov le-

ne bis gan vi Ta re ba Tvi Ton ga mox Si ravs maT So ris sus tsa da for ma lur war mo naq mns);

sa Wi roa am ori prin ci pu lad mniS vne lo va ni da kon struq ci uli wi na pi ro bis aR sru le ba ze 

ur ye vi ne bis ga mo xat va da WeS ma ri tad pro fe si ul gan vi Ta re ba ze ori en ti re bu li Za le bis kon-

so li da cia, ra Sic auc il eb elia Tqve ni mxar da We ra.

2015 we li un da iy os se ri oz uli gar Rve va mi zan da sa xu lo ba Ta re al iz aci is Tvis. sxva mra val 

si ke Tes Tn er Tad, rom lis ga xor ci el eb as ac gi sur vebT, esaa qvey nis ek on om ik uri aR mav lo bis Tvis 

mar Tlac mniS vne lo van ka non Si dro is Se sa ba mi si cvli le be bis Se ta na.

er Tgva ri an ga ri Sis niS nad, cno bi sa da gan sjis Tvis uk om en ta rod gTa va zobT ram de ni me we-

rils, ro me lic as ax avs Cvens Za lis xme vas da mas ze sa pa su xo re aq ci as.  

                            iuri pa pas qua

aud it or Ta, bu Ral ter Ta da fi nan sur me ne jer Ta

fe de ra ci is aR mas ru le be li di req to ri

ka non Si dro is Se sa ba mi si 
cvli le be bi un da Se vi des
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EFAA-s mrgvali magidis angariSi

   
European Federation of Accountants and Auditors for SMEs 

   

1 

EFAA Roundtable - “Ethics in a Post Crisis Economy: Accountants 
and their SME clients” 
Wednesday 3 December 2014, 5:00pm - 7:00pm, Berlin, Germany 
 
 
EFAA President, Bodo Richardt, welcomed the roundtable participants and speakers. He 
noted that the issue of ethics and ethical behaviour remains at the centre of the role that the 
SMP plays with its clients - the trusted advisor. Bodo Richardt then introduced Professor 
Robin Jarvis as Chair of the roundtable. 
 
Professor Robin Jarvis welcomed the four distinguished speakers saying that each of the 
speakers would provide input and insight on the subject matter from very different 
perspectives. That different perspective should lead to a lively debate. 
 
 
Clara Mavellia is a journalist and philosopher and was granted her doctorate at the Freie 
Universitat in Berlin. In 2010 Clara set up the Cultural Entrepreneurship Institute. The 
Institute disseminates information about applying ethical principles to practical life and 
encourages interplay between ethics and business. Clara is also a consultant to corporations 
seeking to develop a strategy for sustained economical, ecological, social and ethical 
foundations. Clara’s speech focused on why ethics makes commercial sense.  
 
 In the context of the title of the Roundtable, Clara addressed the question of what do we 

mean by “crisis”? 
o She noted that in ancient Greek the term “crisis” was meant to refer to a 

judgement or a decision. It was an event that provided an opportunity to improve 
decision making.  

o The crisis we recently experienced, in her opinion, demonstrates that growth 
based on consumption is limited and that the concept of “reward” is not only 
about money.  

o Following on from this point she noted that one of the true benefits arising from 
the democracy (“people power”) created in ancient Greek was the provision of 
art, music and literature for those not able to have the same opportunities as 
others. That is, there may well have been some sense of good for the “public 
interest”. 

 Why does ethical behaviour make commercial sense? 
o Economic growth based on consumption alone cannot be sustainable. 
o It is well accepted that there is no real sense of sustainable business during war 

so the reverse must be true; that peace and democracy leads to sustainability. 
o If we look at ethics as being a description of “peace and democracy” then sound 

ethical behaviour should also lead to sustainability. 
o She noted that the term “sustainability” was introduced in Germany in 1713 by 

Hans Carl von Carlowitz with the idea that forests should be looked after on a 
long term basis.  The idea being that trees should only be cut down if they could 
be replaced thereby keeping the forest alive for future generations. 
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European Federation of Accountants and Auditors for SMEs 

   

2 

 What about the context for SMEs? 
o It is a fact of life that morality is often associated with some restriction on a 

company’s profits but this should not be the case. 
o In fact companies without sound values and ”tone at the top” are often restricted 

from major projects. 
o Today’s SMEs should use good ethical behaviour as a resource to improve their 

corporate success.  
o In simple terms “good deeds pay off” because in the long term, morality and the 

pursuit of profit will converge. 
 
 

Federico Diomeda is a Dottore Commercialista operating in Genoa. He has focused in his 
professional life on two specific fields of accountancy namely business advice and 
commercial law for SMEs undergoing restructuring or in insolvency. Federico has been a 
Board member of EFAA and was President from 2006 to 2009.  
 
In his presentation, Federico Diomeda concentrated on two themes: 

 
 Firstly, he stated that the perception is that ethical behaviour depends on the quality of 

disciplinary activity 
o The profession should take care of its reputation by ensuring that it has a 

competent and active supervisory role and that role should set the bar high. 
o Rules are not enough. Ethics demands more than just a check to the rule book as 

often the rules are not suitable for situations in which practitioners find 
themselves. This is particularly important in the dynamic world in which we live.  

 Secondly, Federico wanted to say that peer pressure is often an important aspect of 
decision making in this area.  

o If we consider that peer pressure can be linked to the culture in which we operate 
then one could question whether cultural differences will undoubtedly lead to 
different decisions being taken.  

o We need the profession to invest in ethics and we need to raise the culture of the 
profession in every country. We must create a new culture for the profession. 

 
 

Professor Dr. Joachim Gassen holds the chair of financial reporting and auditing at the 
Humboldt-Universität zu Berlin and is currently vice dean of the School of Business and 
Economics. His research focuses on international accounting and the impact of accounting 
information on markets and contracts.  
 
Professor Gassen addressed the matter of culture and the extent to which different cultures 
affect ethical behaviour. He made four points: 
 
 Do the means to fulfill the role of accounting vary across countries and or cultures?  

o David Tweedie once noted that the role of accounting was to keep capitalism 
honest. He asked the participants to reflect on whether reaching this objective 
requires different actions in different countries. As an example he stated that 
certain provisions might be considered to be acceptable in some countries while 
being judged as misleading in others.  
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 Can ethics be taught? 
o Professor Gassen stated that he was not convinced that one could teach ethics. 

Instead, he referenced academic work to state that independence seems to be a 
necessary condition to ethical decision-making. He noted that if auditors are well 
educated and well trained and proud of what they do they can be expected to act 
more independently. To that point he asked the audience “how can we change 
accounting education to foster the independency of the profession?” 

 Proximity and shared services 
o Professor Gassen raised the matter of proximity in terms of being available to the 

client, both as an internal and an external accountant. He stated that he was 
troubled by the increasing number of shared service centres that offer all 
professional services without having a closer personal relationship with their 
clients. He raised the question “How can we help keep capitalism honest if we 
are not able to talk to people face to face?” 

 The personal characteristics of the professional accountant 
o For his last point, Professor Gassen stressed that ethical decision-making tends 

to be deeply rooted in the personal behavior of individuals. He started by quoting 
Monty Python characterizing an accountant in their famous lion tamer sketch: 
“your report here says that you are an extremely dull person. You see, our 
experts describe you as an appallingly dull fellow, unimaginative, timid, lacking in 
initiative, spineless, easily dominated, no sense of humour, tedious company and 
irrepressibly drab and awful. And whereas in most professions these would be 
considerable drawbacks, in chartered accountancy they are a positive boon.” 

o Professor Gassen stated that whilst we may all laugh at the above description the 
profession has a real challenge to get the right people into the profession. He 
asked the audience to consider what could be done to ensure that we encourage 
the recruitment of potential accountants that exhibit the characteristics that we 
need asking the question “does being dull and boring help one make ethical 
decisions?” 

 
 

Rafael Gomes is a risk consultant at Accenture, advising global banks on regulatory 
responses, compliance innovation, surveillance technologies, and behavioural change. He 
has a PhD in systemic risk and regulation from Nottingham University, where he is a Visiting 
Fellow at the International Centre for Corporate Social Responsibility, and studied at the 
London School of Economics and University College London. Rafael was the joint winner of 
the Robin Cosgrove Prize in Financial Ethics.  
 
Rafael’s presentation focused on the Future Challenges in Ethical Behaviour of 
Organisations  
 Introduction - Digital SMEs  

o A key driver of change for the future of SMEs is digitalisation of business (SMAC 
– Social, Mobile, Analytics, and Cloud) 

o Digital technology is great for SMEs because it supports transactions at scale 
and saves time and money. Think of eBay as a marketing channel. Or automated 
invoicing as a time-saver. 

o But digitalisation will also raise a number of challenges for promoting ethical 
behaviour and protecting against unethical behaviour. 
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 Challenge 1: The skills to understand how technology works.  
o How many of us know how social engineering works? Essentially it is the use of 

technology to impersonate others. 
o In West Virginia, a restaurant recently went out of business, and no one could 

understand why. It had not established an internet presence, but it eventually 
transpired that a competitor had placed a pin of the restaurant on Google Maps 
and, under opening hours, written that the restaurant was closed on Saturdays 
and Sundays. This is why it lost its business.  

o We are living in a digital ecosystem – businesses are much more closely linked 
together whether or not they ‘choose’ to be.  

o SMEs should build a basic understanding of how technology works, how systems 
are built, how data flows between systems, and the risks and opportunities they 
present.  

 Challenge 2: Evidencing ethical behaviour. 
o It used to be that regulators, civil society, and investors would ask businesses if 

they had policies around, for example, ethical behaviour – say, sustainable 
sourcing.  

o Now we are in an environment of evidence. From ‘tell me’ you treat employees 
fairly to ‘show me’ they have been properly informed about pensions and 
insurance. 

o My local shop sells organic fruit and vegetables, and I showed the shopkeeper an 
article about a gadget – costing €300 euros – which can detect inorganic particles 
in the air. I joked I would return to investigate him. Two weeks later he had 
bought it and walked me through his shop scanning his produce. This is an 
anecdote but the trend is real.  

o The challenge is: can you evidence that you are meeting hygiene standards; or 
that your sales assistants aren’t misleading customers; or that your products 
have the characteristics you claim?  

o This is a data problem: 1) identifying what you need evidence about, 2) 
identifying what data is available, 3) designing how to collect that data, and 4) 
designing how to present it. 

 Challenge 3: Growing ethically.  
o Technology enables you to work at scale, but complexity is an enemy of 

accountability.  
o Two HSBC directors resigned in protest at the Senior Managers Regime which 

would hold them personally accountable for conduct in the bank. It is very difficult 
for senior leaders in very large organisations to have visibility of unethical 
conduct.  

o SMEs are more accountable by their very nature. Leaders are closer to 
employees and can implement their vision (tone from the top) much more directly 
without the message being lost. And SMEs depend more on their reputation with 
a few key clients or communities of clients.  

o This is a differentiator for SMEs and I would be surprised if this did not resonate 
in some of the EFAA’s policy discussions. 
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After the speakers had made their opening remarks Professor Robin Jarvis opened the floor 
up to the roundtable participants and a lively and interesting debate followed.  
 
 
Conclusions 
 
 Role of the accountant and the relationship to tax matters 

o There was a general discussion about what exactly the role of the accountant is 
and whether the perception of the different role that the accountant plays (internal 
accountant, external accountant, auditor or tax advisor for example) necessarily 
leads to a different dimension of the level of ethical behaviour and the regard that 
they should have to the public interest and the impact of decisions for society. 

o The matter of taxation was of particular concern. Whilst one can argue that 
companies should be able to use current tax rules and legislation to reduce their 
tax burden and that accountants often play a key role in this regard, the effect 
that this has on countries, economies and societies should not be 
underestimated. But whose responsibility is this consideration? Is this the role of 
governments or the role of the profession?   

o Some participants felt that there was no moral aspect in respect of this matter as 
the issue often becomes a matter of law. A Tax advisor has a duty under its code 
of ethics to its client. Alternatively, if governments wish to collect more taxes from 
companies then they can do so by amending the tax legislation. Having said that, 
however, it seems relevant that the existence of different tax rates and legislation, 
particularly in the European Union, enables such tax decisions to be taken by 
companies. 

o Laws must always be followed but if they are unjust then pressure must be 
placed on legislators to change them. Ethical pressure can change legislation 
and ultimately culture. 

 What is the public interest? Does this change depending on country, history, religion and 
culture? 

o Participants agreed that the matter of ethics and what the correct ethical 
response is can often be a complicated subject. It is at the heart of society.  

o Societies that have developed under different religions and political structures 
often exhibit a different ethical “norm” and these differences need to be 
accommodated. It is not simply a matter of “right or wrong”.  
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 Do we need an ethical code? To whom should it be addressed? 
o There were some who felt that the profession may not need an ethical code but if 

it did then the role that the accountant plays might require a different focus or 
more specific aspects in the code. Regardless of the aspect, however, the moral 
compass should be the same.  

o Others wondered whether the code of ethics was often targeted at the wrong 
people. It was noted that often it is those charged with financial matters that are 
not members of the profession that could have the biggest financial impact and 
yet these are not normally party to any code. 

o Following on from this it was agreed that the matter of complexity in accounting of 
financial matters is having a significant impact and ethical codes may struggle to 
keep up with these developments.  

o It was also noted that in business it is often the accountant who suffers from 
pressure from the top and once an accountant has succumbed to that pressure 
they often become the legitimizer of ethical behaviour. That, in some business 
environments, can lead to a “norm” being created. 

 The role of the profession and the role of the SMP 
o SMPs must continue to act as trusted advisors and be consistent in their 

approaches to SMEs.  
o We are a profession because of our education, our training and our ethical core 

but our profession is at a cross roads and we must take care. We must do no 
harm.  

o Accountants need to evolve. They should not be able to be replaced by 
computers. It is not our mathematical skills that make us accountants. It is our 
thought processes, our experiences, and our human element. Our ethics. 

o We must recruit potential accountants that exhibit the characteristics that we 
need: inquisitive minds, scepticism, professional judgement and objectivity 
(independence). 

o Education is critical for the future of the profession. It is perhaps the profession’s 
biggest challenge. 

 
Professor Robin Jarvis brought the debate and discussion to an end. In his concluding 
remarks he thanked the speakers for their passion and their perspective which drew out 
many different thoughts and issues and said it is important that we understand the nature of 
ethics. In this context we should recognise the real differences between SMEs and large 
organizations, in examining ethical issues.  We should address problems in the governance 
and how employees and management behave in these differing sizes of organizations in 
terms of the interests of society as a whole.   
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sa qar Tve lo ax ali ga mow ve ve bis wi na Se

msof lio (sam ya ro) swra fad da Tvi seb ri vad ic-

vle ba. uk an as knel wleb Si man gan vi Ta re bis ax ali 

niS ne bi Se iZ ina. glo ba li za cia, ro gorc mov le na 

aR qma dia, ro gorc pro ce si, gan vi Ta re bis gan-

msazRvre li faq to ri gax da. mim di na re ka tak liz me-

bis fon ze, ro ca Zve li da ax ali prob le me bi rTul 

kvan Ze bad Ca mo ya lib da, swra fad cva le ba di ga re mo 

ax al-ax al ga mow ve vebs ay en ebs. sa zo ga do eb as uW irs 

ga er kves prob le me bis mra val fe rov ne ba Si da ma Ti 

ga dawyve tis swo ri mid go me bi gan sazRvros.

tran sfor ma ci ul ma pro ce seb ma qvey ne bis gan vi-

Ta re bis tra di ci uli stra te gi eb ic Sec va la. re-

al oba (yo fi er eba) gan sxva ve bu li Ta vi se bu re be biT 

ga moC nda. stra te gi uli xed vis are ali ga far Tov da 

da uf ro mra val mxri vi dat vir Tva Se iZ ina. 

mi ux ed av ad im isa, rom  sa xel mwi fo eb ri vi miz ne-

bis gan xor ci el eb is al ter na ti uli wya ro ebi, mo-

ti va ci uri mid go me bis mra val fe rov ne ba ar Tu lebs 

pri or it et eb is swo rad gan sazRvras, gan vi Ta re ba Si 

sta bi lu ro bis miR we vis re al uri sa Su al eb eb is 

Ser Ce vis pro cess, mka fi od ga mo ik ve Ta in teg-

ra ci is (ro gorc as eT is) ro li sa xel mwi fo eb is 

gan vi Ta re bis stra te gi is gan sazRvra Si - dRes 

glo ba lu ri pro ce se bi da re gi on uli in teg ra-

ci uli na ka de bi ne bis mi eri qvey nis Tvis gan vi Ta-

re bis um Tav re si ori en ti ria. es Ta vi se bu re ba 

(eg zo ge nu ri da en do ge nu ri faq to re bis ur Ti-

er Tmoq me de biT gan pi ro be bu li)  ax al pa ra dig-

mebs sTa va zobs su ve re nul sa xel mwi fos, rom lis 

tra di ci uli fun qci eb is Sec vlis (srul yo fis) 

auc il eb lo ba Ta vad tran sfor ma ci uli pro ce se-

bis lo gi ki dan ga mom di na re obs. sa xe zea ten den cia: 

su ve re nu li sa xel mwi fos ze sa xel mwi fo eb riv da 

qvey nis Si da struq tu reb ze zo gi er Ti fun qci is 

de le gi re bis gaR rma ve bis pro ce si. am is kar gi ma-

ga li Tia ev ro kav Si ri. 

ni San dob li via, rom in teg ra ci uli pro ce se bis 

ad ek va tu rad sa xel mwi fo iZ ens ax al fun qci eb sac. 

ker Zod, glo ba lu ri da re gi on uli pro ce se bis 

re gu li re bis, sa er Ta So ri so struq tu reb Tan 

Ta nam Srom lo bis, ge op ol it ik ur da geoekonomi-

kur siv rce Si far Tod ma nev ri re bis, in teg ra ci-

ul pro ce seb Si qvey nis ek on om ik uri in te re se bis 

dac vis da sxv. fun qci ebs.

aR sa niS na via, rom glo ba lur ma pro ce seb ma ga na-

pi ro bes sa er Ta So ri so ka pi ta lis, msof lio fi nan-

su ri baz re bis, tran sna ci on al uri kor po ra ci eb is, 

sa qar Tve los ek on om ik is 
tran sfor ma ci is 
geoekonomikuri as peq te bi

nodar WiTanava,

ekonomikis mecnierebaTa 

doqtori, profesori, 

soflis meurneobis 

mecnierebaTa akademiis 

akademikosi

ban ke bis for mi re ba - fun qci on ir eba. biz nes ma am iT 

up as uxa glo ba li za ci is ga mow ve vas da mas dro sa 

da siv rce Si sa ku Ta ri gan vi Ta re bis ad ek va tu ri 

for me bic Ses Ta va za. 

ras Ses Ta va zebs sa xel   mwi fo  glo ba li za ci is 

ga mow ve vebs? ro gorc msof lio praq ti ka gviC ve-

nebs, un da vi va ra ud oT, rom su ve re nu li qvey ne bi 

ur Ti er Tkav Si re bis ad ek va tu ri for me bis ga mo-

ye ne biT, er Tob li vad Se ec de bi an dro is ga mow ve-

vebs up as ux on. am Sem Txve va Si Tvi seb ri vad ax al 

dat vir Tvas Se iZ ens sa xel mwi fos ro li da ad gi li 

in teg ra ci ul kav Si reb Si. am as Tan ga saT va lis wi-

ne be lia, rom pos tso ci al is tur siv rce Si ax ali 

ti pis sa xel mwi fos, sa mo qa la qo sa zo ga do eb is da 

sa baz ro ek on om ik uri sis te mis Ca mo ya li be bis rTu-

li pro ce si wi na aR mde gob ri via da uSu al od ga nic-

dis ro gorc ga re, as eve Si da faq to re bis gav le nas.

so ci al is tu ri sis te mis myi si er ad daS lis Se-

de gad, glo ba li za ci is pro ce se bi daC qar da da 

man  sti qi ur ad (re gu li re bis ga re Se) ga far To-

eba-gaR rma ve bis ga nu sazRvre li Se saZ leb lo be bi 

Se iZ ina, xe li Se uwyo Zve li da ax lad Seq mni li 

prob le me bis gam Tli an eb as da Tvi seb ri vad ax ali 

ga re mo Ca mo ya lib da. tran sfor ma ci ul pro ce-

seb Si mo ul od ne lad Cab mu li pos tso ci al is tu ri 

siv rcis qvey ne bi mo um za de bel ni Sex vdnen ax al 

ga mow ve vebs. as eve, gan vi Ta re bul qvey neb sac ar 

aR mo aC ndaT po li ti ku ri ne ba ad ek va tu rad ep as-

ux aT ax ali ga mow ve ve bis Tvis. uf ro me tic, maT 

sa ku Tar ek on om ik ur in te re sebs da uq vem de ba res 

pos tso ci al is tu ri qvey ne bis gar daq mne bis sti-

qi ur ad dawye bu li pro ce si da Ses Ta va zes (Tavs 

mo ax vi es) dros Tan ara ad ek va tu ri re ko men da ci ebi 

(ma ga li Tad, „va Sin gto nis kon se su si“ – „So ku ri 
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Te ra pia“, mo ne ta riz mi da sxv.). 

er Tpo lu si ani cen tris pi ro beb Si msof li os 

gan vi Ta re bis pro ces ma, ro me lic uf ro wi na aR-

mde gob ri vi gax da, ga mo iw via lo ka lu ri om eb ic, 

sxva das xva fe ris e.w. re vo lu ci eb ic, fi nan sur-ek-

on om ik uri kri zi se bic, sa xe Sec vli li diq ta tu rac, 

am as Tan aR zev da in for ma ci uli in dus tri is Se saZ-

leb lo be bi, gaR rmav da ge op ol it ik uri ra di ka-

lu ri cvli le be bic,  TiT qos re gu li re ba di gax da 

in te re se bis kon so li da ci is pro ce si. sa bo lo od, 

ka cob ri oba mzad ar aR moC nda ep as uxa dro is ax ali 

ga mow ve ve bi saT vis.

ni San dob li via, rom Ta na med ro ve msof li oSi 

glo ba li za ci is Se de gad da fiq sir da ek on om ik is 

gan vi Ta re bis pro ce sis sa xel mwi fos sazRvre bi-

dan gas vlis ten den cia, rac re al ur ad gu lis-

xmobs in teg ra ci uli kav Si re bis  in ten si fi ka-

ci is Se uq ce vad xa si aTs (ek on om ik uri sazRvre bi 

pi ro bi Ti sazRvre bia, rom le bic ar em Txve va 

sa xel mwi fos sazRvrebs). dRes in teg ra ci uli 

pro ce se bi faq tob ri vad as ru lebs gan vi Ta re bis 

lo ko mo ti vis fun qci as. am it om, ro gorc aR in iS na, 

ne bis mi eri qvey nis Tvis, miT um et es, is eTi pa ta ra 

qvey nis Tvis, ro go ric sa qar Tve loa, in teg ra ci-

uli pro ce si gan vi Ta re bis ori en ti ria, ek on om ik is 

sa ku Ta ri po ten ci al is maq si ma lu rad ga mo ye ne bi-

saT vis  „stra te gi uli re sur sia“. as eT ive ro lis 

Se as ru le bis po ten ci ali aq vs ze na ci on al ur sis-

te meb sac (or ga ni za ci ul war mo naq mnebs), rom le bic 

in teg ra ci is fon ze ya lib de ba.  mi ux ed av ad im isa, 

rom  is ini kon kre tu li sa xel mwi fos iur is diq ci as 

uSu al od ar eq vem de ba re bi an, glo ba lur siv rce Si  

na ci on al uri in te re se bis dac vis fun qci as as ru-

le ben. as eTi praq ti ka mkvid rde ba sak re di to-sa-

fi nan so, sa war moo da sa vaW ro sfe ro eb Si.

am ri gad, glo ba li za ci isa da re gi on uli 

frag men ta ci is pro ce se bis ga dak ve Ta ze Ca mo-

ya lib da  faq tor Ta is er Tob li oba, rom lis 

dro uli Sec no biT da ef eq ti an ad am oq me de biT 

su ve re nul sa xel mwi fos Se uZ lia glo ba lur 

pro ce seb Tan ad ap ti re ba da sa ku Ta ri (stra te-

gi uli) in te re se bis Se sa ba mi sad in teg ra ci uli 

pro ce se bis (da ara mxo lod sa ku Tar Za leb ze 

day rdno biT) mi zan mi mar Tu li  re gu li re ba.

geoekonomika _ sa qar Tve los 

so ci al ur-ek on om ik uri gan vi Ta re bis 

mniS vne lo va ni faq to ri

ter mi ni „geoekonomika“ XX sa uk un is 80-ian 

wleb Si pir ve lad ga mo iy ena edu ard lut tvak ma (aSS 

na ci on al uri us af rTxo eb is sab Wos kon sul tan-

ti). mi si az riT, so ci al is tu ri sis te mis daS lis 

Sem de gac sa xel mwi fo ebs So ris da pi ris pi re ba 

grZel de ba, mag ram man uf ro Se niR bu li for ma 

mi iRo - sam xed ro-stra te gi uli sfe ro dan ga-

da in ac vla ek on om ik ur sib rtye ze. ge op ol it-

ika Sec va la geoekonomikam, ro me lic mi si az riT, 

mo iTxovs da mu Sav des ek on om ik uri Tav dac vis Tu 

Se te ve bis is eTi we si (xer xe bi), rom le bic uz run-

vel yo fen ga mar jve bas, ra Ta sa ku Ta ri qvey nis mo-

sax le ob is yve la ze me ti na wi li 

sa uk eT es od da saq mdes da sa Wi-

ro eb is as es Se iZ le ba ga keT des 

ne bis mi eri qvey nis (ig ul is xme ba 

da mar cxe bu li) xal xis xar jze1.  

am ri gad, wi na plan zea wa mo-

we uli sa xel mwi fo po li ti kis 

ek on om iz aci is prob le ma. es 

niS navs po li ti ku ri am oc an-

eb is ga dawyve tas ek on om ik uri 

me To de biT, ro ca qvey nis gan-

vi Ta re bis stra te gi is veq to-

ris gan sazRvra Si do mi nan tia 

ek on om ik uri  da ara po li ti-

ku ri, ide ol ogi uri an Za lo-

va ni mid go me bi (ge op ol it ika as

eT mid go mas swo rad mi iC nevs, 

xo lo sam xed ro kom po nen ti 

mas ic avs. am iT ik vre ba ori en-

ta cia - kvan Zi, kon kre tu li si tu aci eb is Se sa ba-

mi sad.). as eTi mid go miT er Txel ki dev das tur de ba, 

rom msof lio gan vi Ta re bis cen tra lu ri veq to ri 

glo ba li za ciaa, xo lo mi si mniS vne lo va ni mxa rea 

re gi on al iz acia. am it om swo red re gi on is do ne zea 

sa Wi ro su ve re nu li sa xel mwi fos ax ali ro li sa da 

fun qci eb is swo rad ga az re ba.

ni San dob li via, rom da sa xe le bul av tors ek-

uT vnis ter mi ni „tur bo ka pi ta liz mi“, ro me lic 

mi si ve gan mar te biT2 ar is dRe van de li ka pi ta li zmi, 

rom lis dro sac msof lio ek on om ik is in for ma ti-

zi ci isa da glo ba li za ci is meS ve ob iT, pro ce se bi 

mim di na re obs uf ro swra fad. am as Tan war mo iS oba 

1  Economics. iht. imo2u/fi le.a2ticle(6803/odf)
2  იქვე
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ax ali ti pis uT an as wo ro ba.  sa Su alo kla si Tan da-

Ta no biT Ra rib de ba, rad ga nac ris ke bi iz rde ba. uf

ro uar esia mdgo ma re obaa gan vi Ta re bad qvey neb Si, 

sa dac „tur bo ka pi ta liz mi“ qmnis pi ro bebs im is aT-

vis, rom mdi dar ma fe neb ma fex qveS mo aq ci on mTe li 

ek on om ika da er ov nu li sim did re. rac auar es ebs 

da nar Ce ni mo sax le ob is cxov re bas. „tur bo ka pi-

ta liz mi“ iw vevs ax ali sa xis geoekonomikur kon-

fliq tebs. av to ris es va ra udi uk an as knel wleb Si 

ga mar Tlda. gan sa kuT re biT aR sa niS na via msof lio 

fi nan sur-ek on om ik uri kri zi si, rom lis Se de geb ma 

mo am za da Se sa ba mi si pi ro be bi ar se bu li pa ra dig me-

bis Se sac vle lad. 

geoekonomikas, anu po li ti ku ri am oc an eb is 

ek on om ik uri me To de biT ga dawyve tas, ra tom eZ-

le va up ir at es oba? ig ive av to ris az riT, ge op ol-

it ik isa da geoekonomikis Se da re bi sas vaW ro bis me-

To di cvlis sam xed ro me Tods, as eve Ta vi su fa li 

ka pi ta li uf ro mniS vne lo va nia, vid re cecxliT 

Seq mni li Za la, sa mo qa la qo in ov aci ebi uf ro ar-

se bi Tia, vid re sam xed ro-teq ni ku ri gan vi Ta re ba, 

sa baz ro me qa niz mis ga mo ye ne ba uf ro Zli eria, vid-

re sam xed ro gar ni zo ne bis da ba ze bis flo ba1. as eTi 

po zi cia obi eq tu rad xsnis geoekonomikis fi lo so-

fi is de da az rs, am it om ko men ta rebs ar sa Wi ro ebs.

am Ja mad msof li oSi sa mi geoekonomikuri po lu-

sis - Crdi lo-am er ik uli, da sav leT-ev ro pu li 

da azi ur-wyna ro ke an eT is - fun qci on ir eba gan-

sazRvravs glo ba li za ci isa da re gi on al iz aci is 

wi na aR mde gob ri vi pro ce se bis mas Stabs, Ta vi se bu-

re bebs, di na miz ms. ni San dob li via, rom pir vel ze 

mo dis msof lio mSp-is 21%, me or eze -20, Ci neT ze 

- 12 da iap oni aze - 7,5%. aR sa niS na via, rom da sa-

xe le bul po lu sebs for mi re bi sa da stra te gi is 

er Tma ne Tis gan gan sxva ve bu li ide ol ogia ga aC ni aT. 

ram de na dac vi ciT, aSS aRi ar eb ulia Ta vi su fa li 

me war me ob is mo de lad, ev ro pa-in teg ra ci is ma-

1  დასახელებული წყარო

ga li Tad, azia-wyna ri oke an eTi - im is ma ga li Tad, 

Tu ro gor Se iZ le ba ra ci on al ur ad iq nas ga mo ye-

ne bu li da sav le Tis teq no lo gi ebi ad gi lob riv 

tra di ci eb Tan Se xa me biT. aR niS nu li po lu se bis 

fun qci on ir eba gviC ve nebs im as, rom glo ba li za cia 

(far To ga ge biT cen tra li za cia) da re gi on al iz-

acia (far To ga ge biT de cen tra li za cia) Tav se ba di 

pro ce se bia da er Ti ani mTli an ob iTi sis te mis  Se-

mad ge ne li na wi le bi. is ini er Tma neTs av se ben, ur Ti-

er Tgan pi ro be bu lo bis ma Ra li xa ris xiT ga mo ir Ce-

vi an da qmni an gan viT re bis er Ti an sis te ma-pro cess. 

er Ti mxriv, re gi on uli ga er Ti an eb ebi glo ba-

li za ci is ro gorc pro ce sis 

su bi eq te bi ari an da mZlavr 

im pul sebs aZ le ven kon kre-

tul siv rce Si po li ti kur 

da so ci al ur-ek on om ik ur 

gan vi Ta re bas. me ore mxriv, 

is ini cdi lo ben glo ba li-

za ci is, ro gorc pro ce sis, 

„er Tpi rov nu li li de ris“ op-

on en te bi iy vnen da re al ur ad 

ga na xor ci el on gan sa kuT re-

bul po lu se bad Ca mo ya li be-

bis idea. as eTi da mo ki de bu-

le bis fon ze ya lib de ba ori 

pro ce sis ur Ti er TSeR we vis 

do ne, rac gan vi Ta re bis ten-

den ci eb is uf ro re al ur ad 

prog no zi re bis sa Su al eb as 

iZ le va. es niuansi (Tvi se bu re-

ba) yo vel mxriv yu radRe bas sa Wi ro ebs. ma ga li Tad, 

re gi on al iz acia mniS vne lo van wi lad as ru lebs ra  

„fil tris fun qci as“, iZ le va sa Su al eb as  re gi on ul 

ga er Ti an eb eb Si (ali an seb Si) uf ro mo xer xdes er ov-

nu li Ta vi se bu re be bis (tra di ci eb is) Se nar Cu ne ba, 

da am iT mra val fe rov ne bis, ro gorc gan vi Ta re bis 

um niS vne lo va ne si pi ro bis ef eq ti an ad ga mo ye ne ba.

in teg ra ci is as eT xa ris xs aq vs gan sa kuT re bu-

li Te ori ul-me To do lo gi uri dat vir Tvac. er Ti 

mxriv, msof li oSi mim di na re glo ba lu ri pro ce-

se bi, me ore mxriv, mi si re gi on uli frag men ta cia 

(msof li os kon kre tul siv rce Si  in teg ri re bu li 

sis te mis, ro gorc mTe lis (msof li os) or ga nu li 

na wi lis Ca mo ya li be ba-fun qci on ir eba) naT lad 

aC ve nebs msof li oSi mim di na re pro ce se bis mra-

val mxriv xa si aTs da Se sa ba mi sad ma Ti re gu li re bis 

mra val  va ri an tu lo bis per speq ti vas.

sa qar Tve lo XX sa uk un is 90-ian wleb Si msof lio 

geoekonomikuri ga da na wi le bis pro ces Si aR moC-

nda. sab Wo Ta so ci al is tu ri ek on om ik uri sis te ma, 

ro me lic sa me ur neo ur Ti er To be bis in ter na ci-

on al iz aci is ma Ra li do niT ga mo ir Ce oda, spon ta-

nu rad da in gra. cen tra li ze bu li da geg mvi sa da 

mar Tvis prin ci peb ze Ca mo ya li be bu li sa me ur neo 

ko op er aci is rTu li sis te ma pa ra li ze bu li aR-

moC nda. gar daq mne bis pro ce si sti qi ur ad da iwyo, 
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ra mac lo gi ku rad ga mo iw via war mo eb is mo cu lo bis 

mkveT ri da ce ma. mSp 1994 wels 1990 wel Tan Se da re-

biT Sem cir da 27,8%-mde. ek on om ik ur ma dep re si am 

di di gav le na mo ax di na po li ti kur cxov re ba ze. 

gaR rmav da eT nok ri zi se bic. ori pro ce si: Zve li 

sa me ur neo kav Si re bis moS la da ax lis (jer ki dev 

il uzi eb iT war mod ge ni lis) Ca mo ya li be ba da ek on-

om ik is sa baz ro prin ci peb ze gar daq mna  er Tdro-

ul ad da iwyo.  obi eq tur da su bi eq tur mi zez Ta 

ga mo qve ya na as eTi am oc an is Ses ru le bis Tvis mzad 

ar aR moC nda. ek on om ika sis te mur ma kri zis ma mo-

ic va. bu neb ri via, war mo eb is mo cu lo bis mkveT rma 

Sem ci re bam ga na pi ro ba so-

ci al uri prob le me bis uk id-

ur esi gam wva ve ba. Sim Si li, 

um uS ev ro ba, uw ig nu ro ba, 

av ad myo fo ba, uT an as wo ro ba 

ro gorc mwva ve prob le me bi 

mniS vne lov nad af er xebs sa-

zo ga do eb riv prog ress. 2013 

wels sa qar Tve los sa vaW ro 

ek on om ik uri ur Ti er To be bi 

hqon da 134 qve ya nas Tan. sa ga-

reo-sa vaW ro brun vam Se ad gi na 

10 784 mln. do la ri. maT So ris 

eq spor tma - 2909 mln. do la ri. 

im por ti aR em at eba eq spor ts 

2,7 jer. uar yo fiT ma sal dom 

Se ad gi na 4965 mln do la ri. ev-

ro kav Si ris qvey neb Tan ur Ti-

er To beb Si eq spor tma Se ad gi na 

27%. mTe li brun vis 35% mo dis dsT-s qvey neb ze. 

2013 wli dan ga um jo bes da ru seT Tan sa vaW ro ur-

Ti er To be bi.

gan vlil pe ri od Si ud id esi mniS vne lo ba hqon da 

„ev ro pa-azi is sat ran spor to de ref ni sa“ da „en-

er ge ti ku li de ref nis“  (ba qo-Tbi li si-je ih an is, 

ba qo-Tbi li si-er zru mis, ba qo-suf sis mil sa de ne bi) 

am oq me de bas.  ma Ti fun qci on ir eb iT sa qar Tve lom 

Se iZ ina ev ro pa-azi is qvey ne bis ek on om ik uri in te-

re se bis da ba lan se bis xel Sem wyo bi qvey nis fun qcia.

sa qar Tve lo aq ti ur ad mo na wi le obs sa er Ta So-

ri so ek on om ik uri struq tu re bis saq mi an ob aSi. 

igi ar is vaW ro bis msof lio or ga ni za ci is wev ri. 

Ta nam Srom lobs sa er Ta So ri so sa va lu to fon-

dTan, msof lio ban kTan da sxv. igi ori en ti re bu-

lia ev ro kav Sir Tan ek on om ik uri ur Ti er To be bis 

gaR rma ve ba-gaZ li er eb aze. am as ad as tu rebs mas Tan 

as oc ir eb is Se Tan xme ba ze xel mo we ra. 

ro gorc Cans sa qar Tve los Tvis geoekonomika 

re al ur ad iZ ens mas Sta bur mniS vne lo bas da 

ev ro pi sa da azi is qvey ne bis gan vi Ta re bis per-

speq ti viT iZ le va sa fuZ vels gan vi xi loT igi, 

ro gorc gan vi Ta re bis stra te gi uli re sur si.

glo ba lur pro ce seb Tan ad ap ti re bi saT vis 

pir vel rig Si sa Wi roa xe li Se vuwyoT is eTi ga re-

mos Seq mnas, rom mo xer xdes bu neb riv-sa war moo 

pi ro be bis, e.w. mTvle ma re re sur se bis (maT So ris 

in te leq tu al uri, rac ge ne ti ku rad Ca mo ya li be-

bu li fe no me nia ef eq ti an ad da mi zan mi mar Tu lad 

ga mo ye ne ba, ax ali teq no lo gi eb is, war mo eb isa da 

Sro mis or ga ni za ci is me To de bis da ner gva, ga-

naT le bis, mec ni er eb is up ir at esi gan vi Ta re ba da 

sxv.). sa qar Tve los aq vs un ik al uri tra di ci uli 

re sur si - zo gad qar Tu li kul tu ra, ro me lic 

yo vel Tvis gan msazRvre li iyo ci vi li za ci aTa 

ur Ti er To beb Si.

am ri gad, sa qar Tve los, ro me lic  gan vi Ta re-

bu li da gan vi Ta re ba di qvey ne bis  geoekonomi-

kuri in te re se bis obi eq tia, aq vs re sur se bi da, 

rac mTa va ria, is to ri uli San si, TviT gan vi Ta-

re ba war mar Tos ara mxo lod sa ku Tar Za leb ze 

day rdno biT, ar am ed msof lio Ta na me gob ro bis 

aq ti uri mxar da We ri Tac.

qve ya nam swo rad un da gan sazRvros dro is 

ga mow ve ve bis Se sa ba mi si geoekonomikuri stra-

te gia. mi si am os av ali sawyi si un da iy os po li ti-

ku ri am oc an eb is ga dawyve ta, up ir at es ad, grZel-

va di ani ek on om ik uri me To de biT, ar se bu li 

er ov nu li sim did ris ra ci on al uri ga mo ye ne ba, 

me ur ne ob is kon ku ren tu na ri an ob is pi ro be bis 

Seq mniT, sat ran spor to da en er ge ti ku li de-

ref ne bis po ten ci al is maq si ma lu ri am oq me de ba, 

ci vi li za ci aTa ur Ti er To beb Si  qar Tu li kul-

tu ris ro lis gaZ li er eba da sxv.

sa qar Tve los ek on om ika 

ev ra zi is siv rce Si

sa qar Tve los geoekonomikuri up ir at es ob is 

sib rtye ze mka fi od ga moC nda gan vi Ta re bis al ter-

na ti uli per peq ti va: mo ma val Si qve ya na dar Ces 

msof li os Ca mor Ce nil pe ri fe ri ad, Tu mzar di 

geoekonomikuri up ir at es oba  sa ku Ta ri id en-
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tu ro bi sa da Ta vis Ta va do bis  gan mtki ce bis Tvis 

mi zan mi mar Tu lad ga mo iy en os.

ni San dob li via, rom sa qar Tve los geoekonomi-

kur up ir at es ob as Ta vi si is to ri uli wi na pi ro be bi 

ga aC nia. ker Zod, sa qar Tve lo is to ri uli Tval saz-

ri siT or Zli er fe no mens - ev ro pul sa da azi urs 

ey rdno ba. ni San dob li via, rom ev ro pu li da azi uri 

men ta li te ti, tra di ci uli fi lo so fi iT, fa se ul-

ob eb iTa da cxov re bis we siT er Tma ne Tis gan Tvi seb-

ri vad  gan sxva ve bu lia. es mka fi od ais axa qvey ne bis 

ro gorc zo gad kul tu ra ze, as eve, so ci al ur-ek on-

om ik ur sis te meb ze. er Ti mxriv, pro tes tan tu li 

eT ika, da, me ore mxriv, azi uri war mo eb is we siT 

gan sazRvru li pa ra dig me bi. mka fi od ga mo ik ve Ta 

prob le mis - ek on om ik isa da sa xel mwi fos ur Ti er-

Tda mo ki de bu le bis - gan sxva ve bu li kon cep tu al-

uri da me To do lo gi uri mid go me bic. es re al ur ad 

ais axa azi is qvey ne bis (iap oni is, Ci ne Tis, in do eT is, 

sam xreT-ko re is, sin ga pu ris, „pa ta ra vefxve bis“ 

ga moc di le ba ze, ro me lic ef uZ ne ba cen tra li za-

cia - de cen tra li za ci is Tav se ba do bis prin cips 

da ara mxo lod erT-erT maT gans).

am ri gad, sa qar Tve lo dgas ev ro pi sa da azi-

is gan sxva ve bu li ek on om ik uri pa ra dig me bis 

(ten den ci eb is) mij na ze, sa dac po li ti ku ri 

da ek on om ik uri in te re si (ro gorc as eTi) gan-

sazRvravs Ta na ar se bo bis we sebs. man faq ti ur-

ad Se iZ ina ev ro pi sa da azi is qvey ne bis ek on om-

ik ur in teg ra ci aSi erT-er Ti mniS vne lo va ni 

su bi eq tis fun qcia. am as Tan, igi bu fe ru li siv-

rcea, ro mel Sic Tvi seb ri vad ax al ga re mos Tan 

ad ap ti re bis (Tav se ba do bis) pro ce si nak le bi 

wi na aR mde go be biT vi Tar de ba. di di dat vir Tva 

aq vs im as, rom qar Tu li fe no me ni ze moT da sa xe-

le bu li or ive Se mad gen lis ar iT me ti kul jam-

ze me ti si di dea, e.i. Tvi seb ri obaa, am ri gad, igi 

ev ra zi uli fe no me nia, qar Tve li ki ev ra zi eli. 

mxed ve lo ba Si un da mi vi RoT is Ta vi se bu re ba, rom 

da sav le Tis Tvis (ev ro kav Si ri, aSS) sa qar Tve lo 

mim zid ve lia da mi sa Re bi maT fa se ul ob eb Tan  

si ax lo vis ga mo, xo lo mTli an ad azi is qvey-

ne bis Tvis ma Ti sa er To (sa zi aro) is to ri uli 

fes ve bis ga mo. am it om mniS vne lo va nia ndo bis 

faq to ri. 

geoekonomikis, ro gorc sa qar Tve los stra-

te gi uli re sur sis ga mo ye ne bis Tval saz ri siT, 

yu radRe bas ipyrobs kav ka si is er Ti ani ek on om-

ik uri siv rcis (baz ris) for mi re bis per speq ti va. 

mxed ve lo ba Si maq vs pir vel et ap ze sam xreT kav-

ka si is qvey ne bis (sa qar Tve los, az er ba ij an isa da 

som xe Tis) ek on om ik uri in teg ra cia, Sem dgom Si mi si 

gaR rma ve ba ir an is, Tur qe Tis, ru se Tis (Zi ri Ta dad 

mi si Crdi lo kav ka si is su bi eq te bi) mo na wi le ob iT. 

as eTi ek on om ik uri siv rcis Seq mnas ri gi up ir at es-

ob ebi ga aC nia: po li ti ku ri sta bi li za ci is re gi oni 

ucxo uri in ves ti ci eb is da ban de bis mim zid ve li 

obi eq ti gax de ba, ra ci on al ur ad wa ri mar Te ba en-

er ge ti kis gan vi Ta re ba, rek re aci uli re sur se bis 

aT vi se ba, in fras truq tu ris mo der ni za cia. Se iq-

mne ba er Tob li vi sa war mo ebi, sa fi nan so, sak re di to 

struq tu re bi, gaR rmav de ba kul tu ri sa da mec ni-

er eb is sfe ro Si Ta nam Srom lo ba da sxv.

rac mTa va ria, Tan da Ta no biT mom zad de ba pi-

ro be bi kav ka si is re gi on uli ek on om ik uri mo de-

lis Se saq mne lad, ro me lic da ef uZ ne ba kav ka si is 

xal xe bis Sro mi Ti ga moc di le bis, me ur ne ob is 

gaZ Ro lis, TviT mmar Tve lo bis, so li da ro bis, 

sa mar Tli an ob is,  ek on om ik uri hu ma niz mis, to le-

ran to bis prin ci pebs. am Sem Txve va Si ev ro pa-azi is 

qvey ne bis in te re se bis ga far To eb is are al ic ax ali 

Si na ar siT da it vir Te ba. msof lio mi iR ebs ek on om-

ik uri in te re se bis da ba lan se bis erT-erT po luss 

- kav ka si is po luss, ro me lic am Ja mad msof li oSi 

fun qci on ir eb ad sam geoekonomikur (Crdi lo-

am er ik uli („naf ta“), ev ro pu li (ev ro kav Si ri) 

da azi ur wyna ri oke an eT is po lu seb Tan er Tad 
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Tvi seb ri vad Sec vlis (da ba lan se bis Tval saz-

ri siT) glo ba li za ci isa da re gi on al iz aci is 

wi na aR mde gob riv pro ce sebs da yo vel mxriv 

xels Se uwyobs ek on om ik uri in te re se bis da ba-

lan se bas. as eTi un ik al uri ro li sa qar Tve los 

sa uk une eb is gan mav lo ba Si hqon da (is to ri uli 

„ab re Su mis gza“), mag ram po li ti ku ri si tu aci eb-

is cva le ba do bis ga mo ep iz od ur ad as ru leb da. 

am ro lis ga Ta na med ro ve oba dro is moTxov ne bis 

Se sa ba mi sad msof li oSi mim di na re wi na aR mde gob-

ri vi pro ce se biT aix sne ba.  

bu neb ri via, da is me ba kiTxvac: sa qar Tve lo-

saT vis ze mo TaR niS nu li ro li (fun qcia) ram-

de nad Tav se ba dia ev ro kav Sir Tan as oc ir eb is 

Se Tan xme biT aR eb uli val de bu le be bis Ses ru-

le bas Tan? 

Se iZ le ba cal sa xad iT qvas, rom Tav se ba dia. mTa-

va ria, swo rad Se fas des gan viT re bis Ta na med ro ve 

ten den ci ebi, ka non zo mi er eb ani. 

re al ur ad ras Tan gvaq vs saq me? ev ro kav Sirs 

sa vaW ro ek on om ik uri ur Ti er To be bi aq vs naf tas-

Tan, wyna ri oke an eT is qvey neb Tan, dsT-s qvey-

neb Tan (maT So ris ru seT Tan) yve la mxa ri saT vis 

mi sa Re bi in te re se bis gaT va lis wi ne biT. am as Tan 

ev ro kav Si ri or da pi ris pi re bul mxa res Tan aSS 

da ru seT Ta nac vaW robs („cxel gul ze“ mi Re bu li 

san qci ebi po li ti ku ri ze moq me de bis dro eb iTi 

for maa). 

am kon teq stSi gan vi xi loT sa qar Tve lo da sam-

xreT kav ka si is ek on om ik uri siv rcis for mi re bis 

sa kiTxi. sa qar Tve los ek on om ika mWid ro in teg-

ra ci aSia az er ba ij an Tan, som xeT Tan, ro me lic 

ev ro kav Si ris Tvis mi uR eb eli ev ra zi is sa ba Jo 

kav Si ris wev ria. am as Tan kar gi ur Ti er To ba aq vs 

stra te gi ul mo kav Si re ru seT Tan da pi ris pi re-

bul aSS da ev ro kav Si ris qvey neb Ta nac. am as Tan 

sa qar Tve los sa vaW ro brun vis 55% mo dis dsT-s 

qvey neb Tan. uk an as knel pe ri od Si ga um jo bes da sa-

vaW ro ur Ti er To be bi ru seT Ta nac (dip lo ma ti uri 

ur Ti er To be bis Sewyve tis fon ze). as eTia qvey ne bis 

gan vi Ta re bis is to ri uli Ta vi se bu re ba, ro me lic 

Ta na med ro ve msof li oSi Ca mo ya lib da. me tic, mo-

xer xda sa qar Tve los is to ri ul  mtreb Tan Tur qeT-

Tan da ir an Tan ke Til me zob lu ri ur Ter To be bis 

Ca mo ya li be ba.

ra tom un da Se uS al os xe li ev ro kav Sir Si 

Ses vlam sa qar Tve los hqon des ek on om ik uri ur-

Ter To be bi (mi zan Se wo ni lo bis Sem Txve va Si) sxva 

qvey neb Tan, Tun dac maT Ta nac, vinc ev ro kav Si ris 

me gob rad ar moiazreba? 

Ce mi az riT, ev ro kav Sir Tan as oc ir eb is Se sa-

xeb  Se Tan xme ba sa qar Tve los ek on om ik as aZ levs 

re al ur Se saZ leb lo bas in ten si ur ad gan vi Tar-

des da Ta vi da aR wi os qro ni kul  Ca mor Ce nas. ek-

on om ik uri mi zan Se wo ni lo bi dan ga mom di na re er Ti 

mxriv, ev ro kav Sir Tan, me ore mxriv, mo ma val Si e.w. 

ev ra zi is sa ba Jo kav Si ris qvey neb Tan, me sa me mxriv, 

Sua azi is qvey neb Tan, Ci neT Tan, iap oni as Tan, as eve 

Tur qeT Tan, ir an Tan ur Ti er To ba Ta in ten si oba 

sa qar Tve los Tvis un ik al uri ro lis gam ra val-

fe rov ne bis (sa er To in te re se bis dac viT) ax al 

Se saZ leb lo bas qmnis. sam xreT kav ka si is qvey ne bis 

in teg ra ci uli pro ce se bis  er Ti an „kar ka sul 

sis te ma Si“ moq ce va da mas Si sa qar Tve los ek on om-

ik is aq ti ur ad Car Tva ek on om ik ur po lu sebs So-

ris ur Ti er To be bis ga jan sa Re bas xels Se uwyobs 

da sam xreT kav ka si as, up ir ve les yov li sa uf ro 

mim zid vels gax dis. as eTi sa qar Tve lo sWir de ba 

glo ba lur pro ce seb Si mo na wi le ro gorc su-

per, as eve sa te lit da gan vi Ta re bis Se da re biT 

da bal do ne ze mdgom qvey neb sac. rac mTa va ria, 

Ta vad sa qar Tve los sWir de ba as eTi po li ti-

kur-ek on om ik uri siv rce sa ku Ta ri is to ri-

uli ro lis Ses ru le bis Tvis. mxed ve lo ba Si 

un da mi vi RoT is, rom 500 mi li oni an ev ro pas 

ram de ni me mi li ar di an azi as Tan ek on om ik ur 

ur Ter To beb Si sWir de ba sa qar Tve lo (sam xreT 

kav ka sia, kav ka sia) ro gorc bu fe ru li siv rce. 

am ro lis Ses ru le bis Tvis Tvi seb ri vad un da 

gar da iq mnas er ov nu li ek on om ika. auc il eb elia 

eg zo ge nur da en do ge nur faq tor Ta er Tob li oba 

mi zan mi mar Tu lad iq nas ga mo ye ne bu li ek on om ik is 

ef eq ti an ob is am aR le bis Tvis. am is Tvis sa Wi roa 

miz ne bis, am oc an eb is, prob le me bis sis te ma ti za-

cia, pri or it et eb is da ma Ti re al iz aci is et ap eb is, 

me qa niz me bis gan sazRvra.

Ce mi az riT, sa qar Tve los un da hqon des grZel-

va di an  pe ri od ze gaT vli li ek on om ik is mdgra di 

gan vi Ta re bis prog ra ma, ro mel zec ais ax eba ev-

ro pa-azi is sat ran spor to de ref ni sa da en er ge-

ti ku li de ref nis gan vi Ta re bis per speq ti ve bis 

gaT va lis wi ne biT qvey nis te ri to ri aze  sa er Ta-

So ri so av to ma gis tra lis, rki nig zis, sazRvao da 

sa ha ero tran spor tis  gan vi Ta re bis am oc an ebi. 

ud id esi mniS vne lo ba aq vs an ak li is sazRvao por-

ti sa da aer op or tis mSe neb lo bas.

as eve mi zan Se wo ni lia Tbi li si-wno ri-az er-

ba ij an is rki nig zis  Sem dgo mi ga far To eba, rac 

av to ma gis tral Tan er Tad mniS vne lov nad xels 

Se uwyobs ka xe Tis re gi on is so ci al ur-ek on om ik ur 

gan vi Ta re bas.

per speq ti ul ad mi maC nia rki nig zis sad gur 

in gir Tan mim de ba re  te ri to ri aze (in gir-ga-

lis mo nak ve Ti) Ta na med ro ve  stan dar te bis 

do ne ze Ta vi su fa li ek on om ik uri (sa vaW ro) 

zo nis for mi re ba-fun qci on ir eba, mas mra val-

mxri vi up ir at es oba eq ne ba. igi an ak li is sazRvao 

da aer op or teb Tan, sa er Ta So ri so rki nig zi sa da 

av tot ran spor tis ma gis tra leb Tan si ax lo viT, 

afxa ze Tis re gi on Tan ek on om ik uri in teg ra ci iT, 

ru se Tis (mi si kav ka si is su bi eq te bis) ek on om ik uri 

Ta nam Srom lo bis per speq ti viT sat ran zi to de-

ref nis erT-er Ti mniS vne lo va ni rgo lis fun qci as 

Se as ru lebs.
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piriqiT, gamoyofis arCeuli variant iT, TiT-

oeul ojaxs daaxloe b iT 3-7 miwis nakve Ti daurig-

da, romle bic sxvadasxva ter ito r ie b zea ganlage-

buli. da daSore ba erTi mes a k uTris sxvadsxva 

nakve T e bsa da mis saxls Soris Sei Z le ba 5 km-ze 

me tic iyos. zogie rT raione bSi, gansakuT re b iT da-

savleT saqarT veloSi, moTx o v ne bis dasakmayofi-

le blad dasaxle b e bis Sem o g a renSi xelmisawvdomi 

miwa sakmarisi ar iyo. amgvarad, bevrma komlma, 

fa qtiurad, miT iT e bul 1.25 he qta r ze nakle bi 

miiRo. zog ter ito r i a ze, miwis darige ba garTu-

le buli iyo imis gamo, rom mTa v r obas ar Se eZlo 

miwis ganawile bis procesis kontroli da Ses abamis 

we se bisa da reg u l a c ie bis aRsrule ba. 

am masiuri tr a n sformaciis procesis Se degad 

1,300.000 komli (ojaxi) - daaxloe b iT 3.5 milio-

ni moqalaqe - mcire miwis nakve T e bis mes a k uT re 

gaxda, komlze saSualod 0,25 ha. ase magaliTad 

saqarT velos erT-erT raionSi(ded ofliswyaro-

marcvleulis beReli) 1992 wlamde arse buli sax-

navi 46 000 ha. miwa warmodgenili iyo 560 nakve Tad. 

miwis re formis ganxorcie le bis Se degad aRniSnu-

li miwa danawevrda 26 000 nakve Tad.

saqarT veloSi privati ze buli sasoflo-sameu-

r neo miwis fr a g me ntacia - didi raoden ob iT mcire 

zomis daxloe b iT 1.25 ha nakve T e bis mes a k uT re obis 

_ ekonomikurad sicocxlisunariani fer meruli 

meu r ne obi sTvis ZiriTad dabr k o le bas warmoad-

gens. es fer me re bi gamoiye ne b en urisko str at-

eg ie bs da maTi ganviTa re bis pot enciali friad 

limiti re bulia. isini miwas aRiqvamen, ise, ro-

gorc socialur usaf rTx oe bas da ara rogorc, 

ekonomikur aqtivs. fa qtiurad, am fer me rTa 

umravles oba fer merul meu r ne obaSi grZelva-

dian per s pe qtivas ver xedavs da dRes d Re ob iT, 

limiti re buli int e resi aqvT miwis konsolida-

ciasTan dakavSire b iT. 

saqarT veloSi erT sul mosaxle ze modis 0.14 ha 

saxnavi miwa, 0.64 sasoflo sameu r neo daniSnule-

bis miwa, rac yofili sabW oTa res p u p l i ke bs Soris 

yvel a ze dabali maCve ne b elia, somxe Ts Cven ze 

uke T esi mdgomare oba aqvs. mTliani miwe bidan 

saxnav-saT esis fa rT obi Sea d gens mxolod 9.3%-s. 

da mravalwliani nargave bi 3.97%-i. mxed vel obaSia 

misaRe bia isic, rom sasoflo-sameu r neo savargu-

lis 30% er o z i re bulia. qveynis spec ifiuri Ta v-

i se bu re baa is, rom saxnavi miwe bis ume t esi nawili 

ganlage bulia sxvadasxva daqane bis fer d ob e b ze. 

saqarT velos saxnavi miwe bis 9% ganlage bulia 

10 gradusze met daqane ba ze. qveynis miwe bis didi 

nawili daziane bulia mew ye re b iT, Rvarcob e b iT 

da Tovlis zvave b iT. saqaarT veloSi aRricxulia 

10 000-ze me ti mew yeri da 1000-mde Rvarcofi.

ase Tma mdgomare obam ara marto xeli SeuSala 

soflis meu r ne obis ganviTa re bas saqarT veloSi, 

aramed saqarT velo ukan daswia da Rarib, arse b oba-

ze orie nti re bul sasoflo-sameu r neo sazogadoe-

bad aqcia. miwe bis ase Ti danawev re bis Se degad Seu-

rodem de unda vj ijg n oT 
qarTuli miwa?!

saqarT veloSi 1992-1998 wle-

bSi Cata re buli naCqarevi da 

gauazre b eli sasoflo-sameu r neo 

daniSnule bis miwis re formis Se-

degad saqarT velos saxnavi miwe bi 

da mravalwliani nargave bi daquc-

macda da ganiavda. 

miwis fa rT ob e bis fizikur pire-

b ze ufasod da patar-patara nakve-

T e bad ganawile bam gamoiwvia miwis 

danawev re ba- fr a g me ntacia da misi 

ara efeqturad gamoye ne ba. daiwyo 

sasoflo-sameu r neo daniSnule-

bis miwe bis 0.15 ha-dan 1.25ha mde 

(maRal mTian reg i o ne bSi 5ha. mde) 

miwe bis darige ba. saxnavi miwe bis 

masive bi daiyo wvril kontu re bad 

da ganawilda, rogorc soflis, ase-

ve dabisa da qalaqis mosaxle oba ze. 

sxvadasxva mimRe b ze miwa erT nakve-

Tad ar iyo gamoyofili.
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Z le b elia meqanizaciis, ge rbi c i de bis, sasuqe bis, 

Sxam-qimikat e bis da sxva samuSaoe bis ekonomiurad, 

racionalurad gamoye ne ba. aseT pirob e bSi uaRre-

sad dabalia Sromis nayof ie re ba.

1996 wlis dasawyisSi momzadda saqarT velos ka-

nonis proe qti: “sasoflo-sameu r neo daniSnule-

bis miwis sakuT re bis Ses a xeb”. proe qti iTv a l i s w-

i ne bda sasoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis 

sakuT re baSi gadacemis uf le bas saqarT velos 

moqalaqe obis aramqone pirze e.i. ucxo qveynis 

moqalaqes Se eZ le boda yovelgvari SezRudvis 

gare Se ganusazRvreli raoden obis sasaoflo-

sameu r neo daniSnule bis miwis fa rT obis Se Zena. 

saqarT velos int el i genciis prot e stisa da 

kat egoriuli moTxovnis Se degad Seicvala ka-

nonis proe qti da 1996 wlis 22 marts miRe bul 

iqna saqarT velos kanoni: “sasoflo-sameu r-

neo daniSnule bis miwis sakuT re bis Ses a xeb”. 

miRe bul kanonis me-5 muxlis, me-2 punqtSi Caiwe-

ra: “sasoflo-sameu r neo daniSnule bis miwa 

sakuT re baSi gadae cema mxolod saqarT velos 

moqalaqes. saqarT velos moqalaqe obis armqone 

pirs da ucxo qveynis moqalaqes sasaoflo-

sameu r neo daniSnule bis miwa mie cema mxolod 

ija r iT. kanonis miRe bis dros kanoni Sed ge boda 

22 muxlisgan, kanonSi miRe bis dRidan dRem de 

Se tanili 14 cvlile bis Se degad amoRe bul iqna 

11 muxli. fa qtiurad kanonma dakarga arse b iTi 

mniSvnel oba da ver pasuxobs dRev a n del moTx-

o v ne bs. cvlile b e bis Se degad 2007 wels kanonis 

me 19-e muxlis pirveli punqtidan amoRe bulia ”a” 

qvep u n qti, sadac aRniSnuli iyo, rom akrZalulia 

miwis nakve Tis gasxvise ba Tu sivrcobrivad erTm-

a ne T Tan dakavSire buli miwis nakve Ti gasxvise bis 

Se degad pata r a v de ba xuT he qta r ze nakle bad. ris 

Se degad isedac danawev re buli miwe bi kidev ufro 

me tad danawvrda. amave kanonis me 20-e muxlis pir-

veli punqti amoRe bulia, sadac aRniSnuli iyo: 

“im mes a k uTris mimarT, romelic zed i zed ori 

wlis ganmavlobaSi ar amuSave bs miwas, ar ixdis 

miwaTs a r ge bl obi s aTvis dadgenil gadasaxads, 

ar uZRve ba meu r ne obas da aseT Se mTx vevaSi ija-

r iTac ar gacems sxva pirze, gamoye ne buli iqne ba 

sagadasaxado kanonmde bl ob iT gaTv a l i s w i ne-

buli sanqcie bi~. 

ase ve amoRe buli iqna kanonidan mem k v i d re-

obis, soflis meu r ne obis cne bi s , s ae rTo sakuT-

re bis wilis, sasoflo-sameu r neo daniSnule bis 

miwis Rire bu le bis, garige bis namdvilobi s aTvis 

aucile b eli ne ba rTvis gacemis, sadgilmamulo 

wignSi(sajaro re e strSi) gasxvise bisa da ne ba rTvis 

reg i straciis vade bu le bis da upirat esi Seyidvis 

uf le b e bis muxle bi. 

Sei Z le ba iTqvas, parlame ntis romel wevrs ra 

mounde boda, kanonic ise icvle boda. rac mTava-

ria samwuxarod yovelgvari ganxilvisa kanonSi 

Se tanili iqna cvlile ba dauSves ucxo qveynis 

moqalaqe ze sasaoflo-sameu r neo daniSnule bis 

miwis sakuT re baSi gadae cema. Sem deg isev aikr-

Zala. es muxli kanonidan amoRe buli iqna(gaqra). 

Sem deg isev aRdga. kanonSi aRiniSna: “ucxoeli 

da sazRvargareT rgistr i re buli iuridiuli 

pire bi valde buli arian Ta v i a nT sakuT re baSi 

arse buli sasaoflo-sameu r neo daniSnule bis 

miwis nakve T e bi maT ze sakuT re bis uf le bis war-

moSobidan eqvsi Tvis vadaSi gaasxvison saqarT-

velos moqalaqe ze, komlze an/da saqarT velos 

kanononmde bl obis Ses abamisad saqarT veloSi 

reg i str i re bul iuridiul pirze.” 

gaTv a l i s w i ne buli valde bu le b e bis Seu s r-

u le bl obis Se mTx vevaSi kanonma gaiTvaliswina 

ucxoelsa da sazRvargareT reg i str i re bul 

iuridiul pirs sasamarTlos gadawyve ti le b iT 

da saTanado kompes a c i iT saxel m w ifos sasarge-

blod Camoe rT mev aT maT sakuT re baSi arse buli 

sasaoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis nakve T e-

bi. sasaoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis nakve-

T e bis CamorT mevisas gamoiye ne ba: “aucile b eli 

sazogadoe brivi saWiroe bi s aTvis sakuT re bis 

CamorT mevis wesis Sea s xeb” saqarT velos kanoniT 

dadgenili norme bi. 

ver af ers ver ityvi Zalian kargi da swori 

gadawyve ti le baa. magram ra xde ba amis Sem deg: 

saqarT velos sakonst itucio sasamarTlos 

Ta v mjd o m a rem, amave dros momxse ne b elma 

mosamarT lem giorgi papuaSvilma, daakmayofi-

la daniis moqalaqe hei ke qronqvistis sarCeli 

saqarT velos parlame ntis winaaRmdeg da 2013 

wlis 26 ivniss gaatara “saqarT velos sakonst-

itucio sasamrTlos plenumis gadawyve ti le-

ba #3/1/5/512”, romliTac gauqmda uamisodac 

uaRresad arasrulyofil, saxel d obr, saxel-

m w ifosa da sazogadoe bis int e re sTa ugule b-

el m y of el ~sasoflo-sameu r neo daniSnule bis 

miwis sakuT re bis Ses a xeb~ saqarT velos kanonSi 

gaTv a l i s w i ne buli yvela Sez R u d ve bi ucxoe lTa 

(moqalaqe obis ar mqone piri) mier sasoflo-

sameu r neo miwis Sesyidvasa da sakuT re baSi 

qonaze. amiT saqarT velos sasoflo-sameu r neo 

miwa–qarT veli erisa da saqarT velos yvela 

moqalaqis da maTi STa m o m v l obis saarse bo baza 

aw da maradis–gatanili aRmoCnda msoflios 

Ria ba z a r ze, sadac, dRes d Re ob iT ar fi g u r i re-

bs saqa rTvelos arce rTi konkure ntuna riani 

moqa laqe. Cvenis azriT es qme de ba samSoblos 

Ralatis to lfasia.

saqarT velos sakonst itucio sasamarT-

los am gadawye ti le bam aRaSf oTa saqarT velos 

sazogadoe bis nawili da saqarT velos parlame-

ntma gamoacxada moratoriumi da 2014 wlis bo l-

o m de Sea Cera sasoflo-sameu r neo miwis gasxvise ba 

ucxo qveynis moqalaqe e b ze da im iuridiul pire-
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b ze, romle bic saqarT veloSia dafu Z ne buli. amis 

Sem deg avstriis moqalaqes Seaqvs saqarT velos 

sakonst itucio sasamarTloSi sarCeli da moi-

Txova saqrT velos parlame ntis moratoriumis 

baTilad gamocxade ba. Cvenma saamayo saqarT velos 

sakonst itucio sasamarTlom daakmayofila avs-

triis moqalaqis sarCeli da dRes ukve Ses a Z le b-

elia ucxo qveynis moqalaqe e bma da sazRvargareT 

reg i str i re bul iuridiul pire bma yovelgvari 

SezRudvis gare Se ganusazrvreli raoden obis 

sasoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis nakve T-

e bi SeiZinon. 

saint e resoa vin arian es daniisa da avstriis 

moqalaqe e bi, ra int e resi aqvT da vin dgas maT ukan? 

maSin rodesac avstriis saxel m w ifoSi ucxoe-

lTa mier miwis Se Zena reg u l i r de ba calkeuli 

miwe bis kanone b iT. magaliTad, erT-erTi miwis 

(bu r gerlandis) “kanoniT ucxoelis mier uZravi 

qone bis Se Zenis Ses a xeb”, ucxoeli uZravi qone bis 

Se Zen i sTvis saWiroe bs ne ba rTvas (§13). ne ba rTva ki, 

Tavis mxriv, Sei Z le ba miRe buli iqnes Tu „saxel-

m w if oe briv–politikuri“ int e re se bi ar iqne ba 

Selaxuli da Tu: 

• arse b obs miwis (bu r gerlandis) ekono-

mikuri, socialuri Tu kulturuli int e resi 

• ucxoeli avstriis ter ito r i a ze minimum 

10 weli legalurad, kanonierad imyof e ba da 

misi Sen a Zen iT mniSvnelovani ekonomikuri, so-

cialuri, kulturuli an sxva sajaro int e resi 

ar ilaxe ba. 

Tu ucxoels (da maT Soris ar moiazre bian 

evrokavSiris wevri saxel m w if oTa moqalaqe e bi) 

nayof ieri, sasoflo-sameu r neo miwis Se Zena surs, 

is zem oT mocemul ne ba rTv a sTan erTad saWiroe bs 

damat e b iT ne ba rTvas romelic gaicema specialuri 

komisiis mier (rundver kehrskommission) (§8). 

daaxloe b iT igive reg u l i re baa avstriis sxva 

miwe bis kanonde bl ob e b iTac, is iTv a l i s w i ne bs, rom 

ucxoelis mier yovelgvari qone bis Se Zena (yid-

viT, Cuqe b iT an gacvliT) ar saWiroe bs ne ba rTvas. 

magram ucxoelis mier sasoflo-sameu r neo miwis 

(1 he qta r ze me tis) ara Tu Se Zena, aramed ija r iT 

aRe bac ki saWiroe bs specialur ne ba rTvas. 

uZrav qone ba ze sakuT re bis Se Zenis ne ba rTva im 

Se mTx vevaSi SeuZlia ucxoelma miiRos, Tu: 

• is akmayofi le bs im pirob e bs, romelsac 

sakuT re bis Se Zenisas qveynis moqalaqec unda 

akmayofi le b des, 

• Tu ar iqne ba Selaxuli avstriis kul-

turuli, socialur-politikuri da sajaro 

int e resi an uSiSroe ba,

• saxel m w if oe briv-politikuri int e re-

se bi ar iqne ba Selaxuli. ucxoe lTa mier miwis 

Se Zenis Ses a xeb avstriis yvela federaciul 

erT eulSi vxvde b iT msgavs reg u l i re bas.

 vfi q r obT Cveni Ju r n a l i st e bi daint e res de bian 

vin arian es ucxoe le bi romle bic ase „zrunaven“ 

saqarT velos sasoflo-sameu r neo daniSnule bis 

miwe b ze”, vin dgas maT ukan da vis int e resSi Sedis 

saqarT velos Ralati.

2012 wlis ivnisidan 2013 wlis ivnisamde ucxoe-

le bis mier Seiqmna 395 iuridiuli piri, romle bmac 

iyides 271 nakve Ti. dReis mgomare ob iT(ara zusti 

monace me b iT) ucxo qveynis moqalaqe e b ze gayidu-

lia aTa s ob iT ha sasaoflo-sameu r neo daniSnule-

bis miwis fa rT obi. saub edurod amiT ar damTa v re-
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bula qarTuli miwis Ralati.

2005 wlamde Cvens qveyanaSi yovelwliurad xde-

boda miwe bis aRricxva miwis daniSnule bisa da kat-

eg o r ie bis, raione bis, mxare e bis, miwis mes a k uT reTa 

da mosarge b le Ta mixed v iT. am mizniT, yoveli wlis 

1 ianvris mdgo mareobiT, raionis gamge oba amtk-

i ce bda miwis balanss, romelsac Sem deg ixilavda 

saqarT velos miwis marTvis saxel m w ifo dep a rta me-

nti da dasa mtkiceblad warudgenda saqarT velos 

minist rTa kabi ne ts.

mas Sem deg, rac yovelgvari dasab uT e bis gare-

Se Cvenis azriT qarTuli miwis Ralatis fasad 

2004 wels likvidire bul iqna saqarT velos miwis 

marTvis saxel m w ifo dep a rta menti, saqarT velos 

miwis marTvis saxel m w ifo dep a rta me ntis likvida-

ciasTan erTad gauqmda mis daqvem de ba re baSi arse-

buli samiwaTm o w y obo inst it uti da labo r atoria, 

gaCerda niadage bis kvlevis da sxva mimdinare sa-

muSaoe bi. saxel m w ifo agrarul univer s it e tSi (am 

dargis erTa de rT umaRles saswavle b elSi) Sewyda 

miwaTm o m w y ob Ta kadre bis gamoSve ba. miwis aRricx-

va da miwis balan sis Sed gena qveyanaSi dRem de ar 

xorciel de ba. es ki imas niSnavs, rom dRes veravin 

ge ty v iT, ramdeni he qtari sasaoflo-sameu r neo 

savarguli gaaCnia qveyanas, maT Soris ramdenia 

kerZo sakuT re baSi, municipalur Tu saxel m w ifo 

sakuT re baSi. rac mTavaria, ar viciT miwis fa rT-

ob e bi daniS nulebisa da kat eg o r ie bis mixed v iT. 

sayuradRe boa, rom miwis balansi moicavda 

monace me bs dasavleT saqarT veloSi miwe bis meo-

radi daWaob e bis, xolo aRmosavleT saqarT velos 

rig raione bSi _ pirob iTi gaudabn oe bis, er o z i re-

buli, damlaSe buli da sxva arasa surveli proce-

se bis Ses a xe b. G u k a n a s k nel periodSi es proce se bi, 

bu ne bri via, ufro fa rTo xasiaTs miiRe bda, magram 

Tu ra mdgomare obaa dRes am mimarTu le b iT, dab-

e j iT e b iT veravin ityvis, saTanado monace me bis 

ararse bobis gamo.

saqarT velos ZiriTadi nivT obrivi simdid-

ris yovelwliur balansSi miwa aRiricxe boda 

daniSnule bisa da kat eg o r ie bis, agre T ve sakuT-

re bisa da sarge bl obis fo r me bis mixed v iT. masSi 

aisaxe boda wlis ganmavlobaSi miwis kat eg o-

r ie bSi, sasoflo-sameu r neo savargule bSi da 

sakuT re ba-sarge bl obaSi momxdari raoden obriv-

xarisxobrivi cvlile b e bi. miwis balansi ganixile-

boda daint e re se buli saministr oe bis da uwye b e bis 

mier da mtk i c de boda saqarT velos mTa v r obis 

dadgen i le b iT, romelSic mocemuli iyo miwe bis 

ufro racionalurad marTvis rek o men d a c ie bi.

miwis yovelwliuri balansis saSuale b iT saxel-

m w ifo akontr o le bda miwis fondSi momxdar ne bi s-

m ier cvlile bas, maT Soris int ensiuri da araint-

ensiuri savargule bis mat e ba-kle bis dinamikas, 

qalaqmSe ne bl obis, gze bis da sxva saWiroe bi s aTvis 

sasoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis brunvidan 

amoRe bas, samagiero miwis Canacvle bas da a.S. 

saqarT velos arce rTi kanonmde bl oba ar 

icavs sasaoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis 

nakve T e bs daqucmace bisgan da gaub ed u re bisgan. 

saqarT velos kanonSi `sasaoflo-sameu r neo 

daniSnule bis miwis sakuT re bis Ses a xeb~. sanam 

cvlile b e bs Se ita n d nen aRniSnuli iyo, rom xuT 

he qta r ze nakle bi fa rT obis gasxvise ba akrZalu-

li iyo. cvlile b e bis Se degad es amoRe bul iqna. 

saqarT velos samoqalaqo kodeqsi nacvlad imisa, 

rom miwe bs icavdes daqucmace bisgan piriqiT xels 

uwyobs daqucmace bas. (mem k v i d re obis samarTali). 

2013 wlis 26 ivniss saqarT velos parlame ntma 

miiRo kanoni, romliTac saqarT velos mTa v r obas 

daevala 2013 wlis 31 de ke mbr a m de:

1. sasoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis 

sakuT re bis Ses a xeb erTini saxel m w ifo poli-

tikis Sem u S a ve ba da miwis res u r se bis raciona-

lurad gamoye ne bisa da dacvis mizniT;

2. sasaoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis 

fondis gamoye ne bisa da dacvis saxel m w ifo reg-

u l i re bis gansazRvra;

3. sasaoflo-sameu r neo daniSnule bis miwa-

sTan dakavSire buli urT ie rT ob e bis sajaro 

samarT le brivi mowes r i ge ba;

4. saqarT velos mT el ter ito r i a ze sasaoflo-

sameu r neo daniSnule bis miwis kadastrisa da 

miwaTm o w y obis erTiani sist emis organize ba 

sasaoflo-sameu r neo daniSnule bis miwis nakve-

T e bis sakadasatro monace me bis srulyofnis 

mizniT.

 dagviane buli, magram sauke T eso gadawyve ti le-

baa, magram ub ed u re ba is aris, rom am gadawyve ti-

le bis arce rTi punqti ar Ses r u le bula.

dRes qarTul miwas Sinauri Tu ucxoeli ise 

jijgnis, rom aravin aravis araf ers ar ek iT xe bian. 

ar ek iT xe bian Cvens marCenal miwaze damkvidre bul 

glexs, ar ek iT xe bian saqarT velos sazogade obas 

da rac saocaria ar iTv a l i s w i ne b en uwmindesisa da 

une ta resis saqarT velos patriarqis azrs.

yovel i ve zem oT aRniSnulidan gamomdinare, 

saWiroa qveyanaSi droulad Seiqmnas mZlavri str-

u qturuli erT euli, romelsac miwis racionalur 

gamoye ne ba sTan da dacvasTan dakavSire buli yvela 

funqcia daek i s re ba (aRdgenil iqnas miwis marT-

vis saxel m w ifo dep a rta me nti da miwaTm o w y obis 

saproe qto inst it uti) gadaude blad miRe buli 

iqnas miwis kodeqsi.(arse b obs tyis, wylis, wiaRis da 

sxva uamravi kodeqsi da ar arse b obs miwis kodeqsi). 

aRdgenil iqnas univer st it e tSi miwaTs a r ge bl-

obisa da miwaTm o w y obis fa k u lt e ti.

anzor mesxiSvili,

ekonomiur mec n ie re b aTa doqtori, 

damoukide b eli eq s pe rti uZravi qone bis 

(miwis) sakiT xe bSi.
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miwis kadastri aris sainformacio sist ema, ro-

melic ori nawilisgan Sed ge ba: ruke bis an geg me bis 

rigisgan, romle bic teq stur Canawe re b Tan erTad, 

miwis yvela atr ib utis aRwer iT gviCvne ne b en TiT-

oeuli nakve Tis zomasa da adgilmde ba re obas. igi 

miwis reg i straciis sist emisgan imiT gansxvavde-

ba, rom es ukanaskneli dakavSire bulia mxolod 

sakuT re ba sTan. 

orivem _ kadastrma da miwis reg i straciam _ 

unda imoqmedon mkacr iuridiul CarCoSi, magram 

miwis re e strSi praqtikulad Sei Z le ba ar Caiweros 

qveyanaSi arse buli yvela miwis nakve Ti, vinaidan 

SesaZloa yvela moqalaqes ar surdes Tavisi miwis 

dareg i str i re ba. garda amisa, miwis reg i straciis 

axali sist emis dane regvisas, res u r se bis sauke T-

esod gamoye ne bis maqsimalizaciisTvis Sei Z le ba 

Ser Ceul fa rT ob e bs mien i W oT priorit e ti, xolo 

sxva fa rT ob e bi gamoiricxos/amoRe bul iqnes.

miuxedavad amisa, kadastri dafu Z ne buli unda 

iyos qveynis mT el ter ito r i a ze, vinaidan, misi 

gamoye ne ba Sei Z le ba miwis dab egvris mizniT. saka-

dastro ageg m ve bi Sei Z le ba gamoviyen oT miwis reg-

i straciis sist emis xel Sew y obi sTvis da, mraval 

qveyanaSi termini `sakadastro agegmva~ gamoiye-

ne ba sakuT re bis Canawe re bis mizne bi s aTvis miwis 

agegmvis aRsaniSnad.

magaliTad, fi ne Tsa da Sve de TSi, _ yvel af eri 

_ uZravi qone bis fo r m i re ba, mutacia, miwis kon-

solidacia, sakadastro ruke bis Sed gena, uZravi 

qone bis reg i stracia, mes a k uT re oba da iuridiuli 

uf le b e bi, uZravi qone bis Se fa se ba da dab egvra, 

kombi n i re bulia erT ZiriTad sakadastro sist-

emaSi. miuxedavad amisa, evropis mraval qveyanaSi 

kadastri warmoiSva da ganviTarda, rogorc miwis 

dab egvris xel Sem w y obi sist ema, maSin, roca miwis 

reg i straciis iuridiul proce se bs ganage bd nen 

calkeuli iurist e bi da Canawe re bi ke T de boda 

saadgilmamulo wignSi.

aqedan gamomdinare, warmoiSva ormagi sist e me bi 

da isini _ rogorc miwis re formis programis nawi-

li _ xelaxla Sem o Re bul iqna aRmosavleT evropis 

zogie rT qveyanaSi. miwiT sarge bl obis uf le b e bi 

iwe re ba re fo r m i re bul sakadastro sist emaSi, 

xolo sakuT re bis uf le b e bi muSavde ba tradiciul 

sanotaro sist emaSi. amas mivyavarT Zalisxmevis 

dubl i re ba sTan da miwis administr i re bis ufro 

kadastri
kadastri franguli sityvaa da aR-

weras, raimes Ses a xeb arse buli monace-

mTa kre buls niSnavs. amasTan, is gulisx-

mobs ama Tu im bu ne brivi ob ie qt e bis 

Ses a xeb ZiriTadi monace me bis sist em-

ati ze bul erT obl i obas. 

arse b obs miwis (uZravi qone bis), wy-

lis, tyis, wiaRis da sxva saxis kadast-

re bi. arqeologiuri gaTx re bis Se degad 

moZie bulia miwis kadatris warmoe bis 

safu Z v le bi, romelic daTa r i Re bulia 

3000-4000 wliT Cvens we lTa R r i c x v a m-

de. Tu r qe TSi inaxe ba Tixis fi rf it e b ze 

aRniSnuli uZve lesi kadastruli ruqa. 

mes a me saukuneSi Cvens we lTa R r i c x-

v a m de romis imperiaSi xde boda miwis 

aRricxva. evropis qvey ne bSi miwis kada-

stris warmoe ba daiwyes me-8 saukuneSi. 

saqarT veloSi sakadastro samuSaoe bi 

Catarda me-13 saukuneSi monRole bis 

mier mosaxle obis xarkis gasawerad. me-

18 saukunis dasawyisSi 1705-1709 wle bSi 

dawerili vaxtang VI  samarTlis wignSi 

mocemulia miwis kadastri. 
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rTul proce sTan, rac sxva Se mTx vevaSi saWiro 

ar iqne boda. grZelvadian per s pe qtivaSi mniSvne-

lovania am ori sxvadasxva sist emis erT mTlian 

sist emaSi gae rTi a ne ba.

sxvadasxva qvey ne bi termins ̀ kadastri~ sxvadas-

xvagvarad aRiqvamen, ramac sist e me bis analizis 

dros SesaZloa did gauge br oba m de migviyvanos. 

sae rTo gage b iT, kadastri aris miwis sainfor-

macio sist emis forma. termini `miwis sainfor-

macio sist ema~ gamoiye ne ba mT eli rigi sivrciTi 

info r m a c i i sTvis, rogorc garemosa da socio-

ekonomikur, ase ve infr a str u qturis sist e me b Tan 

da kadast rTan dakavSire buli monace me bi sTvis.

miwis sainformacio sist ema, iuridiuli, 

fiskaluri Tu mravalmiznobrivi kadastrisgan 

gansxvave b iT, aucile b eli araa dafu Z ne buli iyos 

miwis nakve T ze. amis nacvlad, igi Sei Z le ba iyos 

sat yeo res u r se bis, niadage bisa Tu geologiis aR-

wera da ae rTi a ne b des sxvadasxva tipis monace me bs. 

kadastri ki ufro spec ifikuradaa fo k u s i re buli 

miwis nakve T e bis sakuT re ba ze, Rire bu le basa da 

sarge bl oba ze.

sakadastro monace me bi moicavs: geo me triul 

monace me bs (koordinat e bs, ruke bs); sakuT re bis 

misamarT e bs; miwaTs a r ge bl obas; informacias 

uZravi qone bis Ses a xe b; sarge bl obis formas da 

xangrZlivobas (periods); de ta le bs Sen ob e bisa 

da bi ne bis konstruqciis Ses a xe b; mosaxle obas; 

miwis dab egvris Rire bu le bas. monace me bi Sei Z le ba 

ukavSirde bo des miwis calkeul nakve Ts an moicav-

des sxvadasxva sakuT re bas, rogorc miwaTs a r ge-

bl obis zone bad dayofaSi gvxvde ba. monace me bi 

Sei Z le ba gamoye ne bul iqnes miwis kerZo tr a n z a q-

c ie bis, miwis bazris ganviTa re bis xel Ses a w y obad 

an ekonomikis sxvadasxva se qto re bis administr i-

re bis dasaxmare blad, rogoricaa: soflis meu r ne-

oba, garemos dacva, me T ev ze oba, sat yeo meu r ne oba, 

gansaxle ba, miwaTs a r ge bl obis marTva-me ne j me nti 

da zone bad dayofa, sayofa c x o v re bo momsaxure ba, 

tr a n s p o rti.

kadastri miwis reg i straciis msgavsia imiT, rom 

igi Seicavs miwaze Canawe re bis nakre bs. kadastri 

efu Z ne ba sakuT re bis uf le bas miwis nakve T ze, ro-

melic warmoadgens mfl ob el ob iT  gansazRvrul 

fa rT obs, an dasab egr miwis fa rT obs, romelic Sei-

Z le ba gansxvavde bo des mfl ob el obaSi arse buli 

miwis nakve Tis fa rTisagan; an miwaTs a r ge bl obas 

da ara miwis sakuT re b iT gansazRvrul fa rT obs. 

kadastrs SeuZlia xeli Seuwyos sakuT re bis uf-

le b aTa Canawe re bis, miwis dab egvris an miwaTs a r-

ge bl obis Canawe re bis warmoe bas.

garda amisa, kadastri Sei Z le ba gamoye ne bul 

iqnes mravalmiznobrivi daniSnule b iT, miwas-

Tan dakavSire buli mravalmxrivi informaciis 

uzrunvel s a y ofad. aseT Se mTx ve ve bSi, umj ob esia, 

Tu kadastri age bulia miwis nakve T ze sakuT-

re bis uf le bis garSemo, vinaidan es aris miwaze 

yvelanairi garige bis iuridiuli safu Z veli. 

rodesac sakuT re ba jer ar aris damtk i ce buli, 

anu im Se mTx vevaSi, roca miwa ubr u n de ba yofil 

mes a k uT res, amgvari mravalmiznobrivi Canawe re bi 

Sei Z le ba age bul iqnes miwis nakve Tis garSemo, rac 

sarge bl obis uf le b iTaa gansazRvruli.

 gardamaval eta p ze myof ramden i me qveyanaSi 

arse b obda rogorc sxvadasxva saxis kadastri: 

sasoflo-sameu r neo, sat yeo miwe bis, me ven a xe obis, 

wylis res u r se bi sTvis da a.S., ise, ̀ e rTiani~ kadas-

tri, romelic cdilobda yvela zem oT CamoTvlil 

monace mTa int eg r i re bas. xSir Se mTx vevaSi, ase Ti 

saxis kadast re bis dasaxmare blad mzadde boda 

gacile b iT mcire masSt abis ruke bi, vidre amJamad 

saWiroa fiskaluri Tu iuridiuli mizne bi sTvis.

miwis savargule bis aRricxva saqarT veloSi 

gasuli saukunis 40-iani wle bidan daiwyo 

gaus-kriugeris kordinat Ta sist em iT, sxva-

dasxva masSt abis geg me b ze. miwiszeda menzuluri 

gadaRe b e bisa da aer of oto g a d a Re bis geg me b iT. 

erTiani saxel m w ifo aRricxvis samuSaoe bi Zi-

riTadSi daiwyo meo re msoflio omis damTa v re bis 

Sem deg.

Ta n a med r o ve sakadastro samuSaoe bi saqarT-

veloSi daiwyo gasuli saukunis 60-70-iani wle-

bidan, haer of oto gadaRe b e bisa da msxvilmaSt-

abiani geg me bis Sed genis safu Z vel ze. 2005 wlamde 

Cvens qveyanaSi yovelwliurad xde boda miwe bis 

aRricxva miwis daniSnule bisa da kat eg o r ie-

bis, raione bis, mxare e bis, miwis mes a k uT reTa  da 

mosarge b le Ta mixed v iT. am mizniT, yoveli wlis 

1 ianvris mdgo mareobiT, raionis gamge oba amtk-

i ce bda miwis balanss, romelsac Sem deg ixilavda 

saqarT velos miwis marTvis saxel m w ifo dep a rta-

me nti da dasa mtkiceblad warudgenda saqarT-

velos minist rTa kabi ne ts.

samwuxarod mas Sem deg, rac 2004 wels  mTa v-

r obam mier gaauqma saqarT velos miwis marTvis 

saxel m w ifo dep a rta menti aRar xde ba miwe bis 

aRricxva da miwis balan sis Sed gena qveyanaSi dRem-

de ar xorciel de ba. es ki imas niSnavs, rom dRes 

veravin ge ty v iT, ramdeni he qtari sasaoflo-

sameu r neo savarguli gaaCnia qveyanas, maT So-

ris ramdenia kerZo sakuT re baSi, mucipalur 

Tu saxel m w ifo sakuT re baSi. rac mTavaria, ar 

viciT miwis fa rT ob e bi daniS nulebisa da kat-

eg o r ie bis mixed v iT. 
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sayuradRe boa, rom miwis balansi moicavda 

monace me bs dasavleT saqarT veloSi miwe bis 

meoradi daWaob e bis, xolo aRmosavleT saqarT-

velos rig raione bSi – gaudabn oe bis, er o z i-

re buli, damlaSe buli  da sasoflo-sameu r neo 

daniSnule bis miwe b Tan dakavSire bul sxva arasa-

surveli proce se bis Ses a xe b. G u k a n a s k nel period-

Si es proce se bi, bu ne bri via, ufro fa rTo xasiaTs 

miiRe bda, magram Tu ra mdgomare obaa dRes am 

mimarTu le b iT, dab e j iT e b iT veravin ityvis, sa-

Tanado monace me bis ararse bobis gamo.

saqarT velos ZiriTadi nivT obrivi simdid-

ris yovelwliur balansSi miwa aRiricxe boda 

daniSnule bisa da kat eg o r ie bis, agre T ve sakuT-

re bisa da sarge bl obis fo r me bis mixed v iT. 

masSi aisaxe boda wlis ganmavlobaSi miwis kat-

eg o r ie bSi, sasoflo-sameu r neo savargule bSi 

da sakuT re ba-sarge bl obaSi momxdari raoden-

obriv-xarisxobrivi cvlile b e bi. miwis balansi 

ganixile boda daint e re se buli saministr oe bis 

da uwye b e bis mier da mtk i c de boda saqarT velos 

mTa v r obis dadgen i le b iT, romelSic mocemuli 

iyo miwe bis ufro racionalurad marTvis rek o-

men d a c ie bi.

miwis yovelwliuri balansis saSuale b iT 

saxel m w ifo akontr o le bda miwis fondSi momx-

dar ne bi s m ier cvlile bas, maT Soris int ensiuri 

da araint ensiuri savargule bis mat e ba-kle-

bis dinamikas, qalaqmSe ne bl obis, gze bis da sxva 

saWiroe bi s aTvis sasoflo-sameu r neo daniSnule-

bis miwis brunvidan amoRe bas, samagiero miwis 

Canacvle bas da a.S.

aRsaniSnavia is fa qtic, rom saqarT velos st-

ati stikis dep a rta me ntis 2008 wlis monace me b iT 

saqarT velos sasoflo-sameu r neo daniSnule bis 

miwis mTliani fa rT obi Sea d genda mxolod 838,0 

aTas he qtars, rodesac 2004 wlis mdgomare ob iT 

3025,8 aTas he qtars Sea d genda. amis Ses a xeb qveyana-

Si Se Sf oT e ba aravis gamouxatavs, magram gaoce ba 

ver damala gae ros Ses abamisma samsaxurma, ris 

Ses a xe bac wer i l ob iT acnoba Cveni qvey nis mTa v r-

obas da moiTxova Ses abamisi axsna 2 mln. ha-ze me ti 

fa rTo bis `gaqrobis~ Ses a xe b. 2005 wlis 1 ianvris 

mdgomare ob iT saqarT velos mTliani fa rT obi 

Sea d genda 7 628 000ha. mat Soris sasoflo-sameu-

r neo savargulia 3 026 300ha, saxnavia 802 100ha, 

mravwliani nargave bia 264 000ha, saT ibia 143 500ha. 

saZovaria 1 796 600ha,  tyea 2 838 300ha, wyliT 

dakave buli miwe ba 876 500ha.

saqarT velos miwis marTvis saxel m w ifo dep-

a rta me ntis likvidaciasTan erTad gauqmda mis 

daqvem de ba re baSi arse buli samiwaTm o w y obo 

inst it uti da labo r atoria, gaCerda niadage bis 

kvlevis da sxva mimdinare samuSaoe bi. saxel m w-

ifoAagrarul univer s it e tSi (am dargis erTa de-

rT umaRles saswavle b elSi) Sewyda  miwaTm o m w y ob-

Ta kadre bis gamoSve ba. Cveni azriT, saqarT velos 

miwis fa rT ob e bis aRricxvis ugule b elyo fa 

saxel m w if oe brivi danaSaulia da momavali Ta oba 

amas ar gvapat ie bs.

grZelvadian per i o d ze gaTvlili ekonomikuri 

efeqtis miRe ba Seu Z le b eli iqne ba miwis kadastris  

miwis raoden obriv-xarisxobrivi aRricxvis, 

miwaze monitoringis da miwis saTanado dacvis 

gare Se. am mizniT migvaCnia, rom saWiroa qveyanaSi 

droulad Seiqmnas mZlavri damoukide b eli str-

u qturuli erT euli, romelsac miwis kadastrisa 

da miwis racionalur gamoye ne ba sTan da dacvasTan 

dakavSire buli yvela funqcia daek i s re ba.

anzor mesxiSvili,

 ekonomiur mec n ie re b aTa doqtori, 

damoukide b eli eq s pe rti uZravi qone bis 

(miwis) sakiT xe bSi.
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I will not share with you my knowledge in the fi eld of eth-
ics in accounti ng. I will not even tell you about the research 
I conduct in this fi eld. I would like to share with you a few of 
my refl ecti ons. Especially, I would like to tell you about two 
of them.  

Refl ecti on number 1. 
Many years ago, when I started studying the issue of eth-

ics, I was wondering, why talking about ethics is necessary? 
It seems that in the relati onship between a Man with capital 
“M” and another Man with capital “M” the problem of un-
ethical behavior cannot occur. So why “suddenly” – I mean 
“suddenly” when talking about centuries – has the issue of 
professional ethics in accounti ng become so urgent, and why 
has its magnitude become global?  

Parti cularly worrying is that usually when some issue 
starts being discussed means that it is in a very bad conditi on. 
Does it also apply to ethics? 

I think that the problem is not only important, but also 
surprising! Because what is going on around the issue of 
broadly understood ethics in various professions, not only in 
accounti ng, I see as: fi rstly, a sociological phenomenon, and 
secondly, as the phenomenon which is unique throughout 
the history of the world. Although it is not diffi  cult to noti ce 
that the lack of ethics as well as good business practi ces have 
existed practi cally for thousands of years. 

On this background my Refl ecti on number 1 appears. 
It results from my internal need to explain the originality of 
this phenomenon and to answer the questi on: From where 
or what source, nowadays, not historically, the primary 
reason for the lack of ethics in human behavior, and here 
in accounti ng, derives? 

There are many factors causing the lack of professional 
ethics that can be listed. The results of many studies show 
that people oft en agree with unethical behaviors consciously. 

They do it because of their life situati on – which is not 
uncommon – because they fear to lose their job or profes-
sional status. They also behave unethically simply out of 
greed for money and sick ambiti on to hold power or at least 
to be infl uenti al, which is important for their professional 
and material status. 

I would rather agree with the opinion that the factors for 
unethical behaviors that I menti oned depend solely on a given 
person. They depend on his or her personal qualiti es, and 
especially on their resistance to evil and various pressures. 

But getti  ng back to the main thought: where does the 
primary cause of the lack of ethics in business and account-
ing come from? 

POINT OF VIEW OF FUTURE GENERATION 
OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS

The speech presented  during panel Code of Ethics: shaping behaviour. 
World Congress of Accountants 2014. Rome November 10-13.

ANNA KARMAŃSKA 
PhD, prof. Warsaw School of Economics, 

Head of Department of Accounti ng
   Chair of the Ethics Commission of the 

Accountants Associati on in Poland (AAP)

Seeking the reasons for unethical behaviors outside 
human personal qualiti es and moral codes, I would like to 
draw your att enti on to something known as the Schumann 
Resonance. 

The Schumann Resonance is called the pulse of Earth. 
Though the interpretati ons of the Schumann Resonance’s 
infl uence on human beings and their life are controversial 
in the world of science, a lot of people claim that the pulse 
of Earth changes and is not indiff erent to many phenomena, 
including the understanding of ti me and its passage. 

I think that what I am talking about surprises you because 
it is distant from ethics in accounti ng. 

However, if one looks for the primary cause of the lack 
of ethics, then the pulse of Earth may be important. For me 
personally it is diffi  cult to understand because it is based on 
the knowledge of electromagneti c waves, which is the realm 
of physicists rather than accounti ng specialists. 

But coming back to the point, I want to say that it is 
believed that ti me in fact accelerates, in a sense it falls into 
itself.  For thousands of years the pulse or “heartbeat” of 
Earth had been slightly over 7 cycles per second. However, 
since 1980 the resonance has slowly increased. Now, it is said 
to be nearly 12 cycles per second. 

What does it mean? It is claimed that every day is shorter 
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even by 8 hours. That is why we observe such an increased pace of everything everywhere. 
Over the last 25 years, ti me has condensed a lot. A lot of people at middle age claim that ti me is passing faster. We tend 

to think that this is caused by the fact that we get older and along with age our percepti on of the passage of ti me changes. 
But also young people are starti ng talking that ti me fl ies, and this is more curious.  

The pulse of Earth is incomprehensible for me, but if it is true, it may somehow primarily explain the common phenom-
enon of the lack of ti me for taking care of moral principles fi rstly at home, secondly at school and fi nally at work. 

And this may explain the need to speak out about ethics in business and accounti ng. 

Refl ecti on number 2. 

I am the Chairman of the Commission of Ethics in the Accountants Associati on in Poland. This role is an important chal-
lenge for me. But fi rst of all I am a professor at heart in the best Polish university of economics. For many years I have been 
working with students. With very talented and ambiti ous people. Many of them, for sure, are future managers, politi cians, 
fi nancial directors and certi fi ed accountants. They achieve fantasti c results not only at their alma mater, but also in external 
exams in ACCA and CIMA.  

I asked myself what young people who were born in the conditi ons of condensed ti me think about ethics in account-
ing? Do they see the problem? Do they see any soluti ons?  

This is my second refl ecti on. Over 100 students responded to my request for an essay about ethics in accounti ng. I will 
present to you a few opinions of the people, today students, tomorrow businessmen, in whose hands the future of busi-
ness and accounti ng lies. In my view we should pay our att enti on fi rst of all to them. As practi ti oners and insti tuti ons aware 
of the signifi cance of ethics we should fi nd ti me – nonetheless it is so scarce – to cherish moral principles and ethics in the 
characters that are now shaping of the young people who will soon replace us. 

Let me noti ce and emphasize with great convicti on that professionalism in accounti ng lies in the hands of the future 
generati on of accountants and auditors, and no codes of ethics will be eff ecti ve in the future if they do not fall on ferti le 
ground.  What to do?

We should invest in developing programs and ideas, which will quickly, eff ecti vely and in an att racti ve way appeal to stu-
dents. They will show that it is benefi cial to behave ethically because this gives an amazing comparati ve advantage in business. 

How to do it? The hints are included in the opinions of the students presented here. 
These opinions suggest that the educati on in the fi eld of ethics needs to be concentrated on three subjects at the same 

ti me: future accountants, managers and owners-investors. 

In relati on to future accountants the student say: 

Voice of young generati on: educati on of future accountants 

„It is important that people starti ng their career in the accountancy profession from the beginning be aware of the 
complexity of the problems in this profession. The key is to understand that from the beginning of educati on in the fi eld 
of accounti ng or working in the profession there is a necessity to develop the ability to deal with moral (ethical) dilem-
mas. Only this will allow us to expect that accountants will behave according to the internal moral code which will always 
prevail over fi nes and other threats as well as morally questi onable principles in the company.” 

 Student 1, the Program Finance and Accounti ng, Poland, Warsaw School of Economics, January 2014.

„Didacti cs and educati on in the fi eld of implementi ng professional ethical standards play a very important role. It is 
during the fi rst academic struggle with accounti ng and during the process of studying that the behaviors, views and values 
are developed. They are then used in business practi ce. Therefore, the academics familiar with the Code of Ethics should 
pass the values and knowledge promoted by the Code to their students.”

 Student 2 , the Program Finance and Accounti ng, Poland, Warsaw School of Economics, Mai 2014 

In relati on to future managers they say: 
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Voice of  young generati on: educati on of future managers

„Future managers should be taught about various examples of consequences of unethical behavior. For that purpose 
practi cal exercises and case studies can be used. They should also go through psychological tests, which enable them to fi nd 
out more about themselves. Why? Because accounti ng is not only about norms, but also about people who are involved 
in it. Those who establish the accounti ng policy in the company are especially important in this regard. I think that empha-
sizing the strictly psychological aspect is relevant to propagati on of ethical practi ces in accounti ng and broad business”. 

Student 3 , the Program Finance and Accounti ng, Poland, Warsaw School of Economics, January 2014.

„The company’s success in applying ethical principles depends highly on the engagement of the management supervis-
ing the work of the employees. Usually the pressure from the superiors makes the employees use creati ve accounti ng, 
even against their own conscience. The employees should be aware that their full professionalism and reliability while 
performing their duti es in the area of accounti ng will be appreciated. The employer should help them to observe the 
principles of the Code of Ethics, such as professional competence and high quality of the work, moti vati ng them to en-
hance and update their knowledge in the fi eld of behavior standards in accounti ng. The student who would like to be a 
manager must know about that!”

 Student 4 , the Program Finance and Accounti ng, Poland, Warsaw School of Economics, Mai 2014.

The third group of addressees in the fi eld of ethics in accounti ng are, according to students, future owners, entrepre-
neurs. In relati on to this group the students say: 

Voice of  young generati on: educati on of future company owners  (businessmen) 

 „I believe that the best soluti on is to encourage company owners to practi ce accounti ng in accordance with the Code of 
Professional Ethics. Thus, the focus should be on educati ng this group of stakeholders in the fi eld of accounti ng, so that, 
according to the effi  cient markets theory, they could assess accounti ng practi ces of the enti ti es and benefi t from their 
acti ons.” 

Student 5 , the Program Finance and Accounti ng, Poland, Warsaw School of Economics, January 2014 

The views seem to be loft y, but young people are reasonable and wisely perceive the reality. The last four opinions 
prove that: 

Voice of a young person: let’s come down to earth

„Morality, ethics and honesty are the features that should characterize every man. Their development depends on the 
environment of our upbringing, educati on and principles of behavior that we were taught. It is important that the prin-
ciples of ethical behavior be taught from an early age. It will be benefi cial for the future practi ces in the professional life. 
(…) However, in additi on to considering utopian att empts to build more conscious and moral society, it is worth to identi fy 
other ways of implementi ng the Code of Ethics into everyday practi ce on the level of an enti ty or individual”.  

Student 6 , the Program Finance and Accounti ng, Poland, Warsaw School of Economics, January 2014.

Voice of a young person: let’s create a global forum of ethics in accounti ng 

„The project that I propose is to create a special Internet forum with an access for people working in accounti ng. All the 
parti cipants could discuss real problems (connected only with the professional practi ce) that they face. Each person can 
take part in the discussion and propose soluti ons referring to the Code of Ethics. (…) (Maybe a competi ti on for the best 
ideas could be included?) Acti ve forum could consti tute a ready set of diffi  cult situati ons and knowledge compendium 
concerning problems that need discussion in the context of professional ethics. It will be benefi cial not only for the ac-
countancy profession, but also for the managers and other stakeholders of accounti ng”. 
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Voice of a young person: let’s learn by analyzing cases rather than studying rules 

„Unfortunately nobody can be forced to completely follow the Code of Ethics. As every other code, this one will be observed 
only by individuals willing to do so, who are against unethical behavior. The Code should be available and promoted in 
every company. (…) Those working in the accountancy profession should parti cipate in symposiums where they will ana-
lyze diff erent case studies connected with unethical conduct. The parti cipants will get to know how to deal with inducing 
to unethical and unlawful practi ces.”

 Student 8 , the Program Finance and Accounti ng, Poland, Warsaw School of Economics, January 2014.

Voice of a young person: let’s seek support in professional organizati ons in diffi  cult situati ons 

„The issue of ethics in accounti ng is signifi cantly less urgent in the ti mes of relati ve prosperity and stability on the fi nancial 
markets. However it is far more important that the Code of Ethics be applied in the more diffi  cult ti mes for economy. (…) 
In such ti mes the work of accountancy professionals is under pressure of the employers. In such situati ons, professional 
organizati ons should support those who would like to perform their duti es - fi rst of all - responsibly.” 

 Student 9 , the Program Finance and Accounti ng, Poland, Warsaw School of Economics, January 2014.

I will conclude repeati ng my deep believe that: 
We should develop in practi ce and not only on the pages of publicati ons, arti cles and codes the trend for ethics and pro-

fessionalism. And we need to do it for young people because, as we say, what youth is used to age remembers. Only then it 
will be easier to honestly realize such slogans as sustainable development and social corporate responsibility. 
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Abstract:  In this article the author intends to present, through a more analytical approach, and bring up for 
discussions the concerns regarding the recognition, measurement, derecognition and reporting in the fi nancial 
statements of fi xed assets held with the purpose of sale.

 Key words: held for sale, high probability, sales plan, disposal group, fair value, book value.
In business portfolio of domestic entities there can be often found the activities from different fi elds little tangent 

to one another. This phenomenon is predefi ned by the limited local market, otherwise in order to obtain a proposed 
profi t level the entities are obliged to diversify their business.  

Obviously, the indicators of these businesses (profi tability, turnover, cash fl ow, etc.) are different, and their 
portfolio is constantly changing – expanding through initiation or procurement and reducing through waving or 
sale. As a rule, these processes occur simultaneously.  

A constant change of the business portfolio shall modify the main characteristics of the entities: fi nancial state-
ment, operations results, cash fl ow, income and expenses.   

We shall refer in this article to the aspects of calculation of non-current assets removed from use and intended 
for sale.

IFRS 5 „Non-current assets held for sale and discontinued operations” establishes the requirements regarding 
the information content on the discontinued operations and non-current assets removed from use that is necessary 
to present in fi nancial statements. 

IFRS 5 „Non-current assets held for sale and discontinued operations” has a small volume of prescriptions. 
Adoption of IFRS 5 was necessary to clarify the requirements for fi nancial reporting stipulated in IAS 1 „Presenta-
tion of Financial Statements”. We refer to: 

1. In the statement of fi nancial position, long-term assets and liabilities should be presented separately from 
the current ones.  Thus, a dilemma derives: how to present and assess non-current assets in case when the entity 
is informed about the possible transfer of non-current assets through sale.  

2. Financial statement shall be prepared on the going concern basis that considers that the entity will continue its 
operations in future. However, IAS 1 does not at all apply to peculiarities of reporting for discontinued operations.  

To cover these gaps IFRS 5 was developed. 
The fi nancial statement users welcome the calculations and presentation of information on non-current assets 

held for sale and discontinued operations to distinguish between: (i) the results of operations that will be maintained 
by the entity, assets and liabilities that will remain as patrimonial elements of the entity and will serve the entity 
in future, and (ii) the results of operations that were and/or are to be alienated, assets and liabilities of the entity to 
be removed from the patrimony of the entity.

The fi rst impression is that record keeping of non-current assets held for sale and discontinued operations do 
not present any diffi culties: if the entity decides to sell them, then it is possible to make reclassifi cations. In prac-
tice, however, some diffi culties can occur on determining the time when the asset reclassifi cation is necessary; 
however, just the intentions of alienations are not suffi cient for reclassifi cation. In addition, still exists an aspect of 
correct assessment of the asset, but in case when a group of assets is exposed to alienation it is important to assess 
correctly all obligations and goodwill related to this group.

A non-current asset (or a group of assets) is classifi ed by the entity as held for sale in case when its book 
value will be mainly recovered through the sales transaction and not through its continuous use. Thus, the non-
current asset does not any longer meet the recognition criteria for tangible and intangible non-current assets, 
because it does not bring any economic benefi ts to the entity by usage, the fact that makes the entity derecognize 
immobilizing.     

The entity can make disposal plans within a single transaction, either a non-current asset or a group of assets 

ACCOUNTING POLICIES ON FINANCIAL 
REPORTING OF NON-CURRENT ASSETS HELD 

FOR SALE
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with possible related liabilities. For such situations, IFRS 5 provides a term of disposal group, which means a group 
of assets to be disposed of by sale or otherwise, together in a single transaction and liabilities directly associated 
with those assets that are to be transferred within the same transaction.    

Thus, the term disposal group held for sale is a very complex concept. In terms of cash-generating unit, such a 
disposal group can represent a group of cash-generating units, a unique cash generator element or a component a 
cash-generator element. The group can include any asset or liability, including current assets, current liabilities or 
assets that are not covered by IFRS 5. The provisions of IFRS 5 are applied to the group as a whole.

In order to classify one current asset (group) as to be disposed, it must meet all of the following criteria:  
• the asset (group) shall be available for immediate sale in its present condition. For example, an 

asset transferred for rent cannot be classifi ed as an asset held for sale until the expiration of the rent term. 
If this criterion is met, the next one shall be checked.

• sale must have a high probability. In According to IFRS 5 high probability shall mean probability 
that is signifi cantly higher than probably, and probably is considered when there are more chances 
to happen than not to happen. Similar explanations can be found in IAS 37 „Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets”. To be sure that the sale has a high probability of achieving it, it is 
necessary to demonstrate that:

 the entity management is strongly convinced of the asset (group) sale, i. e. has a plan to sell the 
asset. It is obvious that under the current conditions of the relationships between entities and control public 
authorities, some questions regarding the content and the method of approving the sales plan may appear. 
From this point of view, we would consider it relevant that the sales plan should include the entities actions 
regarding the development of the asset sale process, sale value, responsible persons and terms of execution.                

 the entity initiated the asset disposal plan and launched an  active program of identifi cation of a 
buyer. The initiation of the non-current assets disposal plan implementation can be confi rmed by means 
of advertisement, dissemination of information to the public, etc.         

 the actions necessary for the implementation and completion of the plan should indicate that is 
not likely the existence of modifi cations that could infl uence the development of the plan or result in 
its interruption. Otherwise, the actions included in the sales plan should have a higher probability of its 
implementation, without any doubts regarding their development or about the plan in general.      

 the asset is actively promoted on the market in respect of its sale at a price  reasonably correlated 
to its current fair value.   

 the entity expects the sale to take place within one year, at the latest, from the date of the asset 
classifi cation as available for sale. This can be confi rmed by including the terms of reference about the 
execution of the sale plan actions.         

There are events or circumstances that can extend the period necessary for the sale completion. Any extension 
of the period necessary for the sale completion does not hinder the classifi cation of an asset (or a group intended 
for disposal) as held for sale if the delay results from events or circumstances beyond the entity control, and in 
case of suffi cient proves, that the entity remains committed to its plan of the asset sale (or of the group intended 
for disposal).

 Information related to the proof of extending the period of non-current assets classifi cation as held for sale 
should include: real grounds, juridical and economic reasons that led to the extension of the sale period; measures 
undertaken to comply with the initial terms of these assets sale by enclosing the justifying documents (examination 
of inquires and offers from potential buyers, advertisement activities); documentation regarding the rapid sales of 
the corresponding non-current assets (agreements of intention, proofs of advance payments, etc. ); information on 
the fair value of these non-current assets.       

Classifi cation of non-current assets into the category of assets intended for sale or their exclusion from the 
respective category requires making use of the professional logic. If the entity is willing to dispose (alienate) the 
asset, it should make all efforts to sell it. That is, the entity should act as quick as possible to sell the non-current 
asset, not just to declare it. Thus, the classifi cation of the asset as “intended for sale” is based on the measures 
undertaken by the entity management until the end of the reporting period and its expectations that the sale shall 
be successfully completed.                   
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 Sales transactions of non-current assets also include the exchange between the fi xed assets in case when the 
exchange is of a commercial nature.   

Classifi cation of an exchange transaction as a commercial one can be found in IAS “16 Non-current tangible 
assets”. The transaction is of commercial nature if it is assessed that the received cash fl ows of the fi xed asset 
differ from the cash fl ows of the disposed fi xed asset and the particular value of the entity by means of the assets 
exchange is modifi ed.   

The entity should assign to the category of assets intended for sale also the non-current assets, which it considers 
to distribute to the owners. Their reclassifi cation shall be done under the same conditions as in the case of sale of the 
fi xed assets: assets should be available for immediate distribution in their current state, and the distribution should 
have a high probability, confi rmed by the fact that the activities undertaken for their distribution had been initiated 
and estimated to be executed within one year term from the date of their classifi cation. The activities stipulated for 
the execution of the distribution should indicate that this is unlikely to have signifi cant modifi cations regarding the 
distribution or that the distribution is to be interrupted. As a part of assessment whether the distribution has a high 
probability under the Republic of Moldova conditions, the approval of the transaction by the shareholders could 
have been taken into consideration.     

 It is necessary to mention that fi xed assets (or groups intended for disposal) which should be abandoned 
are not included in the category of the assets intended for sale, because these fi xed assets (or groups intended 
for disposal) should be used until the end of their economic life and should rather be decommissioned than sold. 
Therefore, they do not meet the basic condition of the defi nition of the asset intended for sale - the book value of 
the asset will not be retrieved through sale. However, the entity shall present separately the result and the cash fl ow 
generated by the group of assets that should be abandoned and scrapped if this group represents a major segment 
of a distinct activity, or a geographic area of operations, or is a part of a unique coordinated plan of disposal of a 
major segment of a distinct activity, or of a geographic area of operations, or is a subsidiary acquired exclusively 
with the intention to be resold, that represents the discontinued operations.      

 In case when the fi xed asset is classifi ed in the category held for sale, the entity should evaluate it at its lowest 
book value and fair value minus costs generated by sales. The ability to provide a proper assessment is in fact a 
key to success, because in order to buy or to sell an asset it is imperatively necessary to know its value.  

According to IFRS 5, the fair value represents the price that would be received for the sale of an asset or paid 
to transfer the liability into a regulated transaction between market participants at the date of evaluation. The 
benchmark in determining the fair value confers IFRS 13 “Fair value”. The application of the fair value requires 
refl ecting market values in the fi nancial statements and its changes in the outcomes statements achieved by the 
entity. This process is already facing numerous practical problems because estimation of the fair value continues 
to be a subjective process for the local entities, especially because this should be done even in the absence of a 
market, which implies a lot of professional reasoning and the possibility of being manipulated by the person in 
charge with the estimation. The ways of estimating the sale costs also present diffi culties. The local entities that 
apply IFRS have the following questions: how and by whom are the sale costs estimated? Where should they be 
registered – in the asset sale plan or in a distinct calculation? Which are the ways of approval? What is the proof 
and safety that they are reliable? Which are the tax implications? We support the opinion that, after the approval 
of the IFRS application in the Republic of Moldova, it is necessary to elaborate national standards of evaluation 
correlated with the international standards of evaluation.       

T he distribution costs related to the non-current asset (or group intended for disposal), which is classifi ed as 
held for its distribution to owners, shall be estimated under the same conditions.

It should be mentioned that the initial evaluation of the fi xed asset, as held for sale, when comparing its book 
value with the fair value minus the sale costs, the book value shall be determined according to the IFRS previously 
applicable. Thus, if a fi xed asset is cataloged as a non-current asset held for sale, its book value at the moment of 
classifi cation shall be determined according to the stipulations of IAS 16 “Tangible assets”.        

For example, the entity „Galacom” JSC owns a building that intends to dispose of it. The building is free and 
the entity undertook actions for identifying a buyer. At the balance sheet date, the entity classifi es the building as 
available for sale. The entry value of the building is 10 million lei, and the accumulated depreciation is 4 million 
lei. The fair value of the building is 5 million lei. The estimated auction costs amount to 10 thousand lei, cadastral 
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expenses – 7 thousand lei. The book value determined according to the stipulations of IAS 16, constitutes 6 
million lei (10 mln lei – 4 mln lei = 6 mln lei). The fair value minus the sale costs constitutes 4,983 mln lei (5 mln 
–10 thousand lei – 7 thousand lei = 4,983 mln lei). Consequently, the value of the asset intended for sale shall 
constitute 4,983 mln lei.

Applying the general plan of accounts, the entity shall do the next accounting records: 
Elimination of the fi xed asset depreciation:
Debt account 124 „Depreciation of fi xed assets” – 4 mln lei
Credit account 123 „Fixed assets” – 4 mln lei.
Cataloging the fi xed asset in the non-current asset intended for sale:   
Debt account 263„Non-current assets held for sale” -4,983 mln lei
Credit account 123 „Fixed assets” – 4,983 mln lei.
 Recognition of the difference as a loss from depreciation:
Debt account 721“Expenses related to non-current assets”– 1,017 mln lei.
Credit account 123 „ Fixed assets”– 10 mln lei.
When drawing up the accounting formulas for the non-current assets held for sale an account of I degree from 

the current assets class – 263 “Non-current assets held for sale” were used. The introduction of a new account 
into group 26 is dictated by the stipulations of IAS 1, which describes the minimum of information needed to be 
presented in the statement of fi nancial position. Thus, immediately after the current assets, the entity shall submit 
the statement of fi nancial position, in a separate line, the total of the non-current assets classifi ed as held for sale 
and of the assets included in the groups intended for disposal, classifi ed as held for sale (according to IFRS 5 
“Non-current assets held for sale and discontinued operations”). The fact to consider these non-current assets 
intended for sale as current assets presents reluctance.

In  the majority of cases, the book value does not coincide with the fair value minus sales costs. According 
to IFRS 5 any initial reduction of the book value of an asset (or a group intended for sale) up to the fair value 
minus sales costs, shall be recognized as loss from depreciation. It is relevant to register this loss in account 721 
„ Expenses related to non-current assets”. We consider it justifi ed to refl ect this depreciation as expenses related 
to non-current assets because these expenses are generated by the exit of the non-current assets from operation.

In addition to the account of expenses related to the non-current assets the surplus obtained from the reevalua-
tion of the non-current asset shall be recognized if the asset previously classifi ed as an asset held for sale, until its 
inclusion in the corresponding group, had been evaluated at the reevaluated value.   

One of the conditions for recognition of the non-current assets held for sale is that the term of sale should not 
exceed one year. However, if there are grounded circumstances, IFRS 5 admits the extension of the term. In case 
if the term of sale exceeds one year the entity should evaluate the general sales costs at their updated value. Any 
increase of the updated value of the general sales costs arising from the passage of time should be presented in 
the profi t or loss section as fi nancing costs. Therefore, in order to register these expenses the local entities will use 
account 722 “Financing costs” in correspondence with the accounting records of a non-current asset, for example, 
123 „Fixed assets”, 111 “Intangible assets”, etc.  

For example, JSC DEPO holds a video surveillance system that is intended for disposal. The sale may take 
place at any time, and the actions undertaken to fi nd a buyer have been initiated. The book value of the system 
is 200 000 lei, the accumulated depreciation is 40 000 lei. The fair value of the system is 164 000 lei, the sale 
shall be done in one year and three months, present expenses connected with sales are estimated at 22 000 lei, the 
discount rate is 10%.

  Since the sale shall be done in one year and three months, the updated value costs connected with sale were 
calculated and estimated at 24 805 lei ((22 000 *1,1)*1,025). Hence, the difference between the present general 
sales costs and the updated costs is 2 805 lei (24 805-22 000), which the entity recognizes as fi nancial expenses. 
Knowing the updated value of the sales costs we shall determine the fair value, which constitutes 139 195 lei (164000 
-24805) and is less than its book value (200000-400000). As a result of classifying the fi xed asset as an asset held for 
sale, the last is evaluated at its lowest value – 139 195 lei. 

Based on the example we shall draw up the accounting record:  
Debt account 263„Non-current assets held for sale” – 139 195 lei (164000-24805)
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Debt account 124 „Depreciation of fi xed assets” – 40 000 lei
Debt account 721“Expenses related to non-current assets”– 18 000 lei.
Debt account 722“Financing costs”– 2 805 lei.
Credit account 123 „Fixed assets” – 200 000 lei.
According to IFRS 5, in the category of non-current assets held for sale could also be included a new acquired 

asset, in case if it meets the criteria of determination. For example, during the reporting period the entity purchased 
a set of appliances for making coffee, but before the moment of their putting into operation the stipulations linked 
to their functioning have been modifi ed. The entity no longer wants to install them and intends to sell them. In this 
case, the recognition criteria are verifi ed, i. e. the existence of the sales plan, the development of the sales actions, 
etc. If conditions are met, the new acquired asset is classifi ed as for sale.       

According to IFRS 5, the depreciation of the non-current assets held for sale and assets that are a part of a 
group of assets held for sale cease to be calculated and are registered from the date of their classifi cation in this 
category, despite the fact that the asset can be further used. Thus, the entity shall not calculate the depreciation of a 
non-current asset as long as it is classifi ed as held for sale or as long as it is a part of a group intended for disposal, 
classifi ed as held for sale.           

But it should be reiterated that in the situation, where there is a group intended for disposal classifi ed as held 
for sale, and the entity registers interests and other expenses, which can be attributed to the debts connected with 
this group intended for disposal, the last should be  further recognized.   

Being held as non-current asset for sale, its fair value can be modifi ed. Any further decrease of the fair value 
minus sales costs are recognized as an impairment loss. This loss should be registered by the local entity in account 
714 “Other operating expenses”. Any further increase of the fair value minus general sales costs of one asset is 
recognized as a gain, but without exceeding the cumulative impairment loss that was recognized either according 
to IFRS 5, or previously in accordance with IAS 36 Assets Depreciation. Respectively the subsequent growth will 
be registered in account 612 “Other operating income”. 

IFRS 5 defi nes as well the provisions regarding the modifi cation of the sales plan, in this case, when the entity 
is no longer sure about the non-current asset sale or does not take any necessary measures regarding sales. In other 
words, the criteria for further recognition of the non-current asset held for sale are no longer met. In our opinion, 
“modifi cation of the sales plan” is not the appropriate one. Abandoning the intention for sale may result in failure 
to meet the recognition criteria of the non-current asset held for sale. The entity should cease the classifi cation of 
the asset (or of the group intended for disposal) held for sale. Therefore, it is necessary to reclassify again to the 
category of non-current assets. In consequence its derecognition occurs, or such a provision (“derecognition of the 
non-current asset held for sale”) would be appropriate in the circumstances. Maintaining of wording “modifi cation 
of the sales plan” does not fully explain the essence of the situation and may cause uncertainties.   

After reclassifi cation the non-current asset is evaluated at the lowest value among:
(a) its book account before classifi cation as an asset held for sale, adjusted for any impairment, depreciation 

or reevaluation that would have been established if the asset was not classifi ed as an asset held for sale, or would 
continue to be listed among assets intended for use and (b) its value recoverable at the date of subsequent decision 
not to be sold. 

Recoverable value of the asset is the biggest value among fair values of an asset minus general sales costs and 
its value in use.  Value in use is defi ned as an updated value of the estimated future cash fl ow that is expected 
to be realized from the use of an asset in future and from its disposal at the end of its useful life. Thus, if the 
entity did not manage to sell the non-current asset and no longer has any evidence that still meets the criteria of 
determination that the asset held for sale scrolls through reclassifi cation. For this end, the entity fi rst estimates for 
the given asset the fair value minus sales costs, then the value in use, after that it chooses the biggest one among 
them, which will serve as recoverable value. The recoverable value is compared with the book value and the 
smallest one is applied.  However, before the comparison it is necessary to determine the book value, taking into 
account depreciations and impairments as well as the fact that non-current asset would have been in operation.

It is necessary to mention that adjusting the book value to an asset or the periodic value in use to an asset that 
derives from the evaluation of the present situation of the asset and liabilities and the expected future benefi ts and 
obligations associated therewith are qualifi ed, in accordance with IAS 8 “Accounting Policies”, as a modifi cation 
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of the book value as a result of new information  and new developments. The effe ct of the book value modifi cation 
should be recognized prospectively by including it in the profi t or loss modifi cation period.   

For example, at the end of December 2013 the entity decided to sell an automated teller machine, as a result 
it was classifi ed and recognized as an asset held for sale. At the moment of classifi cation as an asset held for sale, 
the input value of the automated teller machine was  132 600 lei, the accumulated depreciation was 26 000 lei, the 
liquidation value was 2 000 lei, the estimated remaining useful life was 5 years, to calculate depreciation a linear 
method was used. Fair value minus sales costs at the respective date is 101 400 lei. On November 1, 2014, the 
intention of the entity management to sell the equipment changed and there was taken a decision not to sell the 
asset, therefore the asset would be used in the activity of the entity. At the date of reclassifi cation the recoverable 
value of the equipment was 91 000 lei.

The entity shall establish the following accounting formulas:
At the end of December 2013 the asset shall be transferred under the category of non-current assets held for 

sale and shall be evaluated at the lowest value among its book value and fair value minus sales costs:
Debt account 124 Depreciation of fi xed assets – 26 000 lei
Credit account 123 „Fixed assets” –26 000.
Debt account 263 „Non-current assets held for sale” –101 400 lei
Debt account 721“Expenses related to non-current assets”-5 200
Credit account 123 „Fixed assets” – 106 600.
On November 1, 2014, the asset is reclassifi ed in accordance with fi xed assets. For the given asset, the de-

preciation was not calculated since its determination as an asset held for sale, despite the fact that it continued 
functioning. Thus, in order to calculate the book value it is necessary to recalculate the accumulated depreciation 
for the period within which the asset was classifi ed as an asset held for sale.  The book value is 84 500 lei (101400-
(101400/5ani/12 luni*10)), and the recoverable value is 91 000 lei.

Debt account 123 „Fixed assets” – 91 000 lei
Debt account 714 „Other operating costs” – 10 400 lei
Credit account 263 „Non-current assets held for sale” –101 400 lei
In conclusion the non-current asset held for sale that is to be reclassifi ed and passed in the category of non-current 

asset, which shall be used in operation, shall always cause an expense because the asset held for sale is evaluated 
at its fair value minus sales costs, and, at its reclassifi cation other two values are compared: the book value and 
the recoverable value, and the smallest of which shall serve as basis for evaluation. Expenses arising from the fair 
value minus the sales costs and the new basis for evaluation (the smallest from the book value and the recoverable 
value) shall be recognized on the account of other operational expenses.        

Conclusions and recommendations: 
In the Republic of Moldova IFRS are mandatory for public interest entities, hence, for fi nancial institutions, 

investment funds, insurance companies, and non-state pension funds and commercial societies whose shares are 
quoted on the stock exchange. At the same time, in compliance with art. 4 par. (2) of the Law on Accounting, IFRS 
can be also applied, on a voluntary basis, by the other local entities. In addition, in the case when the stipulations 
of the SNC and of other normative acts do not cover some ranges of transactions, the entity is encouraged to ap-
ply the stipulations of IFRS. As previously mentioned, IFRS 5 “Non-current assets held for sale and discontinued 
operations” has a reduced volume of prescriptions, but it is important and the adoption of this IFRS was required 
for the clarifi cation of the requirements in respect of the fi nancial reporting stipulated in IAS 1 “Presentation of 
Financial Statements”.

The entity applying the IFRS classifi es a non-current asset as held for sale if its book value is recovered mainly 
from sales rather than from utilization. Classifi cation of non-current assets into the category of assets intended for 
sale or their exclusion from the respective category requires making use of the professional logic. If the entity is 
willing to dispose (alienate) the asset, than it should endeavor for its sale.

At the moment the general plan of bookkeeping accounts does not include an account for the evidence of the 
non-current assets held for sale. It was suggested to use for the evidence of the corresponding assets an account 
of I degree from the current assets class – 263 “Non-current assets held for sale”. The basic premise for the intro-
duction of this account serves the IAS 1, according to which the entity, immediately after the current assets, shall 
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submit in the statement of the fi nancial position, in a separate line, the total of the non-current assets classifi ed as 
held for sale and of the assets included in the groups intended for disposal, classifi ed as held for sale (according 
to IFRS 5 “Non-current assets held for sale and discontinued operations”).

It is also not clear from IFRS 5 to which expenses should be refl ected the losses from depreciation, defi ned as 
any initial reduction of the book value of an asset (or group intended for sale) before the fair value minus the sales 
costs. We suggest to register this loss in account 721   „Expenses related to non-current assets”, because these ex-
penses are generated by the exit of the non-current assets from operation. But, any reduction or subsequent growth 
of the fair value minus sales costs should be registered by the local entities in account 714 “Other operating costs” 
or account 612 „ Other operating income”. 

I hope that the clarifi cations and approaches presented in this article shall facilitate the perception and shall 
eliminate some diffi cult aspects in the practical application of the stipulations of IFRS 5. 

LILIA GRIGOROI, PhD,

LILIANA LAZARI, PhD,  

AESM, Chişinău, R. Moldova, lilia@grigoroi.com
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Abstract: management control presented as a combina-
tion of qualitative and quantitative tools serves as support for 
managerial decisions. The most important source of informa-
tion within the management control system is the accounting. 
The management method that adapts well to the management 
accounting is the method of standard cost. Standard costs are 
presented as targets, while the deviations recorded between 
the effective costs and standard costs provides an indicator 
of performance evaluation of the entity and an important 
foundation for effective managerial decisions in the future.

Keywords: management accounting, standard-cost 
method, management control, budget, performance.

Currently, the performance becomes a term of reference for 
the entity managers. A performant entity better capitalizes the 
opportunities of the external environment, passes easier over 
crisis periods, quantitative and qualitative satisfi es a certain 
segment of social need and gains a competitive advantage 
among competitors. The performance is associated fi rstly with 
the advantage of what has been achieved in an earlier period, 
secondly, with the obtained result of competitors and thirdly, 
with the result of achieved objectives.

To have performance, the romanian economist Jianu I. 
claims „the entity should be based on fi ve fundamental con-
cepts: conformity, prevention, excellence, measurement and 
responsibility”.

According to the scientist Noyé, „performance is not a 
simple ascertainment of results but rather is the result of a 
comparison between results and objectives”. 

MANAGEMENT CONTROL – 
THE INSTRUMENT OF MEASURING 

THE ENTITY’S PERFORMANCES
Obtaining performance at the entity requires directly or 

indirectly to evaluate the concepts of competitiveness, com-
petitive advantage, effi ciency and effectiveness. Therefore, 
management control has become indispensable for improv-
ing business performance and for maintaining competitive 
advantage, because it supports the management in strategic 
and operational decision making.

At present, it’s hard to believe that a manager can directly 
and permanently be involved in all sectors of its business. Our 
society is in constant change so that managers and employees 
do not have time to check everything they do. Accordingly, 
the system of management control gets a role increasingly 
important, and the manager-analyst (controller) becomes an 
indispensable employee at any entity that is respected.

Management control is presented through a combination of 
qualitative and quantitative tools, regarding the coordination 
of information and supporting decision processes, namely:

- a coordination tool of the entity staff;
- is intended to strengthen the coherence and consis-

tency within the entity;
- related to cross-organization entity activity;
- a continuous process of learning through accumula-

tion and exchange of experience.
As a process and way of thinking, management control, 

is constituted at the intersection of leadership tasks between 
management and manager-analysts. At small and medium-
sized entities, the controller function is taken by the entity 
management or accounting, while at large entities, it is neces-
sary to appoint a manager-analyst responsible for the tasks and 
objectives of management control. Thus, the manager-analyst 
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transforms from a simple service provider in a management 
consultant, with the following tasks:

- the collection, interpretation and modeling of re-
quired data for achieving the performance analysis;

- verifi cation and allocation of costs and revenues on 
responsibility centers;

- updating the required information in accordance with 
the requirements of the entity;

- risk analysis;
- participation at the elaboration and monitoring the 

compliance with the production budgets.
Each entity follows a strategy of achievement through the 

appropriate structuring of exploitation processes. Management 
control must form a whole, in terms of tasks, organization and 
available instruments. At the entity, the tasks of the manage-
ment control consist in sorting the components, verifying their 
utility, completing and organizing them into a system. The 
scientist Horvath says „the components of leadership system 
that guide the activity of the manager-analyst are: the system 
of planning, control and information”.

The most important source of information within the man-
agement control system is the accounting. The information 
provided by the fi nancial and management accounting, regard-
ing the correlation, tracking and determination of production 
costs and fi nancial results, are important for the manager-
analyst, because identifying the factors that infl uence the 
costs and results contributes to the orientation and selection of 
measures that must be taken in order to increase the effi ciency 
of entity. To structure the information system, is required to 
recourse to the necessary information by processing it using 
accounting and communicate it on the basis of reports.

The success of management control depends on the abil-
ity to refl ect as adequate as possible the economic resources 
and their representation in fi nancial fl ows, in order to obtain 
a dynamic and accurate image of the differences (deviations) 
between the planned and actually achieved level. For continu-
ous improvement of processes and functions of the entity, the 
management control should provide an early warning system 
on problems that may arise within the entity and help to in-
crease the performance, thus ensuring the competitiveness 
and sustainable presence on the market.

The effi ciency of management control is one of the main 
problems of managers. Solving this problem is to transform 
the classic accounting in management accounting. The roma-
nian scientist Jianu I. believes that „management accounting 
infl uences the behavior of people nature and the presentation 
of information that is transmitted, guides the strategic deci-
sions, infl uences the structure of the entity and the system of 
performance evaluation”. And the french economist Gervais 
says that „a coherent system of performance measurement in-
volves structuring the entity in responsibility centers that hold 
activity regarding the resources (material, human, fi nancial) 
and a negotiating capacity  on the set objectives”.

Management accounting must be able to supervise the 
successful implementation of decisions, from which result 
the actual values that are compared with the standard values. 

After identifying the registered deviations, is highlighted the 
causes of their occurrence and is proposed measures to reduce 
or even to eliminate existing differences.

The management method that adapts well to the account-
ing that is based on management is the method of standard 
cost, which is a technique of budgetary control. Standard costs 
are the predetermined costs based on the analysis of future 
prices that serve as targets in determining the product costs. 
After setting goals, standard costs are presented as tools for 
planning and budgeting, while the deviations between them 
and effective costs, provides an indicator of evaluation the 
performance. Analysis of registered deviations allows sepa-
ration of the effi cient and effective results at the entity, so 
that managers can focus their efforts on areas of activity that 
require rationalization.

Performance may be assessed by comparing actual results 
with budgeted data and/or with standard costs determined 
based on fl exible budget. The fi rst stage of performance 
evaluation is to determine the deviations from costs, which 
helps to identify effective and ineffective areas of activity. The 
key to effective management control does not consist only 
in identifying the value of deviations, but in determining the 
cause of their appearance. By being determined the causes, 
managers can take measures to correct the occurred problems. 

Effective evaluation of managers’ performance depends 
on the human factor and accounting politics set by the entity. 
Introducing the deviations from standard costs in performance 
reports, bring a degree of accuracy to assessment process. 
The management entity should establish appropriate politics 
that allows direct participation of managers and employees to 
initiation of assessment process of performance by elaboration 
operational plans, assigning offi cers, reporting the informa-
tion, and evaluation of responsibility centers and determine 
the causes of deviations appearance and taking necessary 
measures to their removal. 

Even though theoretically it seems easy, the method of 
standard-cost is complex to implementation in practice be-
cause it requires a detailed analysis of production activity. 
Even the simplest product requires a lot of standards for all 
used materials and all stages of production.

In an effi cient management control system, standard costs 
analysis has an important task that provides some information 
to managers on costs of facilitating decision-making process. 

Taking into consideration that information on costs cal-
culation is an important basis for managerial and strategic 
decisions about pricing; managers need information on costs 
for managerial strategy.

In conclusion we could mention/state that entities are 
obliged to check the competitiveness of products which 
become an important task and in such conditions a modern 
entity cannot develop without an effi cient management con-
trol system. 

Maia BAJAN, University lecturer, 
Academy of Economic Study of Moldova
Ludmila TSURCAN, University lecturer, 
Academy of Economic Study of Moldova
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It is widely recognised that SMEs are playing an ever increasing role in the changing landscape of the econ-
omy of European countries measured in output and employment (EC, 2005). But any analysis of this sector of 
the economy must consider the needs and dependencies of the various categorises of SMEs within the economy, 
particularly measured by their size. A common defi nition of SME is that adopted and sourced by the European 
Commission which is defi ned by three metrics: employment, total balance sheet value and total turnover.  Tak-
ing, for convenience, just one of the metrics the number employed, the defi nitions range from: micro entities 0-9 
employees; small entities 10-49 employees and medium entities 49-250 employees.  This defi nition indirectly 
acknowledges that the nature and needs of SMEs employing, for example, 1 employee as compared to 250 em-
ployees will greatly differ (EC 2005). Not surprisingly the evidence suggests that the risks these business entities 
face will be an important infl uence in differentiation in terms of their size. 

If we now turn to the distribution of SMEs under their defi ning categories some interesting patterns emerge 
in terms of their contribution to the EU economy from an employment perspective. The Table below, which also 
shows the number of business entities as a percentage of the total population and the percentage that each category 
employs as a total of the total employed in the European Union:

Size of Enterprise Percentage (%) of total employment Percentage % of total business enti ti es 

Micro 29.6% 91.8%

Small 20.8% 6.9%

Medium 16.8% 1.09%

Large 31.8% 0.22%

        
In examining micro entities in the EU, a little further, the average number employees working in a micro 

enterprise is 2.1 and a large proportion of these micro enterprises are one person enterprises (self-employed).  To 
further illustrate the signifi cance of self-employed enterprises, in the UK around 3.7 million enterprises out of a 
total of 4.8 million are self-employed; that is two thirds of the total enterprises. 

The SME business stock, in general, has come out of the recession looking much healthier than expected. 
During the recession, in a number of EU economies, cautiously SMEs held signifi cantly higher deposits of cash 
with their banks than ever before. This can be interpreted as being a reaction to low demand in the economy which 
not surprisingly resulted in businesses being unwilling to invest into inventories and new assets. Following this 
cautious strategy a number of observers, at the start of the recovery, are suggesting that SMEs will continue to be 
guarded whilst optimistic. What is now interesting is how these enterprises will behave in the economic recovery 
and what are the risks to their sustainability?

The analysis and commentary that follows focuses on the smaller business entities within the categorisation 
of SMEs due to their signifi cant contribution to the economy and because less attention is generally given to them 
as compared to their larger counterparts. Two issues of importance will be addressed which considers the risk to 
small businesses in their development in a recovering economy.    

It is the nature of small fi rms that their owners lack or have limited capacity in terms of knowledge and 
skills, consequently they would therefore benefi t from seeking support externally. To a great extent the level of 
their business activity is contingent upon accessing external sources of information and advice. Research in the 
UK reveals that a considerable proportion of the business failures among small businesses are caused by a lack of 
business knowledge and management skills (Beresford and Saunders, 2005). Survival rates are enhanced by those 
businesses which effectively use external advice and networks. This has been highlighted especially in the case of 
small businesses seeking to grow in an emergent economy which we are now experiencing.  The need for advice 
gains increased relevance, for example, when owner(s) of a small fi rm decide to undertake international business 

What are the risks facing SMEs 
in a recovering economy?
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activities (Gooderham et al. 2004; EC 2010). The lack 
of knowledge related to foreign markets has been identi-
fi ed as a major risk and a barrier to small fi rms trading 
overseas (Loane and Bell, 2006).

The evidence points to accounting practices being 
the most commonly used source of advice by SMEs 
(Gooderham et al.,2004; Blackburn and Jarvis, 2010; 
Bennett and Robson, 1999).  They play an important 
role in advising decision-makers in SMEs, particu-
larly in areas where owner mangers of small fi rms lack 
competences or when strategic changes in the fi rm are 
introduced due to, for example, changes in their external 
environment through the introduction of new regulation 
or changes in competition in the market place (Jarvis et 
al., 2014). It is generally believed that the majority of ac-
countants with whom these smaller fi rms collaborate are 
small medium practices of accountants (SMPs).  SMPs 
frequently provide their smaller business clients with 
guidance that goes beyond their core area of expertise, 
such as business advisory services on international ac-
tivities and advice on human resources and employment 
law (Jarvis and Rigby, 2012).  

It begs the question why are SMPs at the forefront 
of giving critical advice to owner managers of smaller 
entities? The small business research literature points 
to trust being the critical issue in the development 
of advisory services between SMPs and their small 
business clients (Schizas et al, 2012). Trust is initially 
derived from SMPs membership in a government regu-
lated profession and further developed by the on-going 
relationship between the small business owner manger 
and the SMP (Jarvis and Rigby, 2012). The demand for 
business advisory services often appears to be triggered 
by owner manager’s perception of their accountant as a 
personal friend or confi dant. 

The evidence from research also indicates that the 
motivation for SMPs to provide business advisory ser-
vices outside their core business activities is primarily 
two fold. Firstly, it is demand driven, being  a response 
to their customers’ requirements, as illustrated in the 
following quote given by a partner of a small account-
ing practice who provides internalisation advice to his 
clients:

„Providing internationalisation advisory services is 
a competitive necessity. If we didn’t we wouldn’t have 
our clients. They’d turn round and they’d go somewhere 
else“.

Secondly, some partners in accounting practices are 
motivated to move beyond their traditional accounting 
services to acting as business advisors. This sets them 

apart from their competitors and ultimately provides 
them with a competitive advantage as illustrated by the 
following quote made by another partner whose practice 
has developed expertise in advising on international 
issues: 

„….and most of our clients come to us because we 
have got international expertise …So we don’t look at 
ourselves as accountants, we look at ourselves as busi-
ness advisors“.       

In a recovering economy owner managers of small-
er business entities have the opportunity to develop and 
grow. To ensure they are not over exposing themselves 
to risk it is critical that they seek support from advisers 
as they do not always have all the necessary knowledge 
and skills to meet all the questions they confront.  The 
fi rst call for owner managers should be their external 
practicing accountant. If accountants cannot source the 
required knowledge and skills they are likely through 
their networks to provide the advice and help needed 
(Jarvis et al. 2014).    

An important notable feature of the recovery is the 
lack of availability of bank credit to SMEs, particularly 
the smaller ones. It has been reported that this is due 
indirectly to capital requirements imposed on the banks 
by the regulators and more directly the perceived risks 
of investing in this sector. The lack of credit can have 
a number of negative consequences, including, the in-
ability to take up the increased demand, the possibility 
of overtrading due to the lack of capital and debtors 
extending trade credit by utilising late payment as a 
source of fi nance. Such outcomes will clearly have a 
negative effect on the economy and the creation of a 
trading environment that is not sympathetic to these 
small business entities. To manage these circumstances 
whilst taking advantage of the up lift in the economy 
the small business owner must carefully manage cash 
fl ow. We all recognise failure not to do so will end up in 
insolvency.  The majority of those businesses that exit 
through both creditors and their own elected liquidation 
are due to poor cash fl ow management. Many of these 
small businesses could have survived if better managed. 
The active partnership between the small business owner 
and external fi nance specialist advisers can be of a criti-
cal infl uence addressing this issue.      

Over recent years we have seen the introduction of 
alternative sources of fi nance, sometimes described in 
the market place as innovative fi nance products. These 
sources of fi nance are seen as alternative to traditional 
bank loans and overdrafts. Crowd Funding is one of the 
more common and growing sources of fi nance. Accord-
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ing to European Commission data, in 2012 crowdfund-
ing in Europe saw a 65% growth compared to 2011 and 
reached 735 million euros and is predicted to be around 1 
billion euros in 2013.Crowdfunding is an on-line source 
of fi nance as is the case with most of these alternative 
sources of fi nance.  Online trading is not new to many 
small business owners. 36% of the Federation of Small 
Business (FSB) members in the UK traded online in 2012 
and obtained fi nance on-line, therefore owner managers 
of small businesses are likely to feel relatively comfort-
able raising fi nance through this approach. 

Crowdfunding can take several forms one of which 
is lending and raising equity. The benefi ts and risks of 
this form of alternative funding are not so easy to be 
identifi ed at this early stage of its life. However, the main 
benefi ts to small business entities are the industry’s fl ex-
ibility and the evidence would suggest ease of access. 
In particular, the perceived bureaucracy as a hindrance 
in traditional banking and is to some extent swept away. 
Of the risks and challenges reported perhaps the most 

important is the lack of understanding of the risks by 
users and risk of detrimental consequences of a scandal. 
It is likely however, that regulatory authorities will start 
imposing regulation on the industry. We can hope that 
such regulation is protective whilst being sympathetic 
to a potential important source of fi nance for the small 
business.    

In this article I have focused on two important issues 
of advisers and a growing source of fi nance. This fi rst 
helps the small business owners to negotiate their way 
in a busy economic recovery period whilst the second 
issue focuses on a relatively new and  important source 
of fi nance where the risks are diffi cult to identify.   

Robin Jarvis
Professor of Accounting at Brunel 

University Special Adviser to the Association 
of Charted Certifi ed Accountants (ACCA)  

Special Adviser to European Federation 
of Accountants and Auditors (EFAA)
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daviT jalaRonia

profesori, ssu

 ekonomikisa da biznesis 

fakultetis dekani

finansuri Sedegis gavlena sawarmos 
kapitalis cvlilebaze

(praqtikuli aspeqtebi)

ფი ნან სუ რი შე დე გი, ერ თი მხრივ, წარ მო ად გენს 
სა წარ მოს სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის ეკ ონ ომ იკ ური შე დე-
გის გა მო ხა ტუ ლე ბას ფუ ლად გა მო სა ხუ ლე ბა ში, მე ორე 
მხრივ კი, სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში, ბიზ ნე სის წარ მო-
ებ ის პრო ცეს ში, მი სი სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ზრდის ან 
შემ ცი რე ბის და დას ტუ რე ბას. ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც 
უკ ავ შირ დე ბა სა წარ მოს კა პი ტა ლის ზრდას ან შემ ცი-
რე ბას, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის (ფასს) მოთხოვ ნა თა დაც ვით  აუც ილ ებ ლად 
უნ და აის ახ ოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ბა მის დო-
კუ მენ ტებ ში. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი,  ესაა აღ რიცხვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
დო კუ მენ ტე ბის ერ თობ ლი ობა, რომ ლე ბიც მი ღე ბუ ლია 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბის საბ ჭოს (ბას სს) მი ერ და მო იც ავს:

ა) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რიო სტან-
დარ ტებს;

ბ) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებს;

გ) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის 
სა ერ თა შო რი სო კო მი ტე ტის ინ ტერ პრე ტა ცი ებს;

დ) ყო ფი ლი ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის მუდ მივ მოქ მე-
დი კო მი ტე ტის მი ერ გა მო ცე მულ ინ ტერ პრე ტა ცი ებს.
        რაც შე ეხ ება ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას, ესაა სა წარ-
მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის და მი სი საქ მი ან ობ ის 
ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის სტრუქ ტუ რუ ლად ჩა მო ყა ლი ბე-
ბუ ლი სუ რა თი. მი სი მი ზა ნია სა წარ მოს რე სურ სე ბი სა 
და მა თი ფორ მი რე ბის წყა რო ებ ის, ფი ნან სუ რი შე დე გე-
ბი სა და ფუ ლა დი ნა კა დე ბის მოძ რა ობ ის შე სა ხებ ის-
ეთი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა მომ ხმა რე ბელ თა ფარ თო 
წრი სათ ვის, რო მე ლიც მათ და ეხ მა რე ბათ სა სარ გებ ლო 
და ეფ ექ ტი ანი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. ას ეთი ინ-
ფორ მა ცია ას ახ ულია ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შემ დეგ 
კომ პო ნენ ტებ ში:  

ა) ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის ან გა რიშ გე ბა პე რი-
ოდ ის და სას რუ ლი სათ ვის-(ბუ ღალ ტრუ ლი ბა ლან სი);

ბ) პე რი ოდ ის სრუ ლი შე მო სავ ლის ან გა რიშ გე ბა-
(მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა);

გ) პე რი ოდ ის სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ცვლი ლე ბე-
ბის ან გა რიშ გე ბა;

დ) პე რი ოდ ის ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბა;
ე) გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი, სა დაც მოკ ლედ 

გან ხი ულ ულია ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა აღ რიცხვო 
პო ლი ტი კა და სხვა გან მარ ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია;

ვ) ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის ან გა რიშ გე ბა პირ-
ვე ლი შე სა და რი სი პე რი ოდ ის დაწყე ბის თა რი ღის 
მდგო მა რე ობ ით, რო დე საც ის სა აღ რიცხვო პო ლი ტი კას 

იყ ენ ებს რეტ როს პექ ტუ ლად, ან ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-
ბის მუხ ლებს გა დაიანგარიშებს რეტ როს პექ ტუ ლად, ან 
რო დე საც სა წარ მო ცვლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მუხ ლე ბის კლა სი ფი კა ცი ას. 
       ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბით (ბასს) შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის ეკ ონ-
ომ იკ ური ში ნა არ სის სწო რად გა გე ბი სა და ფი ნან სურ ან-
გა რიშ გე ბა ში სხვა დას ხვა ჭრილ ში მა თი წარ მოდ გე ნის 
მი ზან შე წო ნი ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე-
ბის დაჯ გუ ფე ბა.  შე მო სავ ლე ბის ქვეშ იგ ულ ის ხმე ბა: 

� ამ ონ აგ ები;
� შე მო სუ ლო ბე ბი.

       ამ ონ აგ ები, ესაა შე მო სავ ლე ბი, რომ ლე ბიც უკ ვა შირ-
დე ბა სა წარ მოს ჩვე ულ ებ რივ სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ას. 
მათ მი ეკ უთ ვნე ბა:

� სა ქონ ლის რე ალ იზ აცი იდ ან მი ღე ბუ ლი შე მო-
სა ვა ლი;

� მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი დან მი ღე ბუ ლი შე მო-
სა ვა ლი;

� საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი;

� შე მო სა ვა ლი მი ღე ბუ ლი დი ვი დენ დი დან;

� სა როიალტო შე მო სა ვა ლი;

� სა იჯ არო შე მო სა ვა ლი;

� სა ლი ზინ გო შე მო სა ვა ლი.
         შე მო სუ ლო ბებ ში იგ ულ ის ხმე ბა სა ან გა რიშ გე ბო 
პე რი ოდ ში სა ბან კო ან გა რი შებ ზე და სა ლა რო ში მი ღე-

 61 61

#
5

  
o

qt
o

m
b
er

i
-d

ek
em

b
er

i
  

 2
0

1
4



ბუ ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ერ თობ ლი ობა. მათ შო რის:
ა). შე მო სავ ლე ბი;
ბ). არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბი (არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბით ოპ ერ აცი ებ იდ ან მი ღე  ბუ ლი სახ სრე ბი);
გ). ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი (ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბით ოპ ერ აცი ებ იდ ან მი ღე ბუ ლი სახ სრე ბი, ნაშ თის გა მო ყე-

ნე ბის გარ და);
დ). ვალ დე ბუ ლე ბე ბი (ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღ ებ ის შე დე გად მი ღე ბუ ლი სახ სრე ბი).

       სა წარ მოს ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის ზრდას თან მი მარ თე ბა ში შე მო სუ ლო ბა იგ ივეა რაც ამ ონ აგ ები. მათ შო რის 
გან სხვა ვე ბა გა ნა პი რო ბე ბუ ლია  შე მო სუ ლო ბის და ამ ონ აგ ებ ის  ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ას ახ ვის წე სით. თუ კი 
ამ ონ აგ ები (შე მო სა ვა ლი) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის დო კუმ ნეტ ში-მო გე ბა/ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში, მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლის თან ხით ექ ვემ დე ბა რე ბა ას ახ ვას, შე მო სუ ლო ბე ბი აის ახ ება ნე ტო თან ხით. მა გა ლი თად, ძი რი თა დი 
სა შუ ალ ებ ებ ის რე ალ იზ აცი იდ ან მი ღე ბუ ლი შე დე გი, მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში აის ახ ება ნე ტო თან ხით 
(რე ალ იზ აცი იდ ან მი ღე ბულ შე მო სუ ლო ბას მი ნუს გა ყი დუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ის ნარ ჩე ნი სა ბა ლან სო ღი-
რე ბუ ლე ბა). მა შა სა და მე, მოხ დე ბა მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბის თან ხის და გა ყი დუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ის 
ნარ ჩე ნი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბის ურ თი ერ თგა და ფარ ვა. იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვას სა კურ სო სხვა ობ ებ იდ ან, ინ ვეს-
ტი ცი ებ ის ლიკ ვი და ცი იდ ან მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში ას ახ ვას თან და კავ ში რე ბით. 
       ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის თვალ საზ რი სით, და რიცხვის მე თო დის არ სი დან გა მომ დი ნა რე, სა წარ მოს მი ერ, 
წი ნას წარ ავ ან სად მი ღე ბუ ლი თან ხა, რომ ლი თაც სა წარ მოს წარ მო ექ მნე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, წარ მო ად გენს შე მო სუ-
ლო ბას. ფასს-ით მოთხოვ ნა თა დაც ვით, ავ ან სად მი ღე ბუ ლი თან ხი დან შე მო სავ ლად აღი არ ებ ული იქ ნე ბა შე მო-
სუ ლო ბის მხო ლოდ ის ნა წი ლი, რო მე ლიც სა წარ მოს მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში. 
       ინ ფორ მა ცია შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბა ში წარ დგე ნი ლი უნ და იყ ოს სა წარ მოს ჩვე-
ულ ებ რი ვი და გან სა კუთ რე ბუ ლი საქ მი ან ობ ის მი ხედ ვით.
       ჩვე ულ ებ რი ვი საქ მი ან ობა ეწ ოდ ება ნე ბის მი ერ საქ მი ან ობ ას, რო მელ საც სა წარ მო ახ ორ ცი ელ ებს რო გორც 
თა ვი სი ძი რი თა დი საქ მი ან ობ ის ნა წილს. აგ რეთ ვე ის ეთ საქ მი ან ობ ას რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ძი რი თად 
საქ მი ან ობ ას თან ან გა მომ დი ნა რე ობს მის გან.
       გან სა კუთ რე ბუ ლი საქ მი ან ობა და ამ გზით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი კი უკ ავ შირ დე ბა სა წარ მოს არ აძ ირ ით ად 
საქ მი ან ობ ას, ანუ საქ მი ან ობ ას რო მელ საც იშ ვი ათ ად აქ ვს ად გი ლი, ხში რად არ მე ორ დე ბა და მათ გან მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბი და ხარ ჯე ბი  აის ახ ება რო გორც გან სა კუთ რე ბუ ლი მუხ ლე ბი. 
       შე მო სა ვა ლი, ესაა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში აქ ტი ვე ბის ზრდის ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ ცი რე ბის გზით 
სა წარ მოს ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის ზრდა, რაც გა მო იხ ატ ება სა წარ მოს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის გაზ რდა ში და, რო-
მე ლიც არაა და კავ ში რე ბუ ლი მე სა კუთ რე თა მხრი დან და მა ტე ბი თი შე ნა ტა ნე ბის ხარ ჯზე სა კუ თა რი კა პი ტა ლის 
მა ტე ბას თან. ხარ ჯი კი, ესაა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში აქ ტი ვე ბის სა წარ მო დან გას ვლით ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
ზრდით სა წარ მოს ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის შემ ცი რე ბა, რაც გა მო იხ ატ ება სა წარ მოს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შემ-
ცი რე ბა ში, რო მე ლიც არაა და კავ ში რე ბუ ლი მე სა კუთ რე თათ ვის კა პი ტა ლის გა ნა წი ლე ბას თან. 
       ფი ნან სუ რი შე დე გის ბუ ღალ ტრუ ლი შეს წავ ლის მიზ ნით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ერ თმა ნე თი სა გან გან ვას ხვა ვოთ 
და ნა ხარ ჯი და ხარ ჯი. და ნა ხარ ჯი, ესაა სა წარ მოს მი ერ სა მე ურ ნეო სა შუ ალ ებ ებ ის-აქ ტი ვე ბის შე სა ძე ნად გა-
წე ული და ნა ხარ ჯე ბის მთლი ანი მო ცუ ლო ბა. და ნა ხარ ჯი გუ ლის ხმობს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის 
თვი სობ რივ ცვლი ლე ბას. მა გა ლი თად, შე ძე ნი ლია 10,0 ათ ასი ლა რის სა ქო ნე ლი. იგ ულ ის ხმე ბა, რომ სა წარ მომ 
თან ხის ეს მო ცუ ლო ბა და ხარ ჯა იგ ივე ღი რე ბუ ლე ბის, თუმ ცა სხვა თვი სე ბის მა ტა რე ბელ სა ქო ნელ ში. სა ქონ ლის 
და ნა ხარ ჯთან მი მარ თე ბა ში სა ქონ ლის ხარ ჯი წარ მო ად გენს და ნა ხარ ჯის იმ მო ცუ ლო ბას, რო მე ლიც სა წარ მოს 
მი ერ გა ხარ ჯუ ლია პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის ას, მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სას, სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბი სას და, რო-
მე ლიც სა ოპ ერ აციო ხარ ჯებ თან ერ თად ექ ვემ დე ბა რე ბა  სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი ერ თობ ლი ვი 
შე მო სავ ლე ბი დან გა მოქ ვით ვას. 
       შე მო სა ვა ლი და ხარ ჯი წარ მო ად გენს მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის შე მად გე ნელ ელ ემ ენ ტებს. იმ ის ათ ვის, 
რომ გა ნი საზღვროს სა წარ მოს  სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის ფი ნან სუ რი შე დე გი  აუც ილ ებ ელია  შე მო სავ ლე ბის 
და ხარ ჯე ბის ურ თი ერ თშე და რე ბა. რო დე საც სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი აღ ემ ატ ება ამ 
შე მო სავ ლე ბის მი სა ღე ბად გა წე ულ  ხარ ჯებს სა წარ მო ში ად გი ლი აქ ვს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ზრდას. პი რი ქით 
შემ თხვე ვა ში კი, სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შემ ცი რე ბას. სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი ფი ნან სუ რი შე დე გით 
სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში გა მოწ ვე ული ცვლი ლე ბა თა ვის ას ახ ვას აუც ილ ებ ლად ჰპო ვებს 
პე რი ოდ ის და სას რუ ლი სათ ვის სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის ან გა რიშ გე ბის  დო კუ მენ ტში-ბუ ღალ ტრულ 
ბა ლან სში. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, იკ ვე თე ბა პირ და პი რი კავ ში რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სამ კომ პო ნენ ტს: 
მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბას, სა კუ თარ კა პი ტალ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბის ან გა რიშ გე ბას და 
ბუ ღალ ტრულ ბა ლან სს შო რის. ას ეთი კავ ში რის სა ილ უს ტრა ცი ოდ მო ვიყ ვა ნოთ მარ ტი ვი მა გა ლი თი, ის ეთი 
სა წარ მო სათ ვის, რო მე ლიც არ წარ მო ად გენს დღგ-ის გა დამ ხდელს.
       ვთქვათ, შპს „გი ომ“, სა ან გა რიშ გე ბო (სა გა და სა ხა დო) პე რი ოდ ის (201X წე ლი)  და საწყის ში, ან გა რიშ სწო რე ბის 
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ან გა რიშ ზე, საწყი სი (სა წეს დე ბო) კა პი ტა ლის  ფორ მი რე ბის თვის  შე იტ ანა 100000 ლა რი. სა ან გა რიშ გე ბო პე რი-
ოდ ში შე ძე ნი ლია: ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ები - 45000 ლა რის; ნედ ლე ული და მა სა ლა - 41900 ლა რის,  დამ ხმა რე  
მა სა ლე ბი - 1400  ლა რის; წარ მო ებ ას გა და ეცა და გა ხარ ჯუ ლია, ნედ ლე ული და მა სა ლა, ღი რე ბუ ლე ბით - 31400 
ლა რი. დამ ხმა რე მა სა ლა გა ხარ ჯუ ლი იქ ნა მთლი ან ად. სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში  წარ მო ებ აში ად გი ლი ჰქონ და 
ას ევე,  შემ დეგ ხარ ჯებს: პირ და პი რი ხელ ფა სი - 13600  ლა რი;  არ აპ ირ და პი რი ხელ ფა სი - 2400 ლა რი;  სა წარ მოო 
ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის ცვე თა - 9000 ლა რი;  ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის  ხარ ჯი -320  ლა რი;  სხვა ხარ ჯე ბი - 1100 
ლა რი.  სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის ბო ლო სათ ვის  სა წარ მო ში არ დარ ჩე ნი ლა მზა პრო დუქ ცი ის ნაშ თი. მზა პრო-
დუქ ცი ის  რე ალ იზ აცი იდ ან  მი ღე ბულ მა  შე მო სა ვალ მა  შე ად გი ნა  70500 ლა რი.  
       ამ მო ნა ცე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა წარ მო შპს „გი ოს“ მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის, კა პი ტალ ში გან-
ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბის ან გა რიშ გე ბის და ბუ ღალ ტრუ ლი ბა ლან სის შედ გე ნი სათ ვის აუც ილ ებ ელია 
შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბა:
ა). პირ ვე ლა დი ბუ ღალ ტრუ ლი დო კუ მენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ელ ებ ული სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ებ ის 
ას ახ ვა შე სა ბა მის ან გა რი შებ ში

შპს „გი ოს“,  საწყი სი  (სა წეს დე ბო)  კა პი ტა ლის ფორ მი რე ბა:
დე ბე ტი    ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა რე ზი დენტ ბან კში                                                        100000  ლა რი;
    კრე დი ტი    შე ნა ტა ნი კა პი ტალ ში                                                                                  100000  ლა რი.
2.  ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ის შე ძე ნა:
დე ბე ტი  ძი რი თა დი  სა შუ ალ ებ ები                                                                                   45000  ლა რი;
      კრე დი ტი   ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა რე ზი დენტ ბან კში                                                 45000  ლა რი.

ნედ ლე ულ ისა და მა სა ლე ბის შე ძე ნა:
დე ბე ტი  ნედ ლე ული და მა სა ლე ბი                                                                                   41900  ლა რი;
    კრე დი ტი  ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა რე ზი დენტ ბან კში                                                    41900  ლა რი.

წარ მო ებ ას გა და ეცა 31400 ლა რის ნედ ლე ული და მა სა ლა:
დე ბე ტი  და უმ თავ რე ბე ლი წარ მო ება                                                                                31400  ლა რი;
    კრე დი ტი   ნედ ლე ული და მა სა ლა                                                                                31400  ლა რი.
პირ და პი რი ხელ ფა სი - 13600  ლა რი:
დე ბე ტი  პირ და პი რი ხელ ფა სი                                                                                           13600  ლა რი;
    კრე დი ტი  გა და სახ დე ლი ხელ ფა სი                                                                                13600  ლა რი.
დამ ხმა რე მა სა ლე ბი შე ძე ნა 
დე ბე ტი  დამ ხმა რე მა სა ლე ბი                                                                                                 1400  ლა რი;
   კრე დი ტი    ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა რე ზი დენტ ბან კში                                                      1400  ლა რი.
არ აპ ირ და პი რი ხელ ფა სი - 2400  ლა რი:
დე ბე ტი  არ აპ ირ და პი რი ხელ ფა სი                                                                                        2400  ლა რი;
    კრე დი ტი  გა და სახ დე ლი ხელ ფა სე ბი                                                                              2400  ლა რი.
ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის ცვე თა -  900  ლა რი:
დე ბე ტი   ცვე თა და ამ ორ ტი ზა ცია                                                                                        9000  ლა რი;
    კრე დი ტი   ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის ცვე თა                                                                 9000  ლა რი.
ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ხარ ჯი - 320  ლა რი:
დე ბე ტი     ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ხარ ჯი                                                                                   320  ლა რი;
     კრე დი ტი  მო წო დე ბი დან წარ მოქ მნი ლი ვალ დე ბუ ლე ბა                                             320  ლა რი.
სა წარ მო ში გა წე ული სხვა ხარ ჯე ბი - 1100  ლა რი:
დე ბე ტი    სხვა ხარ ჯე ბი                                                                                                         1100  ლა რი;
   კრე დი ტი   ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა რე ზი დენტ ბან კში                                                      1100  ლა რი.   
       სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის ბო ლოს ხარ ჯე ბის ამ სახ ვე ლი ან გა რი შე ბის და ხურ ვის (გა ნუ ლე ბის) მიზ ნით 

მოხ დე ბა მა თი ნაშ თე ბის გა და ტა ნა და უმ თავ რე ბე ლი წარ მო ებ ის ან გა რი შის დე ბეტ ში, ხარ ჯე ბის ამ სახ-
ვე ლი ან გა რი შე ბის კრე დიტ თან კო რეს პო დენ ცი ით:  

წარ მო ებ ული  პრო დუქ ცი ის ფაქ ტი ური სა ოპ ერ აციო ხარ ჯე ბი: 
დე ბე ტი  და უმ თავ რე ბე ლი წარ მო ება                                                                               27820  ლა რი;
    კრე დი ტი  პირ და პი რი ხელ ფა სი                                                                                   13600  ლა რი;
    კრე დი ტი  დამ ხმა რე მა სა ლე ბი                                                                                       1400  ლა რი;
    კრე დი ტი   არ აპ ირ და პი რი ხელ ფა სი                                                                             2400  ლა რი;
    კრე დი ტი   ცვე თა და ამ ორ ტი ზა ცია                                                                              9000  ლა რი;
    კრე დი ტი   ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ხარ ჯი                                                                           320  ლა რი;
    კრე დი ტი   სხვა ხარ ჯე ბი                                                                                                1100  ლა რი.
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       აღ ნიშ ნუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბით  და უმ თავ რე ბე ლი წარ მო ებ ის ან გა რი შის დე ბეტ ში, ნედ ლე ულ ისა 
და მა სა ლე ბის ხარ ჯთან ერ თად, თავს მო იყ რის სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის სა ოპ ერ აციო ხარ ჯე ბიც. შე სა ბა მი სად, 
და უმ თავ რე ბე ლი წარ მო ებ ის ან გა რი შის სა დე ბე ტო ბრუნ ვა გვიჩ ვე ნებს, წარ მოე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ფაქ ტი ურ 
თვით ღი რე ბუ ლე ბას. ჩვენს შემ თხვე ვა ში იგი შე ად გენს:    59220  ლარს = (31400 + 27820).

მზა პრო დუქ ცი ის აყ ვა ნა  შე მო სა ვალ ში ფაქ ტი ური თვით ღი რე ბუ ლე ბით:
დე ბე ტი  მზა პრო დუქ ცია                                                                                                 59220  ლა რი;
    კრე დი ტი  და უმ თავ რე ბე ლი წარ მო ება                                                                      59220  ლა რი.
მზა პრო დუქ ცი ის რე ალ იზ აცი იდ ან მი ღე ბუ ლია  შე მო სა ვა ლი - 70500  ლა რი:
დე ბე ტი    ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა რე ზი დენტ ბან კში                                                      70500   ლა რი;
      კრე დი ტი    შე მო სა ვა ლი რე ალ იზ აცი იდ ან                                                              70500  ლა რი.   
რე ალ იზ ებ ული პრო დუქ ცია ჩა მო წე რი ლია ფაქ ტი ური თვით ღი რე ბუ ლე ბით:
დე ბე ტი  გა ყი დუ ლი მზა პრო დუქ ცია  თვით ღი რე ბუ ლე ბით                                   59220   ლა რი;
    კრე დი ტი  მზა პრო დუქ ცია                                                                                          59220  ლა რი.
ფი ნან სუ რი შე დე გის გა მო საყ ვა ნად უნ და მოხ დეს დრო ებ ითი ან გა რი შე ბის (შე მო სავ ლე ბის და ხარ ჯე ბის)  

და ხურ ვა (გა ნუ ლე ბა):
შე მო სავ ლე ბის ამ სახ ვე ლი ან გა რი შის და ხურ ვა
დე ბე ტი  შე მო სა ვა ლი რე ალ იზ აცი იდ ან                                                                       70500   ლა რი;
    კრე დი ტი  სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის მო გე ბა-ზა რა ლი                                         70500   ლა რი.
 ხარ ჯე ბის ამ სახ ვე ლი ან გა რი შე ბის  და ხურ ვა:
დე ბე ტი    სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის მო გე ბა-ზა რა ლი                                              59220   ლა რი;
     კრე დი ტი   გა ყი დუ ლი მზა პრო დუქ ცია  თვით ღი რე ბუ ლე ბით                         59220   ლა რი.   
       მა შა სა და მე, სა ან გა რიშ გე ბო (სა გა და სა ხა დო) პე რი ოდ ის და სა ბეგ რი მო გე ბის თან ხა შე ად გენს:   11280  

ლარს  (70500 – 59220).   გა და სახ დე ლი  მო გე ბის  გა და სა ხა დი (სა გა და სა ხა დო ხარ ჯი)  კი - 1692  ლარს  
(11280 X 15%).

გა და სახ დე ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი:  
დე ბე ტი  სა გა და სა ხა დო ხარ ჯი                                                                                   1692  ლა რი;
    კრე დი ტი  გა და სახ დე ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი                                                   1692  ლა რი.
სა გა და სა ხა დო ხარ ჯის ჩა მო წე რა:
დე ბე ტი   სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის მო გე ბა-ზა რა ლი                                            1692  ლა რი;
    კრე დი ტი   სა გა და სა ხა დო ხარ ჯი                                                                            1692  ლა რი.                          
მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის  გა და ტა ნა გა უნ აწ ილ ებ ელი მო გე ბის ან გა რიშ ზე:
დე ბე ტი   სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის მო გე ბა-ზა რა ლი                                             9588   ლა რი;
    კრე დი ტი  გა უნ აწ ილ ებ ელი მო გე ბა                                                                         9588   ლა რი.        
ბ).  „T‘‘ ან გა რი შის დახ მა რე ბით ცალ კე ულ ან გა რი შებ ზე ნაშ თე ბის გა მოყ ვა ნა      
        

დ-ტი   ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა რე ზი დენტ ბან კში  კ-ტი

საწყი სი ნაშ თი:  1.  100000
      13.  70500

      2. 45000
      3. 41900
      6.   1400
      10. 1100

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   70500 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   89400

სა ბო ლოო ნაშ თი:   81100
      

დ-ტი                           სა წეს დე ბო  კა პი ტა ლი                                კ-ტი

საწყი სი ნაშ თი:  1.   1000000

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   0 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   0

სა ბო ლოო ნაშ თი:   100000
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დ-ტი                                         ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ები                               კ-ტი 

ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ები: 45000

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   45000 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   0

სა ბო ლოო ნაშ თი:   45000

დ-ტი                                      ნედ ლე ული და მა სა ლა                             კ-ტი

საწყი სი ნაშ თი:   0
      3. 41900

4. 31400

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   41900 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   31400

სა ბო ლოო ნაშ თი:   10500

დ-ტი         და უმ თავ რე ბე ლი  წარ მო ება                       კ-ტი 

საწყი სი ნაშ თი:   0
      4.  31400
    11.  27820

     12.  59220

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   59220 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   59220

სა ბო ლოო ნაშ თი:   0
                          

          დ-ტი                                       პირ და პი რი ხელ ფა სი                                     კ-ტი 

საწყი სი ნაშ თი:   0
5.   13600

საწყი სი ნაშ თი:   0
      11. 13600

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   13600 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   13600

სა ბო ლოო ნაშ თი:   0 სა ბო ლოო ნაშ თი:   0
                                                         

               დ-ტი                                  გა და სახ დე ლი ხელ ფა სე ბი                              კ-ტი 

საწყი სი ნაშ თი:   0
5. 13600
7.   2400

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   0 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   16000

სა ბო ლოო ნაშ თი:   16000
                             

               დ-ტი                               დამ ხმა რე მა სა ლე ბის ხარ ჯი                            კ-ტი

საწყი სი ნაშ თი:   0
6. 1400

საწყი სი ნაშ თი:   0
11. 1400

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   1400 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   1400

სა ბო ლოო ნაშ თი:   0 სა ბო ლოო ნაშ თი:   0
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დ-ტი                                    არ აპ ირ და პი რი ხალ ფა სი                                კ-ტი
საწყი სი ნაშ თი:   0

7.  2400
საწყი სი ნაშ თი:   0
      11.  2400

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   2400 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   2400

სა ბო ლოო ნაშ თი:   0 სა ბო ლოო ნაშ თი:   0
            

            დ-ტი                               ცვე თა და ამ ორ ტი ზა ცია                                       კ-ტი

საწყი სი ნაშ თი:   0
8.  9000

საწყი სი ნაშ თი:   0
11.  9000

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   9000 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   9000
სა ბო ლოო ნაშ თი:   0 სა ბო ლოო ნაშ თი:   0

              დ-ტი                           ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის ცვე თა                         კ-ტი                

საწყი სი ნაშ თი:   0
8.  9000

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   0 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   9000

სა ბო ლოო ნაშ თი:   9000
                 

 დ-ტი                                             ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ხარ ჯი                                  კ-ტი

საწყი სი ნაშ თი:   0
9.  320

საწყი სი ნაშ თი:   0
        11.  320

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   320 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   320

სა ბო ლოო ნაშ თი:   0 სა ბო ლოო ნაშ თი:   0

 დ-ტი                     მო წო დე ბი დან  წარ მოქ მნი ლი  ვალ დე ბუ ლე ბა                  კ-ტი 

საწყი სი ნაშ თი:   0
9.  320

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:  320

სა ბო ლოო ნაშ თი:   320

           დ-ტი                                                          სხვა   ხარ ჯე ბი                                        კ-ტი 

საწყი სი ნაშ თი:   0
10.  1100

საწყი სი ნაშ თი:   0
1100

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   1100 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   1100

სა ბო ლოო ნაშ თი:   0 სა ბო ლოო ნაშ თი:   0
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დ-ტი                                                                მზა  პრო დუქ ცია                                     კ-ტი 
საწყი სი ნაშ თი:   0
12.  59220 14.  59220

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   59220 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   59220

სა ბო ლოო ნაშ თი:   0

       დ-ტი                                               შე მო სა ვა ლი  რე ალ იზ აცი იდ ან                         კ-ტი

საწყი სი ნაშ თი:   0 საწყი სი ნაშ თი:   0
 70500

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   0 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   70500

      15.  70500 სა ბო ლოო ნაშ თი:   70500

0 0

დ-ტი                             გა ყი დუ ლი მზა პრო დუქ ცია თვით ღი რე ბუ ლე ბით             კ-ტი 

საწყი სი ნაშ თი:   0
  59220

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   59220 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   0

სა ბო ლოო ნაშ თი:   59220  16.  59220
0 0

დ-ტი                                       სა ან გა რიშ გე ბო   პე რი ოდ ის  მო გე ბა/ზა რა ლი               კ-ტი

საწყი სი ნაშ თი:   0
     16.   59220

საწყი სი ნაშ თი:   0
15.  70500

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   59220 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   70500

     
     18.  1692
     19.  9588

 ნაშ თი სა გა დას-დო ხარ ჯამ დე   11280

0                            0
                      

             დ-ტი                                    სა გა და სა ხა დო ხარ ჯი                                     კ-ტი 

17.    1692 18.    1692

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   1692 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   1692

0 0
           

          დ-ტი                             გა და სახ დე ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი                  კ-ტი 

საწყი სი ნაშ თი:   0
        17.   1692 

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   0 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:  1692

სა ბო ლოო ნაშ თი:   1692
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დ-ტი                                   გა უნ აწ ილ ებ ელი მო გე ბა                               კ-ტი
       

საწყი სი ნაშ თი:   0
     19.   9588

სა დე ბე ტო ბრუნ ვა:   0 საკ რე დი ტო ბრუნ ვა:   9588

სა ბო ლოო ნაშ თი:   9588

გ). სა ბო ლოო ნაშ თე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით  შპს „გი ოს“  მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ  გე ბის, სა კუ თარ კა პი ტალ ში  
გან ხორ ცი ელ ებ ული  ცვლი ლე ბე ბის ან გა რიშ გე ბის  და ბუ ღალ ტრუ ლი ბა ლან სის შედ გე ნა. 

შპს „გიო“
მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა

(31. XII. 201X წე ლი)  
                                                                                                                     (ლა რი)

• შე მო სა ვა ლი (ამ ონ აგ ები)                                                          70500
• ნედ ლე ული და მა სა ლის ხარ ჯი                                             31400
• პირ და პი რი ხელ ფა სი                                                               13600
• დამ ხმა რე მა სა ლე ბის ხარ ჯი                                                    1400
• არ აპ ირ და პი რი ხელ ფა სი                                                          2400
• ცვე თა და ამ ორ ტი ზა ცია                                                            9000
• ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ხარ ჯი                                                       320
• სხვა ხარ ჯე ბი                                                                              1100

� სულ ხარ ჯე ბი                                                                                         59220

� და სა ბეგ რი მო გე ბა:                               11280  ლა რი = (70500-59220)
� სა გა და სა ხა დო ხარ ჯი:                           1692  ლა რი = (11280 X 15%)
� წმინ და მო გე ბა:                                      9588  ლა რი = (11280 – 1692)

        რო გორც ჩანს, წმინ და მო გე ბის თან ხის გა სა ან გა რი შებ ლად, სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის შე მო სავ ლებ სა და 
ხარ ჯებს შო რის არ სე ბუ ლი სხვა ობ ის თან ხით წარ მოქ მნი ლი და სა ბეგ რი მო გე ბის თან ხა (ჩვენს შემ თხვე ვა-
ში-11280 ლა რი) და იბ ეგ რა სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გან საზღვრუ ლი 15% მო გე ბის გა და სა ხა-
დით. დარ ჩე ნი ლი თან ხა (ჩვენს შემ თხვე ვა ში - 9588 ლა რი) შე ად გენს სწო რედ, სა ან გა რიშ გე ბო (სა გა და სა ხა დო) 
წლის წმინ და მო გე ბას, რომ ლი თაც იზ რდე ბა სა წარ მოს გა უნ აწ ილ ებ ელი მო გე ბა და, შე სა ბა მი სად, სა კუ თა რი 
კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბაც.

ან გა რიშ გე ბა სა წარ მოს კა პი ტალ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ.
უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ნე ბის მი ერი მე წარ მე სუ ბი ექ ტი, რო მე ლიც ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას წარ მარ თავს 

სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, ვალ დე ბუ ლია ცალ კე წარ მო ად გი ნოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სრუ ლი პა კე ტის ის ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი, რო გო რი ცაა ან გა რიშ გე ბა სა კუ თარ კა პი ტალ ში გან ხორ-
ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბის შე სა ხებ. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ვიდ რე მოხ დე ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის წმინ და 
მო გე ბის ას ახ ვა შპს „გი ოს“ ბუ ღალ ტრულ ბა ლან სში, უნ და შედ გეს ან გა რიშ გე ბა სა კუ თარ კა პი ტალ ში გან ხორ-
ცი ელ ებ ულ ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით.
       ან გა რიშ გე ბის ეს ფორ მა გან კუთ ვნი ლია ბა ლან სის წარ დგე ნის ორ (პე რი ოდ ის და საწყი სი, პე რი ოდ ის ბო ლო) 
თა რიღს შო რის მომ ხდა რი ყვე ლა იმ ფაქ ტის (სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ის შე დე გის) აღ სა რიცხად, რომ ლე ბიც  გავ ლე ნას 
ახ დე ნენ სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბა ზე და ცვლი ან მას. ას ეთს გა ნა პი რო ბე ბენ: სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ები, 
რომ ლე ბიც მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის მი ხედ ვით ზრდი ან ან ამ ცი რე ბენ წმინ და აქ ტი ვე ბის ღი ორ ებ ულ ებ-
ას. ას ევე, მოვ ლე ნე ბი და ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც არ აის ახ ები ან მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში, თუმ ცა ცვლი ან 
კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რას. ამ უკ ან ას კნელს მი ეკ უთ ვნე ბა სხვა დას ხვა მო ტი ვა ცი ით გან პი რო ბე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის 
გა და ფა სე ბა და ამ პრო ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი შე დე გე ბი, აგ რეთ ვე პარტ ნი ორ თა და მა ტე ბი თი შე-
ნა ტა ნე ბი კა პი ტალ ში, აქ ცი ებ ის გა მოშ ვე ბა და რე ალ იზ აცია და სხვა. 
       სრუ ლი სა ხით, სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ცვლი ლე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბა ში  აისა ხე ბა: კა პი ტა ლის ნაშ თი 
სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის და საწყი სის თვის კა პი ტა ლის შე მად გე ნე ლი თი თოეული მუხ ლის მი ხედ ვით (ეს 
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მო ნა ცე მე ბი აიღ ება ბა ლან სის გა ნა ყო ფი დან  - “სა კუ თა რი კა პი ტა ლი”); სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის მო გე ბა/ზა-
რა ლი; შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის ის მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც პირ და პირ მი ეკ უთ ვნე ბა სა კუ თა რი კა პი ტა ლის 
შე მად გენ ლო ბას; სა აღ რიცხვო პო ლი ტი კა ში მომ ხდა რი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გე ბი და არ სე ბი თი შეც დო მე ბის 
კო რექ ტი რე ბა (თუ ას ეთს ჰქონ და ად გი ლი და შე ე ხე ბა სა კუ თა რი კა პი ტა ლის რო მე ლი მე მუხ ლს). აღ ნიშ ნუ ლი 
მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის და საწყის თვის და ფიქ სი რე ბულ კა პი ტა ლის შე მად გე ნე ლი 
თი თოეული მუხ ლის ნაშ თს ემ ატ ება (აკ ლდე ბა)  პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში მომ ხდა რი შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი, 
რომ ლებ მაც გავ ლე ნა იქ ონი ეს კა პი ტა ლის შე მად გე ნ ლო ბა ზე და ამ გზით გა ნი საზღვრე ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი-
ოდ ის ბო ლოს თვის მე წარ მე სუ ბი ექ ტის გან კარ გუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი სა კუ თა რი კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბა (ნაშ თი).
       ან გა რიშ გე ბის ეს კომ პო ნენ ტი, ფაქ ტობ რი ვად, შიფ რავს ბა ლან სის გა ნა ყოფს - ,,კა პი  ტა ლი‘‘ ან ,,კა პი ტა ლი და 
რე ზერ ვე ბი‘‘ (ბა ლან სის ეს გა ნა ყო ფი, სხვა დას ხვა მე წარ მე სუ ბი ექ ტებ თან, სხვა დას ხვა სა ხელ დე ბი თაა წარ მოდ-
გე ნი ლი, რაც არ ცვლის სა კითხის არ სს). 
       მე წარ მე სუ ბი ექ ტის ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი ფორ მი დან გა მომ დი ნა რე, მომ ხმა რებ ლი სათ ვის 
სა ინ ტე რე სოა სა კუ თარ კა პი ტალ ში ცვლი ლე ბე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი შე დე გე ბის გავ ლე ნა ერ თი აქ ცი იდ ან, ან 
წი ლი დან შე მო სავ ლებ ზე, რაც უშუა ლო კავ შირ შია სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბას თან. კომ პა ნი ის პარ-
ტნი ორ ებ ის მი ერ კა პი ტალ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული შე ნა ტა ნე ბი, სა აქ ციო სა ზო გა დო ებ ებ ში აქ ციე ბის გა მოშ ვე ბა 
და რე ალ იზ აცია შე სა ბა მი სად აის ახ ება დი ვი დენ დებ სა და პარ ტნი ორ თა წი ლი დან, აქ ცი ონ ერ თა კუთ ვნი ლი 
აქ ცი ებ იდ ან შე მო სავ ლებ ზე. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სწო რედ ეს კომ პო ნენ ტი უზ რუნ ველ ყოს აღ ნიშ ნუ ლის 
შე სა ხებ  ამ ომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ის თავ მოყ რას. 
       ყო ვე ლი ვე თქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი სა ილ უს ტრა ციო მა გა ლი თის მი ხედ ვით,  სა ან-
გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ებ ის შე დე გად შპს ,,გი ოს‘‘ სა კუ თა რი კა პი ტა ლის 
ან გა რიშ გე ბა და  ბუ ღალ ტრუ ლი ბა ლან სი შე იძ ლე ბა წარ მოდ გე ნილ იქ ნეს შემ დე გი სა ხით:

� პე რი ოდ ის სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ცვლი ლე ბე ბის ან გა რიშ გე ბა
შპს „გიო“

სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ან გა რიშ გე ბა
(31. XII. 201X წე ლი)

საწყი სი (სა წეს დე ბო) კა პი ტა ლი:                                                                  100000
პლუს:  წმინ და მო გე ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში                                          9588
                                                                 ჯა მი:                                             109588
მი ნუს:  0                                                                                  
სა კუ თა რი  კა პი ტა ლი, პე რი ოდ ის ბო ლოს:                                                    109588
       გან ხი ლუ ლი პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თი დან ირ კვე ვა, რომ შპს „გი ომ“, სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის ფი ნან სუ რი 
შე დე გი და ას რუ ლა მო გე ბით. შე სა ბა მი სად, მი სი სა კუ თა რი  კა პი ტა ლი გა იზ არ და მი ღე ბუ ლი მო გე ბის თან ხით, 
ანუ -  9588 ლა რით.

� 
� ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის ან გა რიშ გე ბა პე რი ოდ ის და სას რუ ლი სათ ვის-ბუ ღალ ტრუ ლი ბა ლან სი

ბა ლან სი
შპს „გიო“

(31. XII. 201X წე ლი)

აქ ტი ვი თან ხა პა სი ვი თან ხა

ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა რე ზი დენტ ბან კში
ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ები
ნედ ლე ული და მა სა ლა
(ცვე თა)

    
81100
45000
10500
(9000)

ვალ დე ბუ ლე ბა:
მო წო დე ბი დან  წარ მოქ მნი ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბა
ხელ ფა სი
მო გე ბის გა და სა ხა დი
სა კუ თა რი კა პი ტა ლი:
საწყი სი (სა წეს დე ბო) კა პი ტა ლი
გა უნ აწ ილ ებ ელი მო გე ბა

  
   320
16000
  1692

100000
    9588

სულ 127600 სულ 127600
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       რო გორც ბა ლან სის მო ნა ცე მე ბი დან ჩანს, სა წარ მოს სა კუ თა რი კა პი ტა ლი სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში გა იზ არ-
და მი ღე ბუ ლი გა უნ აწ ილ ებ ელი მო გე ბის თან ხით. აქ ვე ერთ მნიშ ვნე ლო ვან დე ტალს უნ და მი ექ ცეს ყუ რადღე ბა. 
ცვე თის თან ხა ფრჩხი ლებ შია მოქ ცე უ ლი. რაც ნიშ ნავს იმ ას, რომ ძი რი თად სა შუ ალ ებ ებ ზე და რიცხუ ლი ცვე თის 
თან ხით უნ და შემ ცირ დეს ას ეთი სა შუ ალ ებ ებ ის თავ და პირ ვე ლი (ის ტო რი ული) სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა და,  
შე სა ბა მი სად,  ბა ლან სის აქ ტი ვის სა ერ თო ჯა მიც.  
      არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის თა ნახ მად, მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის სტრუქ ტუ რა ში შე მო სავ ლე ბი და ხარ ჯე ბი 
შე იძ ლე ბა წარ მოდ გე ნი ლი იყ ოს  სხვა დას ხვა ფორ მით.  შე სა ბა მი სად, მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნაც, 
და მას ში წმინ და მო გე ბის ან წმინ და ზა რა ლის გა მო ან გა რი შე ბის მე თო დი კაც  უნ და ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს  წარ-
მოდ გე   ნილ სტრუქ ტუ რას. 
       ერთ შემ თხვე ვა ში, სა ან გა რიშ გე ბო (სა გა და სა ხა დო) წლის წმინ და მო გე ბის ან წმინ და ზა რა ლის და სად გე-
ნად, ჯერ გაიანგარიშება მთლი ანი მო გე ბა. შემ დეგ, მთლი ანი მო გე ბი დან გა მო რიცხე ბა სა ოპ ერ აციო ხარ ჯე ბი 
და გა ნი საზღვრე ბა და სა ბეგ რი მო გე ბა. და სა ბეგ რი მო გე ბი დან სა გა და სა ხა დო ხარ ჯის (მო გე ბის გა და სა ხა დი) 
გა მოკ ლე ბით კი მი იღ ება წმინ და მო გე ბა ან წმინ და ზა რა ლი. მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის ას ეთი სტრუქ ტუ-
რა და მა ხა სი ათ ებ ელია მრა ვალ სა ფე ხუ რი ანი მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის თვის. 
        მე ორე შემ თხვე ვა ში  - სა ან გა რი შო (სა გა და სა ხა დო) წლის სა ერ თო შე მო სავ ლებს აკ ლდე ბა ამ შე მო სავ ლე ბის 
მი სა ღე ბად გა წე ული ხარ ჯე ბი. მო გე ბა-ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის ას ეთი სტრუქ ტუ რით წარ მოდ გე ნა კი და მა ხა-
სი ათ ებ ელია ერ თსა ფე ხუ რი ანი მო გე ბა -ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის თვის.  

ლი ტე რა ტუ რა:

• სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი;
• ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი;
• ჯა ლა ღო ნია დ. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით, ნა წი ლი I.; თბ. 2011 წ.;
• ტე რაშ ვი ლი ნ.; ქი ტი აშ ვი ლი ჯ.; ბი ბი ჩა ძე დ.; აქ ტი ვე ბის აღ რიცხვა და და ბეგ ვრა,; გა მომ ცემ ლო ბა „უნ ივ-

ერ სა ლი“, თბ. 2013 წ.

Summary

THE IMPACT OF THE FINANCIAL RESULT 
OF THE CHANGE IN VENTURE CAPITAL

(PRACTICAL ASPECTS)
                                                                                                                      David Jalagonia

Professor, Dean of the Faculty of  
 Economics  and  Business, Sukhumi State Universiti 

The paper deals with issues related to the impact of the fi nancial result of the change in ven-
ture capital. Studied and analyzed in the theoretical and practical aspects of income and expense 
accounting. Based on the example provided accounting procedures, which are directly related to 
the income statement, statement of changes in equity and the accounting balances.
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Международные стандарты образования как 
основа национальных программ профессиональной 

сертификации бухгалтеров
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რ ე ზ ი უ მ ე

განათლების საერთაშორისო სტანდარტები, როგორც 
ბუღალტრების პროფესიული სერტიფიცირების ეროვნული 

პროგრამების საფუძველი

სვეტლანა ზუბილევიჩი
წყალთა მეურნეობისა და ბუნებრივი 
რესურსების გამოყებების ეროვნული 

უნივერსიტეტის პროფესორი, უკრაინის 
პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
ფედერაციის პროფესიული განათლებისა და 
სერტიფიცირების კომიტეტის თავმჯდომარე

ბუღალტრის პროფესია ერთ-ერთია მათ შორის, რომელმაც გლობალიზაციის 
მნიშვნელოვანი გავლება განიცადა. ცვლილებათა პირობებში ბუღალტრების 
პროფესიული განათლების რეფორმირების საკითხი კვლავ აქტუალურია.

ვინ არის პროფესიონალი ბუღალტერი;
რაში მდგომარეობს განახლებული განათლების საერთაშორისო სტანდარტის 

არსი;
რა გავლენა აქვს განახლებული განათლების საერთაშორისო სტანდარტს 

ბუღალტრების განათლების სისტემაზე. ამ და სხვა მარავალ საინტერესო საკითხს 
ეხება წარმოდგენილი სტატია.
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ცვლი ლე ბე ბის მი ხედ ვით, ახ ალი რე დაქ ცი ით ჩა-
მო ყა ლიბ და სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 25-ე მუხ ლის 
მე-2 და მე-3 ნა წი ლე ბი, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც და-
ზუს ტდა, რომ თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტრი ული ზო ნის 
(თიზ-ის) სა წარ მოს მი ერ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ-
ლო ბით რე გის ტრი რე ბუ ლი სა წარ მო სათ ვის სა ქონ-
ლის მი წო დე ბის  ან სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 
რე გის ტრი რე ბუ ლი სა წარ მო დან სა ქონ ლის კა ნონ-
მდებ ლო ბით რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რი სათ ვის (გარ და 
თზი-ის სა წარ მო სი) სა ქონ ლის მი წო დე ბის, ან კი დევ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით რე გის ტრი რე ბუ ლი 
სა წარ მო დან სა ქონ ლის მი წო დე ბი სას გა და იხ ად ოს სა-
ქონ ლის მი წო დე ბით მი ღე ბუ ლი/მი სა ღე ბი შე მო სავ ლის 
4 პრო ცენ ტი  არა უგ ვი ან ეს სა ქონ ლის მი წო დე ბის თვის 
მომ დევ ნო თვის 15 რიცხვი სა (ყო ფი ლი რე დაქ ცია ით-
ვა ლის წი ნებ და  არა უგ ვი ან ეს 15 რიცხვამ დე).

ახ ალი რე დაქ ცი ით ჩა მო ყა ლიბ და ტუ რის ტუ ლი 
სა წარ მოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი დე ბუ ლე ბე ბი (მუხ ლი 
261), ტუ რის ტუ ლი სა წარ მო მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო-
ბის შე სა ბა მი სად არ ის იურ იდი ული პი რი, რო მე ლიც 
აშ ენ ებს სას ტუმ როს, ახ ორ ცი ელ ებს სას ტუმ როს აქ-
ტი ვე ბის /მა თი ნა წი ლის მი წო დე ბას მა თი იჯ არ ით 
უკ ან მი ღე ბის მიზ ნით და უზ რუნ ველ ყოფს შე ნო ბის, 
რო გორც სას ტუმ როს ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას და ტუ რის ტუ-
ლი სა წარ მოს მი ერ სა ტუმ როს აქ ტი ვე ბის (სას ტუმ როს 
ნომ რე ბის) მი წო დე ბა გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-ის-
აგ ან ჩათ ვლის უფ ლე ბით.

ტუ რის ტუ ლი სა წარ მო, არ სე ბუ ლი შე ღა ვა თე ბით 
ის არ გებ ლებს იმ შემ თხვე ვა შიც, თუ რე ალ იზ ებ ული 
სას ტუმ როს ნო მერს ახ ალი მე სა კუთ რის გან მი იღ ებს 
არა მხო ლოდ იჯ არ ით, არ ამ ედ სარ გებ ლო ბის, მარ-

mo ri gi cvli le bebi 
sa ga da sa xa do ko deq sSi

თვის უფ ლე ბით, სა კუთ რე ბის მინ დო ბით, ან კი დევ 
სხვა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პი რო ბე ბით. ამ ას თან, ას ეთი 
საქ მი ან ობა არ ჩა ით ვლე ბა ერ თობ ლივ საქ მი ან ობ ად 
და არ გა ნი ხი ლე ბა ამ ხა ნა გო ბად.

ახ ალ ებ ურ ად ჩა მო ყა ლიბ და სსკ-ის 46-ე მუხ ლი 
(სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის გა-
მო ყე ნე ბის შე სა ხებ წე რი ლო ბი თი გან მარ ტე ბის გა ცე მა 
და სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მო ცე მა) და იგი ახ ალი 
რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად  ფაქ ტობ რი ვად ორ მუხ ლად 
ჩა მო ყა ლობ და: 

„მუხ ლი 46. გან მარ ტე ბა სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა-
დო კა ნონ მდებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ 

 სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო, უფ ლე ბა მო სი ლია პირს 
გა უგ ზავ ნოს წე რი ლო ბი თი გან მარ ტე ბა, სა ქარ თვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. 
აღ ნიშ ნუ ლი გან მარ ტე ბა არ ის რე კო მენ და ცია.“

აქ ვე სა გა და სა ხა დო კო დექ სს და ემ ატა ახ ალი  461 

მუხ ლი:
მუხ ლი 461 .       სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბა 
1. სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი უფ ლე ბა მო-

სი ლია და ვის გან მხილ ვე ლი ორ გა ნოს გა დაწყვეტ გი-
ლე ბის ან სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდელ თა და ბეგ ვრის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის 
ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე გა მოს ცეს სა ჯა რო გა დაწყვე-
ტი ლე ბა, სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის ნორ მე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. 

2. დო კუ მენ ტი სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბად ჩა ით-
ვლე ბა, თუ მას ში მი თი თე ბუ ლია, რომ იგი არ ის სა ჯა-
რო გა დაწყვე ტი ლე ბა. 

3. სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბა (მათ შო რის, გა დაწყვე-
ტი ლე ბა სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბის ცვლი ლე ბის ან 

moq me di sa ga da sa xa do ko deq sis zo gi er Ti mux liT 

gan sazRvru li da beg vris da ad mi nis tri re bis pro ce-

du re bis dax ve wi sa da sa ga da sa xa do ka non mdeb lo bis 

cal ke uli sfe ros re gu li re bi saT vis uf ro ef eq tu ri, 

moq ni li me qa niz me bis Se mu Sa ve bis miz ne bi dan ga mom di na-

re, sa qar Tve los 2014 wlis 12 de kem bris N2946-Is ka no niT 

,,sa qar Tve los sa ga da sa xa do ko deq sSi cvli le be bis Se ta-

nis Se sa xeb“ sa qar Tve los sa ga da sa xa do ko deq sSi Se vi da 

ara er Ti mniS vne lo va ni cvli le ba, rom li Tac da ix ve wa 

da beg vris da ad mi nis tri re bis me qa niz mi, gas wor da zo-

gi er Ti or az ro va ni da bun do va ni de bu le ba, aR mo ifxvra 

teq ni ku ri da re daq ci uli xa si aT is uz us to be bi, Tum ca 

ma Ti uk eT aR qmis Tvis up ri ania mkiTxvels mi va wo doT 

maT ze ko men ta ric.
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გა უქ მე ბის შე სა ხებ) ქვეყ ნდე ბა „სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ-
მდებ ლო მაც ნეს“ ოფ იცი ალ ურ ვებ-გვერ დზე. 

4. სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბა ძა ლა ში შე დის მას ში 
მი თი თე ბუ ლი თა რი ღი დან, მოქ მე დებს უვ ად ოდ ან 
მას ში მი თი თე ბუ ლი ვა დით. ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თვის სა ვალ დე ბუ-
ლოა მი სი ძა ლა ში შეს ვლის თა რი ღი დან. 

5. სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბა არ გა მო იყ ენ ება, თუ 
შე იც ვა ლა ან გა უქ მდა სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის 
ის ნორ მა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხე ბაც გა მო იცა ეს 
გა დაწყვე ტი ლე ბა. 

6. სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი უფ ლე ბა მო-
სი ლია, მთლი ან ად ან ნა წი ლობ რივ ძა ლა და კარ გუ ლად 
ცნოს ან შეც ვა ლოს სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბა. 

7. თუ პი რი მოქ მე დებს სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბის 
შე სა ბა მი სად, და უშ ვე ბე ლია მა კონ ტრო ლე ბე ლი/სა-
მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნოს მი ერ ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის 
სა წი ნა აღ მდე გო გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა და და მა ტე-
ბით გა და სა ხა დის/სან ქცი ის და რიცხვა. 

8. თუ ერ თმა ნეთს ეწ ინა აღ მდე გე ბა ორი სა ჯა რო 
გა დაწყვე ტი ლე ბა ან სა ჯა რო და წი ნას წა რი გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბი, პი რი უფ ლე ბა მო სი ლია იმ ოქ მე დოს ერთ-
ერ თი გა დაწყვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად, თა ვი სი შე ხე-
დუ ლე ბი სა მებრ. 

9. სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მო ცე მის წე სი გა-
ნი საზღვრე ბა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 
ბრძა ნე ბით“.

ამ ჩა ნა წე რით, რო გორც იქ ნა, ხე ლი სუფ ლე ბამ 
გარ კვე ულ წი ლად გათ ვა ლის წი ნა ექ სპერ ტე ბი სა და 
სპე ცი ალ ის ტე ბის წი ნა და დე ბე ბი სა გა და სა ხა დო კა ნონ-
მდებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით გა ცე მულ 
წე რი ლო ბი თი გან მარ ტე ბი სათ ვის იურ იდი ული ძა ლის 
მი ნი ჭე ბის თა ობ აზე და  ამი ერ იდ ან უკ ვე სსკ-ის ახ ალი 
461 მუხ ლის (სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბა) შე სა ბა მი სად  
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი უფ ლე ბა მო სი ლია 
გა მოს ცეს სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბა სა გა და სა ხა დო 
კა ნონ მდებ ლო ბის ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. ამ-
ას თან, მიგ ვაჩ ნია, რომ აქ ვე მი თი თე ბუ ლი ყო იმ ის თა-
ობ აზ ეც, რომ სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბა ას ევე მი იღ ება 
სა გა და სა ხო და ვებ ზე სა სა მარ თლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი 
და კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი დად გე ნი ლე ბე ბის სა-
ფუძ ველ ზეც.

არ სე ბი თია ხაზ გას მა იმ ის თა ობ აზე, რომ დო კუ მენ-
ტი სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბად ჩა ით ვლე ბა, თუ მას ში 
მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა, რომ იგი წარ მო ად გენს სა ჯა რო 
გა დაწყვე ტი ლე ბას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის იც, რომ თუ პი
რი მოქ მე დებს სა ჯა რო გა დაწყვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად, 
და უშ ვე ბე ლია მა კონ ტრო ლე ბე ლი/სა მარ თალ დამ ცა ვი 
ორ გა ნოს მი ერ ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გო 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა და გა და სა ხა დის/სან ქცი ის 
და რიცხვა.  მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ის დათ ქმაც, 
რომ თუ ერ თმა ნეთს ეწ ინა აღ მდე გე ბა ორი სა ჯა რო 

გა დაწყვე ტი ლე ბა, ან/და სა ჯა რო და წი ნას წა რი გა-
დაწყვე ტი ლე ბე ბი, პირს ენ იჭ ება უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
აირ ჩი ოს ერთ-ერ თი და იმ ოქ მე დოს მის მი ერ არ ჩე ული 
გა დაწყვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად. მო ცე მულ შემ თხვე ვა-
ში კი პირს არ და ერ იცხე ბა და მა ტე ბით გა და სახ დე ლი 
გა და სა ხა დი და ფი ნან სუ რი სან ქცია.

იქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, რომ მოქ მე დი კა ნონ მდებ-
ლო ბით არ რე გუ ლირ დე ბო და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს 
მი ერ სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბის გან ან სხვა ფი ნან სუ რი 
ინ სტი ტუ ტე ბის გან კონ ფე დენ ცი ალ ური ინ ფორ მა ცი ის 
მო პო ვე ბის სა მარ თალ წარ მო ებ ის წე სი, აღ ნიშ ნუ ლი 
ხარ ვე ზის აღ მოფხვრის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ცვლი-
ლე ბე ბი შე ვი და ,,კო მერ ცი ული ბან კე ბის საქ მი ან ობ ის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში და სა ქარ თვე ლოს ად-
მი ნის ტრა ცი ულ საპ რო ცე სო კო დექ სში. აღ ნიშ ნუ ლის 
პა რა ლე რუ ლად    სსკ-ის შე სა ბა მი სი   მუხ ლი (70-ე)  
ახ ალი რე დაქ ცი ით შემ დეგ ნა ირ ად ჩა მო ყა ლიბ და:

 ,,მუხ ლი 70. ინ ფორ მა ცი ის  მოთხოვ ნის უფ ლე ბა 
1. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა აქ ვს, პირს მოს-

თხო ვოს: 
ა) მი სი სა აღ რიცხვო დო კუ მენ ტა ცი ის ან/და მის 

და ბეგ ვრას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის (მათ 
შო რის, სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე-
ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, უცხო სა ხელ მწი ფოს კომ პე ტენ-
ტუ რი (უფ ლე ბა მო სი ლი) ორ გა ნოს მი ერ მოთხოვ ნი ლი 
ინ ფორ მა ცი ის) წარ დგე ნა; 

ბ) მი სი ქო ნე ბის ნუს ხის წად გე ნა. 
2. ამ კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვა ში 

აღ სრუ ლე ბის ერ ოვ ნუ ლი ბი ურ ოს უფ ლე ბა მო სილ 
პირს უფ ლე ბა აქ ვს, გა ნა ხორ ცი ელ ოს ამ მუხ ლის პირ-
ვე ლი ნა წი ლის „ბ“ ქვე პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. 

3. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია გა და-
სა ხა დის გა დამ ხდელს სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბი სას 
(ამ შე მოწ მე ბის ფარ გლებ ში) ან სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა-
შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად სხვა სა ხელ-
მწი ფოს კომ პე ტენ ტუ რი (უფ ლე ბა მო სი ლი) ორ გა ნოს 
მი მარ თვის სა ფუძ ველ ზე კო მერ ცი ული ბან კი სა გან 
გა მიოითხოვოს პი რის შე სა ხებ „კო მერ ცი ული ბან კე ბის 
შე სა ხებ’’ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-17 მუხ ლით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ ფი დენ ცი ალ ური ინ ფორ მა ცია. 
ამ ინ ფორ მა ცი ას სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო გა მო ითხოვს 
სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ-
თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი ული საპ რო ცე სო კო დექ სით 
დად გე ნი ლი წე სით .

4. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია ამ მუხ-
ლის მე-3 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
გა დას ცეს ამ კო დექ სის 39-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ პი რებს, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, 
რო დე საც ინ ფორ მა ცია გა იც ემა სხვა სა ხელ მწი ფოს კომ-
პე ტენ ტუ რი (უფ ლე ბა მო სი ლი) ორ გა ნოს სა ქარ თვე ლოს 
სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
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5. პი რი ვალ დედ ბუ ლია მოთხოვ ნი ლი ინ ფორ მა ცია 
მი თი თე ბულ ვა დაშ, სწო რად და სრუ ლად წა რუდ გი-
ნოს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს/აღ სრუ ლე ბის ერ ოვ ნულ 
ბი ურ ოს. პი რი, რომ ლის ქო ნე ბა საც სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნომ ყა და ღა და ადო, ვალ დე ბუ ლია ახ ალი ქო-
ნე ბის შე ძე ნის შემ თხვე ვა ში ამ ქო ნე ბის შე ძე ნი დან 
არა უგ ვი ან ეს 7 სა მუ შაო დღი სა შე ას წო როს მის მი ერ 
წარ დგე ნი ლი ქო ნე ბის ნუს ხა.

რე დაქ ცი ული ხა სი ათ ის ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 82-ე მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის  
,,ა.ა“ ქვე პუნ ქტში, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც და ზუს ტდა, 
რომ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში არ სე ბუ ლი შე ღა ვა თის 
გა მო ყე ნე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის აქ ტი ვის სა კუთ რე ბა ში 
ფლო ბის 2 წლი ანი ვა და, მა რე გის ტრი რე ბელ ორ გა ნო ში 

უფ ლებ რი ვად ერთ საგ ნად რე გის ტრი რე ბუ ლი აქ ტი ვის 
გა ყო ფის შემ თხვე ვა ში, მი ღე ბულ აქ ტივ თან და კავ ში რე-
ბით 2 წლი ანი ვა და აით ვლე ბა გა ყო ფამ დე არ სე ბუ ლი 
აქ ტი ვის სა კუთ რე ბა ში ფლო ბის თა რი ღი დან.

სსკ-ის 102-ე მუხ ლში (ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ით 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი)    მე-3 ნა წი ლის და მა ტე ბით 
დგინ დე ბა, რომ ფი ზი კუ რი პი რის სა კუთ რე ბა ში არ სე-
ბუ ლი სას ტუმ როს აქ ტი ვე ბის/მა თი ნა წი ლის გა მო ყე ნე-
ბით ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს მი ერ სას ტუმ რო მომ სა ხუ-
რე ბის გა წე ვის (სა ტუმ რის ნომ რე ბად/აპ არ ტა მენ ტე ბად 
გა მო ყე ნე ბის) შე დე გად მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლი აის ახ ება 
ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს ერ თობ ლივ შე მო სა ვალ ში. 

ამ ას თან, სსკ-ის 105-ე მუხ ლში (შე მო სავ ლე ბი, რომ-
ლე ბიც არ არ ის და კავ ში რე ბუ ლი და ქი რა ვე ბით მუ შა-
ობ ას თან) მე-8 ნა წი ლის და მა ტე ბით დად გინ და, რომ 
ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს მი ერ სას ტუმ როს აქ ტი ვე ბის/
მა თი ნა წი ლის მე სა კუთ რე ფი ზი კურ პირ ზე შე სა ბა მი სი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე გა ცე მუ ლი    ან აზღა-
ურ ება გა მო იქ ვი თე ბა ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს ერ თობ-
ლი ვი შე მო სავ ლი დან.

მნიშ ვნე ლოვ ნია სსკ-ის 106-ე მუხ ლის (ხარ ჯე ბი, 
რომ ლე ბიც არ გა მო იქ ვი თე ბა) ,,დ“ და ,,ე“ ნა წი ლე ბის 
ახ ალი და ზუს ტე ბუ ლი რე დაქ ცია:

,,დ)   მო გე ბის გა და სა ხა დის  ან სა შე მო სავ ლო გა-
და სა ხა დის გა დახ დი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი შე-
მო სავ ლე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, 
გარ და ამ მუხ ლის შე ნიშ ვნე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
შემ თხვე ვე ბი სა;

,,ე) იმ სა ქო ნელ ზე/მომ სა ხუ რე ბა ზე გა წე ული ხარ-
ჯი, რო მე ლიც მო გე ბის გა და სა ხა დის მიზ ნე ბი სათ ვის 
არ ით ვლე ბა მი წო დე ბად, ან რომ ლის მი წო დე ბი სას 
შე სა ბა მი სი შე მო სა ვა ლი/სა ბაზ რო  ფა სი ამ კო დექ სის 
მე-100 მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად არ ექ ვემ-
დე ბა რე ბა ერ თობ ლივ შე მო სა ვალ ში ას ახ ვას, გარ და 

იმ ავე ნა წი ლის ,,ბ“ ქვე პუნ ქტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხვე-
ვი სა.“(ვრცელ დე ბა 2013 წლის 
31 დე კემ ბრი დან წარ მო შო იბ ილ 
სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო-
ბებ ზე).

აქ ვე ,,ი“ ქვე პუნ ქტის შემ დეგ 
და ემ ატა შემ დე გი ში ნა არ სის 
შე მიშ ვნა:

,,შე ნიშ ვნა: ამ კო დექ სის 82-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის ,,ლ“ 
ქვე პუნ ქტით და 99-ე მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის ,,ე“ ქვე პუნ-
ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ-
თხვე ვებ ში პირს უფ ლე ბა აქ ვს, 
გა მოქ ვი თოს  გა თა ვი სუფ ლე ბუ-
ლი შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი. ამ 

უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში პი რი ვალ დე ბუ-
ლია სა შე მო სავ ლო/მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ როს 
ამ კო დექ სის 82-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის  ,,ლ“ 
ქვე პუნ ქტის და 99-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის ,,ე“ 
ქვე პუნ ქტის შე სა ბა მი სად სა შე მო სავ ლო/მო გე ბის გა-
და სა ხა დი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი.“

არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვე ბი  სსკ-ის 113-ე მუხ ლის 
შე სა ბა მი სად ცალ კე ჯგუ ფად აღ ირ იცხე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
ჩა ნა წე რის გა გე ბა ხდე ბო და ის ეთ ნა ირ ად, რომ თით ქოს-
და ერთ ცალ კე ჯგუ ფად უნ და აღ რიცხუ ლი ყო ყვე ლა 
არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვი, ეს უკ ან ას კნე ლი კი პრაქ ტი-
კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია მა თი სა სარ გებ ლო გა მო ყე ნე ბის 
ვა დის მი ხედ ვით ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლი დან გა მო საქ-
ვი თი ხარ ჯის გან საზღვრის გან სხვა ვე ბუ ლი წე სე ბის გა
მო. აღ ნიშ ნუ ლი გა ურ კვევ ლო ბის აღ მოფხვრის მიზ ნით, 
და კონ კრეტ და და ახ ალი რე დაქ ცი ით ჩა მო ყა ლიბ და 
სსკ-ის 113-ე მუხ ლის (არ ამ ატ ერი ალ ურ აქ ტი ვებ ზე სა-
ამ ორ ტი ზა ციო ან არ იცხე ბის გა მოქ ვით ვა) მე-3 ნა წი ლი:

,,3. თი თოეული არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვი ცალ კე 
ჯგუ ფად აღ ირ იცხე ბა“.
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აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ბა მი სად კი შე ნო ბე ბი სა და ნა-
გე ბო ბე ბის მსგავ სად არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვებ ზეც  
ცალ-ცალ კე უნ და მოხ დეს ამ ორ ტი ზა ცის და რიცხვა.

  სსკ-ს  და ემ ატა ახ ალი 1332  მუხ ლი:
მუხ ლი 1332.  ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს მი ერ სას ტუმ-

როს აქ ტი ვის/მა თი ნა წი ლის მე სა კუთ რე ფი ზი კუ რი 
პი რის შე მო სავ ლის და ბეგ ვრა 

1. ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს მი ერ  ფი ზი კუ რი პი რი-
სათ ვის შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ ლე ბის  სა ფუძ ველ ზე გა-
ცე მუ ლი ან აზღა ურ ება იბ ეგ რე ბა გა დახ დის წყა როს თან 
გა და სახ დე ლი თან ხის 5 პრო ცენ ტი ანი გა ნაკ ვე თით. 

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ შემ თხვე ვა ში, ფი ზი კუ რი პი რის მი ერ მი ღე ბუ ლი 
შე მო სა ვა ლი, რო მე ლიც და იბ ეგ რა გა დახ დის წყა როს-
თან არ ჩა ირ თვე ბა მიმ ღე ბი პი რის ერ თობ ლივ  შე მო-
სა ვალ ში და შემ დგომ არ და იბ ეგ რე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რი დან გა მომ დი ნა რე, სსკ-ის 
თა ნამ ფლო ბე ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბელ 143-ე მუხ-
ლს და ემ ატა მე-11 ნა წი ლი, რომ ლის შე სა ბა მი სად 
ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს მი ერ ფი ზი კუ რი პი რი სა გან 
შე სა ბა მი სი სას ყიდ ლი ანი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ-
ველ ზე სას ტუმ როს აქ ტი ვე ბის/მა თი ნა წი ლის მი ღე ბა 
და სას ტუმ როს ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ორ გა ნი ზე ბა სსკ-ის 
21-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის ,,გ“ ქვე პუნ ქტით გან-
საზღვრულ  ამ ხა ნა გო ბად არ გა ნი ხი ლო ება.

სსკ-ის 154-ე მუხ ლის (გა დახ დის წყა როს თან გა-
და სა ხა დის და კაქ ვე ბის წე სი) პირ ველ ნა წილ ზე ,,ო“ 
ქვე პუნ ქტის და მა ტე ბა:

,,ო) ტუ რის ტუ ლი სა წარ მო - ამ კო დექ სის 1332 მუხ-
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვა ში.“ 

გა ნა პი რო ბე ბუ ლია  1332 მუხ ლის და მა ტე ბით.
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 156-ე მუხ ლის (დღგ-ის 

გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი) ,,დ“ ქვე პუნ ქტი გან-
საზღვრავს, რომ დღგ-ის გა დამ ხდე ლად ით ვლე ბა  
არ არ ეზ იდ ენ ტი (გარ და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე 
ფი ზი კუ რი პი რი სა), რო მე ლიც ეწ ევა მომ სა ხუ რე ბას 
სა ქარ თვე ლო ში დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე გის ტრა ცი-
ისა და მუდ მი ვი და წე სე ბუ ლე ბის გა რე შე, მხო ლოდ 
ამ მომ სა ხუ რე ბა ზე ექ ვემ დე ბა რე ბა უკ უდ აბ ეგ ვრას, 
ცვლი ლე ბით მყოფ არ არ ეზ იდ ენ ტის მუდ მი ვი და წე-
სე ბუ ლე ბის გა რე შე მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას. 

რე დაქ ცი ულ ად და ზუს ტდა ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ოპ ერ აცი ებ ის დღგ-ით და ბეგ-
ვრას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი, შე სა ბა მი-
სად აღ ნიშ ნუ ლი სა ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და და ახ ალი 
რე დაქ ცი ით ჩა მო ყა ლიბ და სსკ-ის 161-ე მუხ ლის  ,,ზ“ 
ქვე პუნ ქტი: 

,,ზ) ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს სტა ტუ სის მოქ მე დე ბის 
ვა დის გას ვლი სას ან ვა და ზე ად რე შეწყვე ტი სას სტა ტუ-
სის გა უქ მე ბის მო მენ ტი, რომ ლის დრო საც და სა ბეგ რი 
ოპ ერ აცი ის თან ხა არ ის სხვა ობა ამ კო დექ სის 168-ე 
მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის ,,ღ” ქვე პუნ ქტით გან საზღვრულ 

დღგ-ის აგ ან ჩათ ვლის უფ ლე ბით გან თა ვი სუფ ლე ბულ 
ბრუნ ვა სა და ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს ან/და სას ტუმ როს  
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის/ოპ ერ ირ ებ ის ათ ვის მოწ ვე ული 
პი რის/პი რე ბის მი ერ სას ტუმ როს (ობი ექ ტის/მი სი ნა წი-
ლის) ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის შე დე გად დღგ-ით და სა ბეგ რი 
ოპ ერ აცი ებ ის (გარ და დღგ-ის აგ ან გან თა ვი სუფ ლე-
ბუ ლი ოპ ერ აცი ებ ისა) დეკ ლა რი რე ბულ (მათ შო რის, 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი ობი ექ ტის 
მი ხედ ვით და მა ტე ბით და რიცხულ) თან ხას შო რის.” 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 194-ე მუხ ლის მე-5 ნა-
წი ლის ,,გ” ქვე პუნ ქტის შე სა ბა მი სად აქ ცი ზი სა გან 
ჩათ ვლის უფ ლე ბის გა რე შე გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლია 
სა ქარ თვე ლო ში ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ით შე-
მომ სვლე ლი პი რის ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის 
იმ სტან დარ ტულ ავ ზში არ სე ბუ ლი საწ ვა ვი, რო მე ლიც 
ძრა ვის კვე ბის სის ტე მას თან კონ სტრუქ ცი ულ ად და 
ტექ ნო ლო გი ურ ად არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. თუმ ცა ზე-
მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა ქონ ლის იმ პორ ტი სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სის მოქ მე დი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად არ თა ვი-
სუფ ლდე ბო და დღგ-ის აგ ან, შე სა ბა მი სად ამ ისა პრველ 
ნა წილს და ემ ატა ,,ჭ” ქვე პუნ ქტი: 

,,ჭ) სა ქარ თვე ლო ში ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ-
ალ ებ ით შე მომ სვლე ლი პი რის ავ ტო სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ის ძრა ვას კვე ბის სის ტე მას თან კონ სტრუქ-
ცი ულ ად და ტექ ნო ლო გი ურ ად და კავ ში რე ბულ სტან-
დარ ტულ ავ ზში არ სე ბუ ლი საწ ვა ვის იმ პორ ტი;” 

 რი თაც ფაქ ტობ რი ვად  გას წორ და სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სის მოქ მედ რე დაქ ცი აში  არ სე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ-
ლი ხარ ვე ზი.

ას ევე ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და სსკ-ის 168-ე მუხ ლის 
(დღგ-ის გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ოპ ერ აცი ები) ზო-
გი ერთ პუნ ქტებ ში, კერ ძოდ კი:

 არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით ში და გა და მუ შა ვე-
ბა ში მოქ ცე ული სა ქო ნე ლის გა და მუ შა ვე ბის მიზ ნით 
გა წე ული მომ სა ხუ რე ბა (სა ქონ ლის და მუ შა ვე ბა, მონ-
ტა ჟი, აწყო ბა, სხვა სა ქო ნელ ზე მორ გე ბა, წარ მო ება, 
შე კე თე ბა, აღ დგე ნა და სხვა) იბ ეგ რე ბა და მა ტე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დით, რაც იწ ვევს ქარ თუ ლი 
კომ პა ნი ებ ის მი ერ უცხო ური კომ პა ნი ებ ის ათ ვის გა სა-
წე ვი მომ სა ხუ რე ბის გაძ ვი რე ბას და არ აკ ონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ანი პი რო ბე ბის შექ მნას. ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა-
მი სად და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის გან 
გა თა ვი სუფ ლდე ბა ში და გა და მუ შა ვე ბის სა სა ქონ ლო 
ოპ ერ აცი აში მოქ ცე ულ სა ქო ნელ ზე აღ ნიშ ნუ ლი სა სა-
ქონ ლო ოპ ერ აცი ის ფარ გლებ ში მონ ტა ჟის, აწყო ბის, 
რე მონ ტის, წარ მო ებ ის, შე კე თე ბის და სხვა მომ სა ხუ-
რე ბის სა ხე ებ ის გა წე ვა. 

რე დაქ ცი ულ ად და ზუს ტდა ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ოპ ერ აცი ებ ის დღგ-ში არ სე ბუ ლი 
შე ღა ვა თის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ-
ლე ბე ბი.

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 174-ე მუხ ლის (დღგ-ის 
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ჩა სათ ვლე ლი თან ხა) პირ ვე ლი ნა წი ლის ,,გ” და ,,ზ” 
ქვე პუნ ქტებ სა და 175-ე მუხ ლის (სა გა და სახ დო ან-
გა რიშ-ფაქ ტუ რა) 3-ე ნა წილ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად და ზუს ტდა დღგ-ით სა ქონ-
ლის/მომ სა ხუ რე ბის გაც ვლის (ბარ ტე რუ ლი) ოპ ერ აცი-
ის და ბეგ ვრის პი რო ბე ბი.

სსკ-ს 178-ე მუხ ლს (წარ მო მად გენ ლის მი ერ გან-
ხორ ცი ელ ებ ული ოპ ერ აცია) და ემ ატა მე-3 ნა წი ლი, 
რომ ლის შე სა ბა მი სად ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს მი ერ 
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს ოპ ერ-
აცი ად გა ნი ხი ლე ბა: 

,,3. ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს მი ერ ფი ზი კუ რი პი რი-
სა გან მი ღე ბუ ლი სას ტუმ როს აქ ტი ვე ბის/მა თი ნა წი ლის 
გა მო ყე ნე ბით სას ტუმ რო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა გა ნი ხი-
ლე ბა ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს ოპ ერ აცი ად და დღგ-ით 
იბ ეგ რე ბა ტუ რის ტუ ლი სა წარ მოს თვის ამ კო დექ სით 
დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად.” 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 203-ე მუხ ლის ,,ბ” ქვე-
პუნ ქტით მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლია 
პი რი სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ მი წა ზე, 
რომ ლი თაც სარ გებ ლობს ან რო მელ საც ფლობს იგი. 
პრაქ ტი კა ში არ ის შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც სა და ვო ხდე-
ბა რამ დე ნად მოიაზრება სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბულ მი წის ცნე ბა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წე ბი. აღ ნიშ ნუ-
ლი ბუნ დო ვა ნე ბის აღ მოფხვრის მიზ ნით, 200-ე მუხ ლს 

და ემ ატა მე-7 ნა წი ლი, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც ქო ნე-
ბის გა და სა ხა დით და ბეგ ვრის მიზ ნით სა ხელ მწი ფო 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის გან მარ ტე ბის შე სა ხებ 
და ზუს ტდა,  რომ სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ-
ლი მი წა მო იც ავს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ მი წა საც. ცვლი ლე ბით გა მო-
ირ იცხა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კუთ-
რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წე ბის ქო ნე ბის გა და სა ხა დით 
და ბეგ ვრის გან თა ვის არ იდ ებ ის შემ თხვე ვე ბი. 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 238-ე მუხ ლს და ემ ატა 
81 ნა წი ლი, რომ ლის მი ხედ ვით, თუ სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ან ებ ის თან ხა არ აღ ემ ატ ება 5000 ლარს, შე მო-
სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის გა დაწყვე ტი ლე ბით 
სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის გა დახ დე ვი ნე ბის გა და-
ვა დე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და 1 წლით, უზ რუნ ველ ყო-
ფის სა შუ ალ ებ ებ ის წარ დგე ნის გა რე შე. 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 286-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი-
ლის ახ ალი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად და ზუს ტდა, რომ 
სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბის გა მო ყე ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლოა 
და ბეგ ვრის სპე ცი ალ ური შე ღა ვა თი ანი რე ჟი მით მო-
სარ გებ ლე პირ თათ ვის (მიკ რო, მცი რე ბიზ ნე სი სა და 
ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის სტა ტუ-
სის მქო ნე პი რე ბი), იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა მე ურ ნეო 
ოპ ერ აცია არ ხორ ცი ელ დე ბა შე სა ბა მი სი საქ მი ან ობ ის 
ფარ გლებ ში. 

ამ ავე მუხ ლის მე-13 ნა წი ლი ფორ მუ ლი რე ბუ-
ლია ახ ალი რე დაქ ცი ით, რომ ლის შე სა ბა მი სად, ამ ავე 
მუხ ლის პირ ვე ლი 11 და 12 ნა წი ლე ბით (სა მე წარ მეო 
საქ მი ან ობ ის ათ ვის სა ქონ ლის (მათ შო რის, ხე-ტყის) 
სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბის გა რე შე ტრან სპორ ტი რე ბა. 
მყიდ ვე ლის მოთხოვ ნი სას სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბის 
გა უც ემ ლო ბა ან სა ქონ ლის შე ძე ნი სას სა სა ქონ ლო ზედ-
ნა დე ბის (მი ღე ბა ზე უარ ის თქმა) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სა მარ თალ დარ ღვე ვის გა მოვ ლე ნი სა და აღ კვე თის 
მიზ ნით, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სილ 
თა ნამ შრო მელს ექ ნე ბა უფ ლე ბა გა აჩ ერ ოს პი რი და 
სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ება, მოს თხო ვოს მას პი რა-
დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თი, სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ისა და სა ქონ ლის თან მხლე ბი სა ბუ თე ბი, 
მო ახ დი ნოს სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის ვი ზუ ალ ური 
დათ ვა ლი ერ ება და აღ ნიშ ნუ ლი და აფ იქ სი როს ტექ ნი-
კუ რი სა შუ ალ ებ ებ ით.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი და არ სე ბი თი ხა სი ათ ის ცვლი ლე-
ბე ბი და და მა ტე ბე ბი  შე ვი და სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
309-ე მუხ ლში. 

აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის 37 ნა წი ლის ახ ალი რე დაქ ცი ის 
შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის მი ერ 
დად გე ნი ლი წე სით ჩა მო წე რას ექ ვემ დე ბა რე ბა: 

ა) 2005 წლის 1 იან ვრამ დე წარ მო შო ბი ლი და ამ ქვე-
პუნ ქტის ამ ოქ მე დე ბამ დე გა და უხ დე ლი აღი არ ებ ული 
სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ება და მას ზე და რიცხუ ლი 
სა ურ ავი, თუ პირს 2005 წლის შემ დგო მი  პე რი ოდ ის ათ-

 85 85

#
5

  
o

qt
o

m
b
er

i
-d

ek
em

b
er

i
  

 2
0

1
4



ვის (თან ხის ჩა მო წე რამ დე) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში არ 
წა რუდ გე ნია სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცია/გა ან გა რი შე ბა 
(გარ და პი რის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ისა/
გა ან გა რი შე ბი სა) ან  სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში  წარ დგე-
ნი ლი სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ის/გა ან გა რი შე ბის 
(გარ და პი რის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის  დეკ ლა რა ცი ის) 
სა ფუძ ველ ზე გა და სახ დე ლად და სა რიცხი გა და სა ხა-
დის თან ხა ნუ ლის ტო ლია (გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, 
რო დე საც წარ დგე ნი ლი სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ით/
გა ან გა რი შე ბით ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლის თან ხა ნულ-
ზე მე ტია ან/და ჩა სათ ვლე ლი თან ხა აღ ემ ატ ება და-
რიცხულ თან ხას) ე. ი. აქ ტი ვო ბე ბი არ უფ იქ სირ დე ბათ; 

ბ) 2009 წლის 1 იან ვრამ დე წარ მო შო ბილ აღი არ-
ებ ულ სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ აზე და რიცხუ ლი 
სა ურ ავი და 2009 წლის 1 იან ვრამ დე და რიცხუ ლი აღი-
არ ებ ული ჯა რი მა. აღი არ ებ ული გა და სა ხა დის თა ნის 
გა დახ დის პი რო ბით, თუ პირს შემ დგომ პე რი ოდ ში 
ან ალ ოგი ურ ად ვე აქ ტი ვო ბე ბი არ უფ იქ სირ დე ბა;

 გ) სა კონ ტრო ლო სა ლა რო აპ არ ატ ის გა მო ყე ნე ბის 
წე სე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის ფი ზი კუ რი პი რი სათ ვის 
2013 წლის 1 იან ვრამ დე და კის რე ბუ ლი/და რიცხუ ლი 
და ამ ნომ რის ამ ოქ მე დე ბამ დე გა და უხ დე ლი ჯა რი მა. 
(ეს უკ ან ას კნე ლი გავ რცელ დე ბა 2013 წლის 1 იან ვრი-
დან წარ მო შო ბილ სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე).

ამ ავე მუხ ლის 42-ე ნა წილ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე-
ბის შე სა ბა მი სად იმ  პი რე ბის, რომ ლე ბიც 2012 წლის 1 
იან ვრამ დე ახ ორ ცი ელ ებ დნენ  ბაზ რო ბის ორ გა ნი ზე ბას 
(გარ და სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ით ვაჭ რო ბის 
ორ გა ნი ზე ბი სა) ვალ დე ბუ ლე ბა სსკ-ის 26-ე მუხ ლის 
შე სა ბა მი სად მი იღ ონ სპე ცი ალ ური სა ვაჭ რო ზო ნის 
სტა ტუ სი გა და ვა დე ბუ ლია 2017 წლის 1 იან ვრამ დე 
(ყო ფი ლი რე დაქ ცია ით ვა ლის წი ნებ და 2016 წლის 1 
იან ვრამ დე).

კი დევ ერ თხელ გა და ვად და, სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სის აქ ილ ევ სის ქუს ლად ქცე ული სსკ-ის 123-ე მუხ-
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სუს ტი კა პი ტა ლი ზა ცი ის 
მოქ მე დე ბის წე სის გავ რცე ლე ბის ვა და და იგი 2016 
წლის 1 იან ვრამ დე წარ მო შო ბილ სა მარ თლებ რივ ურ-
თი ერ თო ბებ ზე არ გავ რცელ დე ბა (ყო ფი ლი რე დაქ ცია 

ით ვა ლის წი ნებ და 2016 წლის 1 იან ვრამ დე).
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის ამ ავე მუხ ლში შე ტა ნი ლი 

65-ე - 73-ე ნა წი ლე ბით 2015 წვლის 1 იან ვრი დან მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი შე ღა ვა თე ბი შე დის ძა ლა ში ერ ოვ ნუ ლი 
კი ნე მა ტოგ რა ფი ის სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რი სა და ევ-
რო პუ ლი ფეხ ბურ თის ას ოცი აცი ის კავ ში რის (უეფა-ს) 
2015 წლის სუ პერ თა სის და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ებ ებ ის ფარ გლებ ში მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი-
სა, აგ რეთ ვე მი წო დე ბუ ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე-
ბის გა და სა ხა დე ბით და ბეგ ვრი სა გან გან თა ვი სუფ ლე-
ბის თვალ საზ რი სით, რომ ლით სარ გებ ლო ბის წეს საც 
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი გან საზღვრავს.

P.S.  კო მენ ტა რე ბი უკ ვე მზად იყო, რომ სა ქარ თვე-
ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ კი დევ რამ დე ნი მე კა ნონ-
პრო ექ ტის გან ხილ ვის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს 2014 
წლის 11 დე კემ ბრის N2874, სა ქარ თვე ლოს 2014 წლის 
12 დე კემ ბრის N2938; N2949; N2950; N2952; N2953 და 
სა ქარ თვე ლოს 2014 წლის 26 დე კემ ბრის N3015 კა ნო-
ნე ბით სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სში ახ ალი 
ცვლი ლე ბე ბი და და მა ტე ბე ბი შე ვი და.

 ასე, რომ სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ში ცვლი-
ლე ბე ბი პერ მა ნენ ტუ ლად კვლა ვაც გრძელ დე ბა. ამ-
დენდ, გა დამ ხდე ლე ბი მუდ მი ვად უნ და იყ ვნენ საქ მის 
კურ ში სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ში გან ხორ ცი-
ელ ებ ულ ცვლი ლე ბე ბის თა ობ აზე, სხვა შემ თხვე ვა ში, 
ის ინი კა ნონ მდებ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი-
ლე ბე ბის არ ცოდ ნის გა მო, მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ახ ალი რე გუ ლა ცი ებ ის უნ ებ ლიე 
მსხვეპ ლიც კი შე იძ ლე ბა გახ დნენ, ან კი დევ მათ თვის 
შე მო ღე ბუ ლი შე ღა ვა თე ბით ვერ ის არ გებ ლონ. 

su li ko fut ka ra Ze 

biz ne sis mar Tvis ak ad emi uri doq to ri, 

Jur nal ,,biz ne si da ka non mdeb lo bis“   

sa mec ni ero sab Wos wev ri.

le la gur ge na Ze, 

ba Tu mis sa xel mwi fo un iv er si te tis 

doq tora nti
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პოს ტსო ცი ალ ის ტურ სა ქარ თვე ლო ში ერთ-ერთ 
აქ ტუ ალ ურ სა კითხად ყო ველ თვის მი იჩ ნე ოდა ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ფორ მი რე ბა და 
გაძ ლი ერ ება. ბო ლო ორი ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში 
გან ვი თა რე ბის რამ დე ნი მე მო დე ლი შე ირ ჩა, იყო პო-
ზი ტი ური ნა ბი ჯე ბიც, თუმ ცა, თვით მმარ თვე ლო ბა თა 
რე ალ ური გან ვი თა რე ბა მა ინც ვერ მი ვი ღეთ. 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის აუც ილ ებ-
ლო ბა გან სა კუთ რე ბად მწვა ვედ დგას დღის წეს რიგ-
ში  ეხ ლა, რად გა ნაც სა ქარ თვე ლოს კურ სი აღ ებ ული 
აქ ვს ევ რო პუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის კენ, გა მომ დი ნა რე 
აქ ედ ან, უაღ რე სად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება  ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის 
ის ეთი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბას, რო მელ მაც უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა და მა თი კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდა. სა ქარ თვე ლო ში წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში არ არ სე ბობ და სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა, 
რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
შემ დგომ გან ვი თა რე ბას. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სად მი 
გა ტა რე ბულ პო ლი ტი კას არ გა აჩ ნდა მწყობ რი ხა სი ათი, 
ამ ას ემ ატ ებ ოდა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მძი მე კრი მი-
ნო გე ნუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა, დაქ ვე-
ით ებ ული შრო მი თი და სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბა, რაც 
მთლი ან ობ აში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბა ზე 
უარ ყო ფი თად აის ახ ებ ოდა და არ აპ როგ ნო ზი რე ბადს 
ხდი და მათ საქ მი ან ობ ას.

მი უხ ედ ავ ად ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
მი ღე ბუ ლი არა ერ თი კა ნო ნი სა, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მდგო მა რე ობა არ უმ ჯო ბეს დე-
ბო და და მა თი ცენ ტრზე და მო კი დე ბუ ლე ბა კი დევ 
უფ რო იზ რდე ბო და.

ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში არ ხდე ბო და მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი რე ზერ ვე ბის გა მო ყე ნე ბა. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს არ გა აჩ ნდათ ტე რი ტო რი ის სო-
ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე 
პროგ რა მე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ური გან-
ვი თა რე ბი სათ ვის არ იყო გან საზღვრუ ლი სხვა დას ხვა 
ად გი ლობ რი ვი მი მარ თუ ლე ბე ბის პრი ორ იტ ეტ ულ ობა, 
სა კითხე ბი წყდე ბო და სპონ ტა ნუ რად, ყო ველ გვა რი გან-
ხილ ვი სა და მო სახ ლე ობ ის აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბის 
გა რე შე. ად გი ლი ჰქონ და კომ პე ტენ ცი ებ ის და უფ ლე ბა-
მო ვა ლე ობ ებ ის აღ რე ვას ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის.

მდგო მა რე ობა ამ ჟა მა დაც რთუ ლია, ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებს არ გა აჩ ნი ათ და მო უკ იდ ებ-
ლო ბა, ცენ ტრა ლუ რი მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი 
კა ნო ნე ბი 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, 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე-

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo bis 
gan vi Ta re bis prob le me bi da
per speq ti ve bi  sa qar Tve lo Si

bo ris Wi Wi na Ze

ek on om ik is ak ad emi uri

 doq to ri, ak aki we reT lis 

sa xe lo bis qu Ta is is 

sa xel mwi fo un iv er si te tis 

mas wav le be li

ობ ის გა ჯან სა ღე ბას და ეკ ონ ომ იკ ური  ზრდის პო ლი-
ტი კა ზე გა დას ვლას. 

სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ-
რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს აქ ვთ გან ვი თა რე ბის დი დი 
პერ სპექ ტი ვა, მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა ცენ ტრა-
ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის  მხრი დან იქ ნე ბა პო ლი ტი კუ რი 
ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის თვის.  მი-
ნი მა ლუ რი იქ ნე ბა უცხო ეთ ის ე.წ. ,,კე თი ლის მყო ფე-
ლე ბის“ ჩა რე ვის ხა რის ხი ად გი ლობ რი ვი კა ნო ნე ბის 
მი ღე ბი სას და  მაქ სი მა ლუ რად იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე-
ბის მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი ტრა დი ცია.

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის თვის  ამ ოს-
ავ ლად უნ და იქ ცეს პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ურ სფე რო ებ ში ცენ ტრის და მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის ურ თი ერ თო ბე ბის სწო რად  შე ფა სე ბა. ამ ის თვის 
კი სა ჭი როა მოხ დეს არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი სად მი 
სის ტე მუ რი მიდ გო მა, სხვა ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბის, 
მი სი მმარ თვე ლო ბი თი სის ტე მის ის ტო რი ის ცოდ ნის 
გა ზი არ ება. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის რე სურ სუ ლი პო ტენ-
ცი ალ ის გან საზღვრა-შე ფა სე ბა, ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი 
ად ამი ან ური კა პი ტა ლის მაქ სი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა. 
საზღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ის ას აუც ილ ებ ელია გათ ვა-
ლის წი ნე ბულ იქ ნეს ჩვე ნი ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური თა ვი სე ბუ რე ბა ნი და ტრა დი ცი ები.

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის მო რიგ 
მცდე ლო ბად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ხე ლი სუფ ლე ბის მი
ერ თვით მმარ თვე ლო ბის ახ ალი კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა, 
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რო მე ლიც ვფიქ რობთ, გარ კვე ულ ნო ვა ცი ებ თან ერ თად, 
დაზღვე ული არ არ ის ხარ ვე ზე ბი სა გან და პრობ ლე მა თა 
ღრმად წვდო მას მო ითხოვს.    

ახ ალი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი, რო მე ლიც 
ძა ლა ში შე ვი და 2014 წლის 15 ივ ნისს ჩა ტა რე ბუ ლი 
თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ოფ იცი ალ ურ ად გა-
მოცხა დე ბის შემ დეგ,  მნიშ ვნე ლო ვა ნი  ნო ვა ცი ებ ით ხა-
სი ათ დე ბა, მაგ რამ მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა ჭი როა აღ ინ იშ-
ნოს, რომ ვერც ეს ახ ალი კო დექ სი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ფი ნან სურ 
და მო უკ იდ ებ ლო ბას და ცენ ტრი სა და მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის უფ ლე ბა-მო ვა ლე ობ ათა მკაც რად გა მიჯ ვნას.  

ამ კა ნო ნით მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და პირ და პი რი 
სა ყო ველ თაო არ ჩევ ნე ბის გზით არ ჩე ული გამ გებ ლის 
(მე რის) ფუნ ქცი ები, მაგ რამ ამ ას თა ნა ვე შემ ცირ და თე-
მე ბის (სოფ ლე ბის)  უფ ლე ბე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
თე მებ ში ად რე არ სე ბუ ლი რწმუ ნე ბუ ლი შე იც ვა ლა 
გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი-
ლე ბა გა უგ ებ არია, რად გა ნაც ამ ცვლი ლე ბით არ მომ-
ხდა რა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თე მებ ში და ნიშ ნუ ლი 
პი რე ბის უფ ლე ბე ბის ზრდა, ამ პი რებს ის ევ მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის გამ გე ბე ლი ნიშ ნავს და  მა თი ფუნ ქცი ები 
კა ნო ნით არ არ ის მკაც რად რე გუ ლი რე ბუ ლი, ას ეთი 
მიდ გო მე ბი ად გი ლებ ზე კი დევ უფ რო არ თუ ლებს ის-
ედ აც გარ თუ ლე ბულ მდგო მა რე ობ ას.  ,,ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის“  54-ე მუხ ლის  (გამ-
გებ ლის/მე რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა) მე ორე ნა წი ლით 
გამ გე ბე ლი/მე რი უფ ლე ბა მო სი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში და ნიშ ნოს გამ გებ ლის/
მე რის წარ მო მად გე ნე ლი.  სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ აღ-
ნიშ ნუ ლი ნორ მა გამ გე ბელს  ან იჭ ებს უფ ლე ბას და არ 
ავ ალ დე ბუ ლებს მას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა თემ ში 
და ნიშ ნოს თა ვი სი წარ მო მად გე ნე ლი, ას ეთი მიდ გო მით 
შე იძ ლე ბა მოხ დეს, რომ ზო გი ერთ თემ ში მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის გამ გე ბელს არ ყავ დეს თა ვი სი წარ მო მად გე ნე ლი.

სი ახ ლეა ახ ალ კო დექ სში ტრან სფე რე ბის კუთხი-
თაც, რად გა ნაც შე მო ღე ბუ ლია ახ ალი ტრან სფე რი - კა-
პი ტა ლუ რი ტრან სფე რი. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის კო დექ სის 94-ე მუხ ლის მი ხედ ვით სულ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი შემ დე გი სა ხის ტრან სფე რებს 
მი იღ ებ ენ: 

ა)   გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რი;
ბ)   მიზ ნობ რი ვი ტრან სფე რი;
 გ)   სპე ცი ალ ური ტრან სფე რი;
 დ)  კა პი ტა ლუ რი ტრან სფე რი.  
იმ ავე კო დექ სის 96-ე მუხ ლის მი ხედ ვით კა პი ტა-

ლუ რი ტრან სფე რი გა და ეც ემა ერ თი ბი უჯ ეტ იდ ან სხვა 
ბი უჯ ეტს მიზ ნობ რი ვი პრო ექ ტის გან სა ხორ ცი ელ ებ-
ლად და იგი და კავ ში რე ბუ ლია ტრან სფე რის მიმ ღე ბის 
არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდას თან. კა პი ტა ლუ რი 
ტრან სფე რი შე იძ ლე ბა გა და ეც ეს:

ა) სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის ბი უჯ ეტს;

ბ) ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის ბი უჯ ეტ იდ ან შე-
სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უჯ ეტს.

იქ ვე აღ ნიშ ნუ ლია, რომ კა პი ტა ლუ რი ტრან სფე რის 

გა და ცე მის წესს  გან საზღვრავს სა ქარ თვე ლოს მთავ-
რო ბა. 

კო დექ სის სი ახ ლედ შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ სამ ხა-
რეო სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ებ ის შე მო ღე ბა. კო დექ სის 
146-ე მუხ ლის მი ხედ ვით სამ ხა რეო სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო არ ის სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბულ თან-გუ ბერ ნა-
ტორ თან არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თა სა კონ სულ-
ტა ციო ორ გა ნო, რო მე ლიც იქ მნე ბა   და საქ მი ან ობს ამ 
კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით. სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს  
მი ზა ნია, უზ რუნ ველ ყოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ტე რე-
სე ბის წარ მოდ გე ნა და გათ ვა ლის წი ნე ბა სა ხელ მწი ფო 
რწმუ ნე ბუ ლის-გუ ბერ ნა ტო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის, ტე რი ტო რი ის გან ვი თა რე ბის და-
გეგ მვი სა და გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში.  სამ ხა რეო 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში თა ნამ დე-
ბობ რი ვად შე დის ყვე ლა შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის გამ გე ბე ლი/მე რი, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე და 
საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე.  სამ ხა რეო 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბაა:

ა) სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის-გუ ბერ ნა ტო რის 
წარ დგი ნე ბით შე სა ბა მის ტე რი ტო რი აზე სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი პრო ექ ტე ბის, პროგ რა მე ბი-
სა და მა თი ხარ ჯთაღ რიცხვე ბის გან ხილ ვა;

ბ) სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის-გუ ბერ ნა ტო რის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ტე რი ტო რი ის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი-
ის გან ხილ ვა;

გ) სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის თვის-გუ ბერ ნა ტო-
რის თვის რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა შე სა ბა მი სი 
ტე რი ტო რი ის გან ვი თა რე ბის და გეგ მვი სა  და გან ხორ-
ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში.

სამ ხა რეო სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს სხდო მებს 
იწ ვევს სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლი-გუ ბერ ნა ტო რი. 
სამ ხა რეო სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო იკ რი ბე ბა 3 თვე ში 
ერ თხელ მა ინც. 

რამ დე ნად ეფ ექ ტუ რი და პრო დუქ ტი ული იქ ნე ბა 
რე გი ონ ებ ში სამ ხა რეო სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ებ ის 
ფუნ ქცი ონ ირ ება, ამ ას დრო გვიჩ ვე ნებს, ამ ეტ აპ ის თვის 
რა იმე სა ხის კო მენ ტა რის გა კე თე ბა არ იქ ნე ბა მი ზან შე-
წო ნი ლი.

სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი ახ ალი კო დექ-
სით არ გან ხორ ცი ელ ებ ულა, გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან, ის ევ 
გა და უჭ რე ლი დარ ჩა ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი, 
რაც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ სე ბობს მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებ ში. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის  
165-ე მუხ ლით სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ვალ დე ბუ ლია 
მი იღ ოს ას ევე გარ კვე ული სა ხის ად მი ნის ტრა ცი ული 
აქ ტე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ნორ მა ლუ რად ფუნ ქცი-
ონ ირ ებ ას თან და კავ ში რე ბით.

კი დევ უფ რო რთუ ლად დგას სა კითხი მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის ქო ნე ბის ფორ მი რე ბი სას. კა ნო ნის პრო ექ-
ტით ფაქ ტობ რი ვად არ არ ის გან საზღვრუ ლი თვით-
მმარ თვე ლო ბებ ზე გა და სა ცე მი ქო ნე ბის შე სა ხებ. რაც 
კი დევ უფ რო ბუნ დო ვანს ხდის თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის მუ შა ობ ას და აძ ლი ერ ებს ცენ ტრა ლი ზე ბას. კა ნო ნის  
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107-ე მუხ ლში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სა კუთ რე ბას წარ მო ად გენს:

ა)  ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზე ბი და მა თი 
შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი, ქუ ჩე ბი, მი წის ქვე შა და მი წის-
ზე და გა და სას ვლე ლე ბი, ტრო ტუ არ ები, შუქ ნიშ ნე ბი, 
გა რე გა ნა თე ბის  კონ სტრუქ ცი ები, მო ედ ნე ბი, სკვე რე ბი, 
ბულ ვა რე ბი, შად რევ ნე ბი, პარ კე ბი, მწვა ნე ნარ გა ვე ბი 
და ნა პირ გა სა მაგ რი ნა გე ბო ბე ბი.

ბ)   არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა, 
გარ და:

ბ.ა) კერ ძო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი, სა ხელ მწი ფო 
ქო ნე ბა ზე და მაგ რე ბუ ლი მი წი სა;

ბ.ბ) სა ხელ მწი ფოს წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ით არ-
სე ბულ ქო ნე ბა ზე და მაგ რე ბუ ლი მი წე ბი სა;

ბ.გ) მი წე ბი სა, რომ ლე ბიც ექ ვემ დე ბა რე ბა და სა ხე ლე-
ბუ ლი კა ტე გო რი ის ქო ნე ბა ზე (სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბა  და 
სა ხელ მწი ფოს წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ით არ სე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ებ ის ქო ნე ბა)  სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო-
ბით დად გე ნი ლი წე სით და მაგ რე ბას;

გ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ 
ობი ექ ტებ ზე, მათ შო რის ამ მუხ ლის ,,ა“ ქვე პუნ ქტით 
გან საზღვრულ ობი ექ ტებ ზე მი მაგ რე ბუ ლი მი წა;

დ) ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ტყის და წყლის 
რე სურ სე ბი;

ე)  სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის  მი წა, 
გარ და: 

ე.ა)  კერ ძო და სა ხელ მწი ფო  სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ-
ლი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წე ბი სა, 
მათ შო რის სა ძოვ რე ბი სა (აქ ცო ტა გა ურ კვევ ლო ბაა, 
მი წა ან კერ ძოა ან სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა შია, აქ-
ედ ან აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის პრო ექ ტით არ ცერ თი არ 
წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბას, მა შინ 
სა ინ ტე რე სოა რო მე ლი მი წე ბი ეძ ლე ვა ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებს);

ე.ბ)  პი რუტყვის გა და სა რე კი ტრა სე ბი სა;
ე.გ)  500 -მეტ რი ან სა საზღვრო ზოლ ში არ სე ბუ ლი 

სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წი სა;
ე.დ) და ცუ ლი ტე რო ტო რი ებ ის მი წი სა;
ე.ვ) სა ხელ მწი ფო ტყის ფონ დის მი წი სა;
ე.ზ)  სა ბი უჯ ეტო და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი და წე სე-

ბუ ლე ბე ბი სა და სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული 
პი რე ბი სათ ვის უზ უფ რუქ ტის ფორ მით სარ გებ ლო ბის 
უფ ლე ბით გა და ცე მუ ლი მი წი სა;

ე.თ) წყლის ფონ დის მი წი სა.
რო გორც  ჩანს, თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  სა კუთ რე-

ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი მე ტად მწი რია 
და ვე რა ნა ირ ად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  წი ნა შე არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას.  აღ ნიშ ნუ ლი კუთხით კა ნონ ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბია შე სა ტა ნი, რა თა და ცულ 
იქ ნეს „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“  
ევ რო პუ ლი ქარ ტი ის მოთხოვ ნე ბი, სა დაც პირ და პირ არ
ის აღ ნიშ ნუ ლი, რომ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო-
ბებს უნ და გა აჩ ნდეთ სა კუ თა რი ქო ნე ბა და ფი ნან სე ბი.

აქ ვე სა ჭი როა აღ ვნიშ ნოთ იმ ის შე სა ხებ, თუ რა 
სტრა ტე გი ული გეგ მე ბი ჰქონ და მი ღე ბუ ლი მთავ რო ბას 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით. 2010 წლის 25 ივ ნი სის №172 დად გე-
ნი ლე ბით, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის  მი ერ   მი ღე ბუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბის 2010-2017 
წწ.  სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გი ით  გან საზღვრუ ლი იყო:

ა)   ად გი ლობ რი ვი და რე გი ონ ული სტა ტის ტი კის 
გან ვი თა რე ბა;

ბ)  სივ რცით-ტე რი ტო რი ული და გეგ მა რე ბა;
გ)ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის ათ ვის მომ სა ხუ რე-

ბის ეფ ექ ტი ან ად გა წე ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად თვით-
მმარ თველ ერ თე ულ ებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის 
გაძ ლი ერ ებ ის  ხელ შეწყო ბა;

დ)  რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბის სა მარ თლებ რი ვი 
უზ რუნ ველ ყო ფა;

ე) რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბის  რე ფორ მის პრო ცეს ში 
მო ნა წი ლე სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო თა კომ პე ტენ ცი ებ ის 
გან საზღვრა;

ვ)  ეფ ექ ტი ანი რე გი ონ ული მარ თვის უზ რუნ ველ-
ყო ფი სათ ვის ახ ალი ინ სტი ტუ ცი ებ ის შექ მნა;

ზ) მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ობ ის ხელ შეწყო ბა 
,,მო ქა ლა ქე ებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი“ ეფ ექ ტი ანი რე გი-
ონ ული მარ თვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

თ) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ებ ის 
ტრან სსა საზღვრო თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბა;

ი)  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ებ ის 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის ხელ შეწყო ბა და ცენ ტრა ლურ და 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბებს შო რის უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბე ბის მკა ფიო გა მიჯ ვნა;

კ) ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მომ ზა დე ბა მდგრა დი 
რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

ლ) სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ებ ის შე ფა სე ბის და ან აზღა-
ურ ებ ის ერ თი ანი სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა;

მ)  ელ ექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის (e-Governance) 
პლატ ფორ მის შემ ცვე ლი კომ პო ნენ ტე ბი სა და სერ ვი სე-
ბის და ნერ გვა ად გი ლობ რი ვი და რე გი ონ ული ხე ლი-
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ ის საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის 
ამ აღ ლე ბის მიზ ნით.

აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გი ით გა ნი საზღვრა ას ევე გა-
სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა-
ხუ რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის  გან ვი თა რე ბის, ინ-
ოვ აცი ებ ის, ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და მე წარ მე ობ ის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისა 
და ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის, გა რე მოს დაც ვის უზ-
რუნ ველ ყო ფის  მიზ ნით.

2012 წელს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მი იღო ახ ალი 
სამ თავ რო ბო პროგ რა მა ,,ძლი ერი, დე მოკ რა ტი ული, 
ერ თი ანი სა ქარ თვე ლოს თვის“, რი თაც გა ნი საზღვრა 
2013-2016 წლე ბი სათ ვის ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო ნა ცე-
მე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი.  აღ ნიშ ნულ სამ თავ რო ბო 
პროგ რა მა ში  ერთ-ერთ პუნ ქტად გა მო ყო ფილ იქ ნა 
ტე რი ტო რი ული სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მოწყო ბი სა და 
თვით მმარ თვე ლო ბის სა კითხი. და იგ ეგ მა, რომ თვით-
მმარ თველ ორ გა ნო ებს გა და ეც ემ ოდა შე სა ბა მი სი სა-
კუ თა რი (ექ სკლუ ზი ური) უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, ფი ნან-
სე ბი და სა კუთ რე ბა. მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბო და 
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თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბი, 
თვით მმარ თველ ერ თე ულ ებს სა კუთ რე ბა ში გა და ეც-
ემ ოდ ათ ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა ხელ მწი ფო 
ქო ნე ბა, მათ შო რის თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის ტე-
რი ტო რი აზე არ სე ბუ ლი არ აპ რი ვა ტი ზე ბუ ლი რო გორც 
სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო, ისე არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის რე სურ სე ბის დი დი ნა წი ლი. 
თვით მმარ თველ თე მებ ში შე მა ვალ სოფ ლებს ეყ ოლ-
ებ ათ არა და ნიშ ნუ ლი, არ ამ ედ მათ მი ერ არ ჩე ული 
მა მა სახ ლი სე ბი.  ჩა მო ყა ლიბ დე ბა თვით მმარ თვე ლო-
ბისს მო ხე ლე თა სწავ ლე ბის ქმე დი თი სის ტე მა, უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მო ხე ლე თა უწყვე ტი მომ ზა დე ბა, 
გა დამ ზა დე ბა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა, სა ქარ-
თვე ლოს მა ღალ მთი ანი ზო ნის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
ამ ოქ მედ დე ბა ფი ნან სუ რი სტი მუ ლი რე ბის სის ტე მა.

აღ ნიშ ნულ სამ თავ რო ბო პროგ რა მა ში 2013 წელს 
შე ვი და უმ ნიშ ვნე ლო ცვლი ლე ბე ბი.  ამ ეტ აპ ის ათ ვის 
ფაქ ტი ურ ად გა ურ კვე ვე ლია ჩა მოთ ვლი ლი სა კითხე ბი-
დან თუ რი სი შეს რუ ლე ბა შეძ ლო მთავ რო ბამ თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
გა მომ დი ნა რე იქ ედ ან, რომ სამ თავ რო ბო პროგ რა მა 
2016-2017 წელს მთავ რდე ბა, სა კითხი კი დევ უფ რო 
მეტ აქ ტუ ალ ობ ას იძ ენს. სა ჭი როა ამ მი მარ თუ ლე ბით 
მთავ რო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა აქ ტი ურ ება. 

ჩე მი 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:

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;

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;

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;

მი ნი მუ მამ დე  უნ და შემ ცირ დეს  სა ხელ მწი ფო 
რწმუ ნე ბუ ლის-გუ ბერ ნა ტო რის  უფ ლე ბე ბი, რად გა-
ნაც ხშირ შემ თხვე ვა ში 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;

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 
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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;

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. ას ეთი არ ას ტა ბი ლუ რი 
ბი უჯ ეტ ებ ის დროს  ფაქ ტობ რი ვად აზ რს კარ გავს  
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და მო უკ იდ ებ ლო ბა;

სა ჭი როა მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნეს 
თვით მმარ თვე ლო ბებ ში 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, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში  
მოხ დე ბა თვით მმარ თვე ლო ბე ბი დან პრო ფე სი ონ ალი 
კად რე ბის გა დი ნე ბა, რაც სა ბო ლო ოდ თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბა ზე 
ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება;  

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 ბა  თვით-
თმმარ თვე ლო ბის მოქ მედ კა ნონ ში, რა თა მნიშ ვნე ლოვ-
ნად გა იმ იჯ ნოს ცენ ტრი სა და თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
კომ პე ტენ ცი ები,  ას ევე  და სახ ვე წია თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბი სათ ვის გა და სა რიცხი ტრან სფე რის გა მო სა ან გა-
რი შე ბე ლი ფორ მუ ლა, რა თა თვით მმარ თვე ლო ბებ მა 
მი იღ ონ  ტრან სფე რის ის ოდ ენ ობა, რო მე ლიც მათ 
ეკ უთ ვნით;

და სახ ვე წია კა ნო ნი ,,ინ ვენ სტი ცი ებ ის სა ხელ მწი ფო 
მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“. კა ნო ნით შე ღა ვა თე ბი უნ და 
და უწ ეს დეთ იმ ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პი რებს, 
რომ ლე ბიც გა ნა თავ სე ბენ კა პი ტალს მუ ნი ცი პა ლი ტე-

ტე ბის ტე რი ტო რი აზე, აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა მათ თვის 
ერ თგვა რი სტი მუ ლი იქ ნე ბა;

აუც ილ ებ ელი სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე მოხ დეს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კომ პე ტენ ცი-
ებ ის გაზ რდა მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბის და სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შექ მნის მი მარ თუ ლე ბით. სა ჭი როა ად გი-
ლობ რი ვი გა დამ ზა დე ბის ცენ ტრე ბის და პრო ფე სი ული 
სას წავ ლებ ლე ბის შექ მნა, რომ ლებ მაც უნ და უზ რუნ-
ველ ყონ ად გი ლობ რი ვი მო ქა ლა ქე ებ ის და საქ მე ბა და 
და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის სის ტე მა ტუ რი გა დამ ზა დე ბა;

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი-
ის მო ძი ებ ის სრულ ყო ფის მიზ ნით სა ჭი როა შე იქ მნას 
ად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რე ბი, რად გა-
ნაც ამ ეტ აპ ის ათ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ვერ ფლო ბენ 
ინ ფორ მა ცი ას მათ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი აზე მოქ მე დი 
სა წარ მო ებ ის და მათ ბა ლან სზე რიცხუ ლი ქო ნე ბის 
შე სა ხებ, მა შინ რო დე საც ამ სა წარ მო ებ ის ბა ლან სზე 
რიცხუ ლი ქო ნე ბა წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი ბი-
უჯ ეტ ებ ის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის ძი რი თად წყა როს;

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი ან-
აზღა ურ ებ ას უნ და ღე ბუ ლობ დნენ დამ სა ხუ რე ბი სა და 
ნამ სა ხუ რე ბი წლე ბის, გა მოც დი ლე ბი სა და შე სა ბა მი სი 
უნ არ-ჩვე ვე ბის მი ხედ ვით. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მე-
ბის უგ ულ ებ ელ ყო ფა ხელს შე უწყობს ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებ ში  არ აპ რო ფე სი ონ ალი კად რე ბის 
შე მო დი ნე ბას.

ღრმად ვარ დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ ცენ ტრა ლუ რი 
მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბა სწო რედ ის ეთი 
კა ნო ნე ბი, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყობს ხელს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და მო უკ იდ-
ებ ლო ბის ზრდას, რაც სა ბო ლო ოდ თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის სა წინ და რი გახ დე ბა. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1.,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი“;
2. ,,სა ბი უჯ ეტო კო დექ სი“;
3. ,,სა გა და სა ხა დო კო დექ სი“;
4. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბის 2010-2017 წწ. სა ხელ მწი ფო 

სტრა ტე გია;
5. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი და მი-

მარ თუ ლე ბე ბი 2013-2016 წლე ბი სათ ვის (გა და მუ შა ვე ბუ ლი ვა რი ან ტი); 
5. ჭი ჭი ნა ძე ბ., ,,რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ული პრი ორ იტ ეტ-

ები“. ივ.ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი. სა ერ თა შო-
რი სო სა მეც ნი ერო-პრაქ ტი კუ ლი კონ ფე რენ ცია. თბი ლი სი, 6-7 აპ რი ლი, 2012 წ.  კონ ფე რენ-
ცია თე მა ზე: გლო ბა ლი ზა ცია, სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სის თა ნა მედ რო ვე პრობ ლე მე ბი და 
გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ები“. გვ.134-140;

7. Уваров В. Н.  Учебник- ,,Государственная служба и управление“, Петропавловск, 2004 
г,  ст. 41-43;

8. Чичинадзе Б.,  ,,К вопросу регулирования  экономического развития местного само-
управления в Грузии“.  Международная научно-практическая конференция, ,,Проблемы и 
перспективы развития местного самоуправления  в странах СНГ и Европы“ Сборник  научных  
трудов. Москва, РУДН, 2013, ст. 77-78.
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თა ვი დან ვე უნ და ვთქვათ, რომ ჰე რო დო ტეს მსოფ ლიო 
რუ კის (ძვ.წ. 450 წ.) გე ოგ რა ფი ულ ცენ ტრში(!) სა ქარ თვე-
ლოს სა ხელ მწი ფოა. მსოფ ლიო კი ხმელ თა შუა  ზღვის 
მიმ დე ბა რე ქვეყ ნე ბით და ძი რი თა დად უც ნო ბი მი წე ბით 
შე მო იფ არ გლე ბა. ამ დრო ის თვის და ამ რუ კა ზე,  კონ ტი-
ნენ ტუ რი ევ რო პის არ ცერ თი სა ხელ მწი ფო არ ფიქ სირ დე-
ბა - სი ცა რი ელეა, თა ვი სუ ფა ლი მი წე ბია.  მხო ლოდ ძვ. წ. 
I ათასწლეულის შუა ხა ნე ბი სათ ვის და ამ თავ რეს ძველ მა 
ბერ ძნებ მა სამ ხრეთ ევ რო პის გა მოკ ვლე ვა, ხო ლო და ახ-
ლო ებ ით ძვ. წ. 320 წელს აღ მო აჩ ინ ეს და სავ ლეთ ევ რო პის 
სა ნა პი რო. რომაელები კი ევ რო პის შეს წავ ლას ძვ. წ. II 
საუკუნიდან იწყე ბენ იულიუს კეისრის ლაშ ქრო ბე ბით.

დღეს ამ კონ ტი ნენ ტზე ცხოვ რობს 6 ენ ობ რი ვი ოჯ ახ-
ის 209 ენ აზე მო ლა პა რა კე ხალ ხი. ევ რო პის პო ლი ტი კურ 
რუ კა ზე მთლი ან ად ან ნა წი ლობ რივ გან ლა გე ბუ ლია 49 
სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო, ოღ-
ონდ ამ ჯე რად, ამ ცი ვი ლი ზა ცი ის პე რი ფე რი ული ზო ნა ში. 

მოხ და ისე, რომ ევ რო პუ ლი სი ცა რი ელ ის - თა ვი სუ-
ფა ლი მი წე ბის აღ მო ჩე ნის შემ დგომ, თით ქმის უწყვე ტი 
აღ მა ვა ლი გან ვი თა რე ბის შე დე გად, ამ კონ ტი ნენ ტზე 
მსოფ ლი ოში ყვე ლა ზე და წი ნა ურ ებ ული ქრის ტი ან ული 
ცი ვი ლი ზა ცია შე იქ მნა, და ამ ით ევ რო პე ლებ მა უდ იდ ესი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნეს მსოფ ლიო ცი ვი ლი ზა ცი ის ფორ მი-
რე ბის პრო ცეს ზე. სა ქარ თვე ლო კი ამ პრო ცე სე ბის მიღ მა 
დარ ჩა.

მარ ტი ვად და სას მე ლი კითხვაა: ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
პრო ცეს ში მყოფ გლო ბა ლურ სამ ყა რო ში, 7-8 ახ ალი, რე-
გი ონ ული ცი ვი ლი ზა ცი იდ ან, სად არ ის სა ქარ თვე ლოს 
ად გი ლი?! ამ კითხვა ზე პა სუ ხის თვის, უნ და ვი ცო დეთ 
- ვინ ვართ?!

ვინ ვართ?!
სა ქარ თვე ლო ში არ დამ თავ რე ბუ ლა (შე იძ ლე ბა არც 

დაწყე ბუ ლა) სე რი ოზ ული გან სჯა თე მა ზე: ვინ ვართ? 
რო მელ ცი ვი ლი ზა ცი ას წარ მო ვად გენთ - და სავ ლურს 
(ევ რო პულ), თუ კავ კა სი ურ-აზი ურს? ან იქ ნებ სუ ლაც 
მხო ლოდ მარ თლმა დი დებ ლურს (და არა ზო გა დად 
ქრის ტი ან ულს)? 

ქარ თულ მა პო ლი ტო ლო გი ამ, ის ტო რი ოგ რა ფი ამ და 
კულ ტუ რო ლო გი ამ ამ თე მის თვის ჯერ ვერ მო იც ალა. 
სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტე ბი აზ რის გან (ად ამი ან ებ ის გან) 
და იც ალა, მეც ნი ერ ება დაგ ვი ბერ და და და სუს ტდა. ინ-
ტერ ნეტ ფო რუ მებ ზე კი სა კითხის „სა ხალ ხო“, ემ ოცი ური 
გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე ობს. ჩვენს თავ და კარ გულ სა ზო გა-
დო ებ ას აინ ტე რე სებს - ვინ არ ის, რო მელ ცი ვი ლი ზა ცი ას 
მი აკ უთ ვნოს თა ვი, რომ შეძ ლოს დაწ მენ დი ლი გო ნე ბით 
სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კუ რი სხე ულ ის შე ნე ბა, წინ სვლა 
და მსოფ ლიო ქა ოს ის გან თა ვის დაღ წე ვა!! 

ამ მხრივ, ჩვენს „დე ფაქ ტო“ საზღვრებ ში მხო ლოდ 
პო ლი ტი კუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბაა მი ღე ბუ ლი (ევ რო ას ოცი-
აცია), მაგ რამ გე ოპ ოლ იტ იკ ური, რე გი ონ ული და კულ-
ტუ რუ ლი იდ ენ ტი ფი კა ცია კვლავ „სა ხალ ხო“ (სა ზო გა დო) 
პრობ ლე მად რჩე ბა.  ას ეთ პი რო ბებ ში სა ზო გა დო ება ვერც 
პო ლი ტი კურდ, ვერც კულ ტუ რუ ლად ჯან საღ ორ გა ნიზ-
მად ვერ ჩა ით ვლე ბა.  ქვე ყა ნას ხან გამ სა ხურ დი ას, ხან 

შე ვარ დნა ძის, ხან სა აკ აშ ვი ლის სინ დრო მი თრგუ ნავს და 
აწ ვა ლებს, მთა ვარ პრობ ლე მა ზე ფიქ რის თვის და სა კუ-
თა რი თა ვის შეც ნო ბის თვის კი ვერ იც ლის.

ჩვე ნი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური და კულ ტუ რუ ლი „მი-
ძი ნე ბის“ მი უხ ედ ავ ად, და სავ ლურ მა ფი ლო სო ფი ურ მა 
ჭვრე ტამ და პო ლი ტი კურ მა აზ რმა, სა ქარ თვე ლოს თა ვად 
მი უჩ ინა ად გი ლი ცი ვი ლი ზა ცი ათა იერ არ ქი აში და „გან-
საზღვრა“ მი სი იდ ენ ტუ რო ბა ისე, რომ ჩვენს ის ტო რი ულ, 
ეთ ნო-კულ ტუ რულ შრე ებ ში არც ჩა უხ ედ ავს. ჩვენ თვის 
გა სა ოც რად, ეს მხო ლოდ ერ თი ფაქ ტო რის -  მარ თლმა-
დი დებ ლუ რი კულ ტუ რის ნიშ ნით მოხ და. ეს ნიშ ნავს, 
რომ დღეს მათ თვის „სხვა“ - უცხო სა ზო გა დო ება ვართ. ამ 
ზო გა დი შე ფა სე ბით, “მარ თლმა დი დე ბელ თა”, - რო გორც 
„გან სხვა ვე ბუ ლი“ კულ ტუ რუ ლი სამ ყა როს, - ეკ ონ ომ იკ-
ური და პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 
საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნია, თუმ ცა მუს ლი მა ნურ სამ ყა რო ზე 
უკ ეთ ესია. მაგ რამ, ფაქ ტია - ევ რო პულ კულ ტუ რა ში, და 
ამ კულ ტუ რის შემ ქმნელ ქრის ტი ან ულ ცი ვი ლი ზა ცი აში, 
ჩვე ნი ად გი ლი ვერ მო ინ ახა - ბუ რუ სით მო ცულ ზო ნა ში 
ვართ. ას ეთია ყვე ლა ზე პრაგ მა ტუ ლი და სავ ლე ლი თე ორ-
ეტ იკ ოს ებ ის დას კვნა. 

ჩე მი აზ რით, აქ არ ანა ირი შეც დო მა არ არ ის, არ ის 
მხო ლოდ ზე რე ლე შე ფა სე ბა, გა უგ ებ რო ბა და შე უც ნობ-
ლო ბა, რად გან ქარ თუ ლი კულ ტუ რა, სა ზო გა დოდ, უფ რო 
ძვე ლია, ვიდ რე ევ რო პუ ლი. ევ რო პუ ლი კრი ტე რი უმ ები 
კი, ცხა დია, მათ წი ნა რე ის ტო რი ულ კულ ტუ რას ვერ შე-
აფ ას ებს!  ეს ნიშ ნავს, რომ  სა ქარ თვე ლო კი არ ამ ოვ არ და 
მის თვის ყვე ლა ზე ახ ლო ბე ლი სუბ სტან ცი იდ ან - ბერ-
ძნულ-ბი ზან ტი ური კულ ტუ რუ ლი შრე დან, არ ამ ედ და-
მო უკ იდ ებ ლად არ სე ბობ და, მათ მიღ მა და მათ ზე ად რე. 
უბ რა ლოდ, ამ კულ ტუ რის ცენ ტრი დან - პე რი ფე რი აზე 
გა და ინ აც ვლა, მაგ რამ არ გამ ქრა ლა. ჩვენ „ცო ტა ხნით“ 
და ვი კარ გეთ - რა მო დე ნი მე სა უკ უნე და სუს ტე ბუ ლი და 
ფი ლო სო ფი ური აზ რის გან დაც ლი ლი ვი ყა ვით. დღეს 
შე დეგს ვიმ კით.

ეპ ოქა და ცი ვი ლი ზა ცი ის ბა ლან სი იც ვლე ბა, ახ ალი ის-
ტო რია იწ ერ ება და ამ ახ ალ წიგ ნში ერ თი ანი სა ქარ თვე ლო 
აუც ილ ებ ლად ას ომ თავ რუ ლი ასო ებ ით უნ და ჩა იწ ერ ოს. 
ას ეთია ახ ალი თა ობ ის ფუნ ქცია და მა თი სა კონ ტრო ლო 
და ვა ლე ბა: ქვე ყა ნამ  მო ახ ერ ხოს და მო ახ დი ნოს პო ლი ტი-
კუ რი და კულ ტუ რუ ლი იდ ენ ტი ფი კა ცია.

ზუს ტი პა სუ ხის მი სა ღე ბად (ვინ ვართ?) - ნა ცი ონ-
ალ ური იდ ენ ტო ბის სფე რო ში მსოფ ლი ოს თე ორი ულ 
კვლე ვებს უნ და ვიც ნობ დეთ და ამ კვლე ვებ ში ვმო ნა წი-
ლე ობ დეთ!! 

ნა ცი ონ ალ ური იდ ენ ტო ბის ბუ ნე ბა, ის ტო რი ულ 
კონ ტექ სტში, მსოფ ლი ოში კარ გად შეს წავ ლი ლი თე მაა. 
მაგ რამ, ამ სფე რო ში მკვლე ვარ თა ინ ტე რე სი გა აძ ლი-
ერა ნა ცი ონ ალ იზ მის აღ ზე ვე ბამ, გან სა კუთ რე ბით კი 
ეთ ნი კუ რი თვით შეგ ნე ბის გამ ძაფ რე ბამ, რო გორც პოს-
ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში, ისე და სავ ლეთ ში. დღე ვან დე ლი 
ეპ ოქა ნა ცი ონ ალ იზ მის გლო ბა ლუ რი აფ ეთ ქე ბის ეპ ოქაა. 
მო უმ ზა დე ბე ლი, სუს ტი სა ხელ მწი ფო ები ამ აფ ეთ ქე ბის 
მსხვერ პლი ხდე ბი ან - ას ეთი სა ხელ მწი ფო ები იშ ლე ბა. 
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და რას ვა კე თებთ ჩვენ?! არ აფ ერს!!
სა ხელ მწი ფოს სის ტე მის შერ ყე ვა ნა ცი ის ინ ტე ლექ-

ტუ ალ ური სი ზარ მა ცის შე დე გია. დღე ვან დე ლი ქა ოს ური 
ეპ ოქ ის მდი ნა რე ბა ში, რო ცა ეთ ნო-ნა ცი ონ ალ ური იდ ენ-
ტო ბა და მან გრე ველ ძა ლას იძ ენს, სა ქარ თვე ლო უნ იჩ ბო, 
უკ ომ პა სო და უს აჭო ნა ვი ვით, იღ ბალს მინ დო ბი ლი მი-
ცუ რავს. ჩვე ნი ნი ჩა ბი, კომ პა სი და სა ჭე კი აზ როვ ნე ბა და 
ინ ტე ლექ ტია, რაც ამ ეპ ოქ ის გა მოწ ვე ვებ თან სრუ ლი ად 
არა ად ეკ ვა ტუ რი და მო უმ ზა დე ბე ლი აღ მოჩ ნდა. ერ-სა-
ხელ მწი ფო ებ თან მი მარ თე ბა ში ენ ტო ნი დ. სმი ტის ფრა-
ზას თუ და ვე სეს ხე ბით - გა დარ ჩე ნის თვის აუც ილ ებ ელია 
„ხალ ხის მო ბი ლი ზე ბა სა კუ თა რი კულ ტუ რი სა და ის ტო-
რი ის წი აღ ში“. ქარ თველ მა ხალ ხმა ეს ვერ მო ხერ ხდა, რაც 
სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია. 

გლო ბა ლურ სამ ყა რო ში სა ქარ თვე ლოს ად გი ლის გან-
საზღვრი სას გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური ერ ოვ ნუ ლი 
და ეთ ნი კუ რი თე მაა -  მი სი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, დი ნა მი-
კა,  ად აპ ტა ცი ის და თა ნაცხოვ რე ბის პო ტენ ცი ალი, რაც 
ქარ თუ ლი (და ნე ბის მი ერი) სა ხელ მწი ფოს სა ფუძ ვლებს 
ქმნის.  ის ტო რი ული მი მო ხილ ვის კონ ტექ სტში ეს სა-
კითხი ჩვენ თან მეტ-ნაკ ლე ბად გა ან ალ იზ ებ ულია. მაგ რამ, 
პრობ ლე მის პო ლი ტი კუ რი, ინ ტე ლექ ტუ ალ ური (ეთ ნო სა-
ზო გა დო ებ ის ელ იტ ის კო ლექ ტი ური და მო კი დე ბუ ლე ბა) 
და კულ ტუ რო ლო გი ური ას პექ ტე ბი, ვფიქ რობ, მკვლე ვარ-
თა სიღ რმი სე ული გან სჯის მიღ მაა დარ ჩე ნი ლი. თე მის 
პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ სტი კი სე რი ოზ ულ საკ ვლევ თე მად 
სა ერ თოდ არ გა ნი ხი ლე ბა და არც არ ას დროს გან ხი ლუ ლა. 
ეთ ნო-ნა ცი ონ ალ იზ მი ძი რი თა დად კულ ტუ რუ ლი ფე ნო-
მე ნია. ხო ლო, პო ლი ტი კუ რი იდ ენ ტო ბა - ნა ცი ონ ალ ური 
იდ ენ ტო ბის, რო გორც ის ტო რი ული პრო ცე სის და მამ-
თავ რე ბე ლი ეტ აპია. ხო და, ესაა ჩვე ნი მთა ვა რი სი სუს ტე 
- ყუ რადღე ბის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი პო ლი ტო ლო გი ური და 
სო ცი ოლ ოგი ური კვლე ვე ბი, ნა თე ლი - უდ ავო სუ რა თის 
შექ მნა, ამ სფე რო ში მსოფ ლიო სა მეც ნი ერო აზ როვ ნე ბის 
შეს წავ ლა და ა.შ. ჩვენ 20, შე იძ ლე ბა 50 წლით და ვაგ ვი ან-
ეთ. ამ იტ ომ აღ მოვ ჩნდით სე პა რა ტიზ მის ზვა ვის წი ნა შე 
სრუ ლი ად უმ წეო მდგო მა რე ობ აში, და ვართ ასე - გაბ-
რა ზე ბუ ლი და გა ოგ ნე ბუ ლი, ვე რაფ რის შეც ვლას ვე ღარ 
ვა ხერ ხებთ. ჩვენ სა ამ აყო ის ტო რი ის კვლე ვა-და ზე პი რე-
ბით და „სადღეგ რძე ლო ებ ით“ გა ვერ თეთ, პო ლი ტი კურ 
ან ალ იზს, ეთ ნო-კულ ტუ რულ კვლე ვებს კი სა ჭი რო ყუ-
რადღე ბა არ და ვუთ მეთ. 

მაგ რამ, თუ ჩე მი თა ობა პრობ ლე მის მი ტინ გე ბი თა და 
ხმა ური ანი პრო ტეს ტით გა დაჭ რას ცდი ლობ და, დღეს 
სუ რა თი იც ვლე ბა. დღე ვან დე ლი თა ობა მსოფ ლი ოს ამ 
გა მოწ ვე ვებს სა უკ ეთ ესო უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ეუფ ლე ბა. 
მათ უკ ვე თა ვი სუფ ლად მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ამ სფე რო ში 
მსოფ ლი ოს გა მოც დი ლე ბა ზე და სპე ცი ალ ურ ნაშ რო მებ-
ზე, რაც აქ ამ დე ჩვენს გა რე შე იწ ერ ებ ოდა. და იქ ნებ ასე, 
მი ტინ გე ბის ეპ ოქ აც დას რულ დეს, კვლე ვის და მიგ ნე ბის 
ეპ ოქა და იწყოს და მე რე ეთ ნო-ნა ცი ონ ალ ური დი ალ ოგ იც 
მო ხერ ხდეს. ასე უფ რო ეფ ექ ტი ან ად აღ მო ვა ჩენთ ჩვენს 
სა ერ თო ად გილს გლო ბა ლურ სამ ყა რო ში. 

აფხაზ თა, ქარ თველ თა და ოს თა ახ ალი თა ობ ის თვის, 
სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი იდ ენ ტო ბის გა აზ რე ბა ში, მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა, მა გა ლი თად, ენ ტო ნი დ. სმი ტის შე-
გო ნე ბა, ჯერ კი დევ 1990 წელს გა მო ცე მუ ლი წიგ ნი დან 
- „ნა ცი ონ ალ ური იდ ენ ტო ბა“, სა დაც ვკითხუ ლობთ: 

„ნა ცი ონ ალ იზ მი წარ მო ად გენს ყვე ლა ზე მძლავ რად 
ფეს ვგად გმულ მითს იდ ენ ტო ბის შე სა ხებ თა ნა მედ-
რო ვე მსოფ ლი ოში, მაგ რამ ის სხვა დას ხვა ფორ მი თაა 
წარ მოდ გე ნი ლი. ნა ცი ონ ალ ური იდ ენ ტო ბის მი თებ ში 
პო ლი ტი კუ რი ერ თო ბის სა ფუძ ვლად, რო გორც წე სი, 
გვევ ლი ნე ბა ტე რი ტო რია ან წი ნაპ რე ბი (ან ორ ივე ერ თად). 
ეს სხვა დას ხვაგ ვა რო ბა ხში რად არ ას ტა ბი ლუ რო ბი სა და 
კონ ფლიქ ტის წყა როს წარ მო ად გენს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
მა თი უგ ულ ებ ელ ყო ფა ხდე ბა. ბევ რი, ყვე ლა ზე მწვა ვე 
ერ ოვ ნე ბა თა შო რი სი კონ ფლიქ ტი ნა ცი ონ ალ ური იდ ენ-
ტო ბის ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი სა და 
კონ ცეფ ცი ებ ის გან მომ დი ნა რე ობს“. 

ჯერ კი დევ გა სუ ლი სა უკ უნ ის მი წუ რულს (ჩვე ნი 
ნა ცი ონ ალ ური ეიფ ორი ის ჟამს), ცნო ბილ მკვლე ვარ თა 
მი ერ გაჟღე რე ბუ ლი მსგავ სი აზ რე ბი სა და მო წო დე ბე ბის 
გაც ნო ბი ერ ება დი დი ხნის წინ უნ და დაგ ვეწყო, რა თა 
თა ვი დან ვე გვე ფიქ რა კონ ფლიქ ტის გა ნე ლე ბა ზე და შეგ-
ვექ მნა ნამ დვი ლი ერ ოვ ნულ-პო ლი ტი კუ რი ერ თო ბა. 
მიზ ნის მი საღ წე ვად და გზამ კვლე ვად კი,  მეც ნი ერ ული 
და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური კა პი ტა ლია სა ჭი რო, რაც არ ჩანს. 
ვი მე ორ ებ - ქარ თულ მა პო ლი ტო ლო გი ამ, ის ტო რი ოგ რა-
ფი ამ და კულ ტუ რო ლო გი ამ ამ თე მის თვის ვერ მო იც ალა. 
სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტე ბი კი ამ ას ობ აში აზ რის გან, იდე-
ებ ის გან და ად ამი ან ებ ის გან და იც ალა. შე დე გად,  სრულ 
გა უგ ებ რო ბა ში ვართ. 

და ეს უმ ძაფ რე სი ნა ცი ონ ალ ური (და პო ლი ტი კუ რი) 
თე მა, რო გორც კვლე ვი სა და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ყუ-
რადღე ბის სა გა ნი, არ ცერთ, - ყო ფილ თუ არ სე ბულ, - ხე-
ლი სუფ ლე ბას არ აინ ტე რე სებს, რად გან სა ამ ის ოდ ჩვენ მა 
სა ხელ მწი ფომ აკ ად ემი ურ სიმ შვი დეს და სიმ წი ფეს ჯერ 
კი დევ ვერ მი აღ წია. 

სა ით მივ დი ვართ?!
ცნო ბილ ექ სპერტ-თე ორ ეტ იკ ოს თა შე ფა სე ბით, 

მსოფ ლიო გლო ბა ლუ რი ომ ის თვის ემ ზა დე ბა. და უნ და 
გა ვა კე თოთ არ ჩე ვა ნი: სად არ ის ჩვე ნი ად გი ლი?! ვი-
ყოთ მარ ტო, სუ ვე რე ნუ ლი (ნე იტ რა ლუ რი) ქვე ყა ნა, თუ 
ავ ირ ჩი ოთ რე გი ონ ული კავ ში რი - მსგავ სი ან სა ერ თო 
კულ ტუ რუ ლი ნიშ ნით?! ჩვე ნი მარ თლმა დი დე ბე ლი 
„მე გო ბა რი“ - რუ სე თი, ქმნის გე ოპ ოლ იტ იკ ურ კონ ფი-
გუ რა ცი ას „ევ რა ზი ული კავ ში რის“ სა ხით და ეს სწო რედ 
„დი დი მზა დე ბის“ ეტ აპია. ჩა ვი ხე დოთ მათ პრო ექ ტებ ში: 
„ევ რა ზი ული კავ ში რის მსგავ სი გე ოპ ოლ იტ იკ ური კონ-
ფი გუ რა ცი ის შექ მნა, შე საძ ლე ბელს გახ დის გა და ავ ად ოს 
რუ სე თის უშუ ალო ჩარ თვა ომ ში. ეს შე იძ ლე ბა უზ რუნ-
ველ ვყოთ კო ალ იცი ური სიძ ლი ერ ის ჯე რა დი ზრდით და 
ბუ ფე რუ ლი სა საზღვრო ზო ნე ბის შექ მნით, რამ დე ნა დაც, 
წი ნა ომ ებ ის გა მოც დი ლე ბით, აქ მიმ დი ნა რე საბ რძო ლო 
მოქ მე დე ბე ბი შე იძ ლე ბა არც გავ რცელ დეს მეტ რო პო ლი ის 
ტე რი ტო რი აზე, და ეს არ ის საკ ვან ძო სა გა რე ოპ ოლ იტ იკ-
ური ამ ოც ანა“…(რუ სი მეც ნი ერ ებ ის - რუ სე თის მეც ნი ერ-
ებ ათა აკ ად ემი ის და სამ ხედ რო მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის 
წევ რე ბის მოხ სე ნე ბი დან. ). ამ გვა რად, რა იმე კავ შირ ში 
გა ერ თი ან ებ ით, ჩვენ სხვის ომ ში აუც ილ ებ ლად მი ვი ღებთ 
მო ნა წი ლე ობ ას, რო გორც მო კავ ში რე, ხო ლო ევ რა ზი ულ 
კავ შირ ში შეს ვლით რუ სე თის თვის პირ და პი რი მნიშ ვნე-
ლო ბით ბუ ფე რად - „დამ ცავ ზო ნად“ ვიქ ცე ვით - ეს მა თი 
„საკ ვან ძო სა გა რე ოპ ოლ იტ იკ ური ამ ოც ანაა“!! 

იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ ქვეყ ნე ბი, რო გორც წე სი, 
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თა ვიაანთ ინ ტე რე სებს ცი ვი ლი ზა ცი ის ში ნა არ სის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით გან საზღვრა ვენ, ჩვენ ნა ირი ჩა მო უყ ალ-
იბ ებ ელი და მა ძი ებ ელი ქვეყ ნის თვის ფუნ ქცი ის შე ძე ნა 
ან ად გი ლის „პოვ ნა“ საკ მა ოდ რთუ ლია. მსოფ ლი ოს  ყვე-
ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქვეყ ნე ბი სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ 
ცი ვი ლი ზა ცი ებს მი ეკ უთ ვნე ბი ან, ამ ას თან, ის ინი ერ თმა-
ნე თის სა წი ნა აღ მდე გოდ მოძ რა ობ ენ. ჩვენს  რე გი ონ შიც 
კი, კავ კა სი ურ სა ხელ მწი ფო თა ინ ტე რე სე ბი სა მად იყ ოფა 
და სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით აირ ეკ ლე ბა. ამ იტ ომ, 
ჩვე ნი გან ვი თა რე ბის ამ ოს ავ ალი ფუნ ქცია თუ სა მოქ მე დო 
სტრა ტე გია, დრო ში და გა რე მო ებ ებ ში მუდ მი ვი ად აპ ტა-
ცია და შე სა ბა მი სად -  მუდ მი ვი აკ ად ემი ური კვლე ვის 
სა გა ნი უნ და იყ ოს. 

მსოფ ლი ოს გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ცვლი ლე ბებ თან ერ თად 
და სა ქარ თვე ლო ში თა ობ ათა შეც ვლის პა რა ლე ლუ რად, 
ჩვე ნი ქვეყ ნის სტრა ტე გი ული გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ-
ცი ები უნ და იწ ერ ებ ოდ ეს და მე რე იც ვლე ბო დეს. ჩვენ 
მხო ლოდ ეს შეგ ვიძ ლია - ფე ხი ავ უწყოთ ეპ ოქ ალ ურ 
ცვლი ლე ბებს და მო ვახ დი ნოთ ად აპ ტი რე ბა. დღეს, „ცი ვი 
ომ ის“ შემ დეგ - 1990-ანი წლე ბი დან, უკ ვე მე ორ ედ იც ვლე-
ბა მსოფ ლიო წეს რი გი. სა ქარ თვე ლოს კი მეტ-ნაკ ლე ბად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის გზამ კვლე ვი რუ კა, ამ 
გლო ბა ლურ „ნა ბი ჯებ ში“ არ გა აჩ ნია. არ ადა, აზ როვ ნე ბის-
თვის და პო ლი ტი კუ რი საქ მი ან ობ ის თვის, რა ღაც გა მარ-
ტი ვე ბუ ლი რუ კა-მო დე ლი, რო გორც ორი ენ ტი რი,  უნ და 
გვქონ დეს. სხვა შემ თხვე ვა ში, მოგ ვი წევს ვამ ტკი ცოთ, რომ 
ვმოქ მე დებთ რა ღაც  “ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბის“ ზე გავ ლე-
ნით, და თან ურ თუ ლეს - „მდუ ღა რე“ რე გი ონ ში. მაგ რამ, 
ამ ით მხო ლოდ თავს მო ვიტყუ ებთ. სა ჭი როა თე ორი ული 
სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, კვლე ვე ბი და უდ ავო და ერ თი-
ანი ერ ოვ ნუ ლი პო ლი ტი კუ რი სტან დარ ტის გან საზღვრა, 
მათ შო რის კავ კა სი ური ეთ ნო-ერ ოვ ნუ ლი რე ალ ობ ის და 
სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ახ ალი - XXI-ე სა უკ უნ ის 
გე ოპ ოლ იტ იკ ური კონ ცეფ ცია დღეს არც და სავ ლურ ცი ვი-
ლი ზა ცი ას აქ ვს. ის ახ ლა იქ მნე ბა, რად გან „იძ ულ ებ ულია 
და იბ ად ოს“. მაგ რამ, რო გორც ნე ბის მი ერ პა რა დიგ მა ში, 
აქ აც იქ ნე ბა აბ სტრაქ ცია, არ ას რულ ყო ფი ლი თე ორი ები, 
ან ომ ალი ები და თეთ რი ლა ქე ბი, თუნ დაც ჩვენ ნა ირი - გა-
ნუ საზღვრე ლი კონ ცეფ ცი ის და ორი ენ ტა ცი ის ქვეყ ნე ბის 
სა ხით. ამ იტ ომ, უნ და ჩა მოვ ყა ლიბ დეთ და მსოფ ლი ოს 
ახ ალ გლო ბა ლურ კონ ცეფ ცი აში, რო გორც უძ ვე ლე სი სა-
ხელ მწი ფო, ღირ სე ულ ად დავ ფიქ სირ დეთ. 

ჰე რო დო ტეს და ვუბ რუნ დეთ... სა ქარ თვე ლო, გე ოგ-
რა ფი ული თვალ საზ რი სით, დღე საც რჩე ბა მსოფ ლი ოს 
გან სხვა ვე ბულ კულ ტუ რა თა და ცი ვი ლი ზა ცი ათა თავ-
შეყ რი სა და გზა გა სა ყა რის ცენ ტრად. ე.ი. დღე ვან დე ლი 
მსოფ ლი ოს ეს გე ოგ რა ფი ული რე გი ონი ფუნ ქცი ურ ად 
დღე საც მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ვი სი ერ ოვ ნულ-კონ ფე სი-
ური, კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის და რე გი ონ ის 
პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

სწო რედ აქ ედ ან - სა ქარ თვე ლო დან იწყე ბა და სავ ლე თი 
და აღ მო სავ ლე თი, აქ იკ ვე თე ბა ცი ვი ლი ზა ცი ები, რე ლი-
გი ური გან შტო ებ ები, მათ შო რის ქრის ტი ან ული (მარ-
თლმა დი დებ ლუ რი, კა თო ლი კუ რი, გრი გო რი ან ული) და 
ის ლა მუ რი (სუ ნი ტუ რი და ში იტ ური) მიმ დი ნა რე ობ ები; 
თავ მოყ რი ლია უძ ვე ლე სი წარ მო შო ბის და კონ ფე სი ებ ის 
ხალ ხე ბი (ებ რა ელ ები, ქურ თე ბი, იეზ იდ ები, ას ირი ელ ები 

და ა.შ.), და ამ მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მხრივ, ამ „კულ ტუ-
რა თა შო რის ცენ ტრში“ (სა ხელ მწი ფოს წი აღ ში) სრუ ლი, 
ის ტო რი ული სიმ შვი დეა - უნ იკ ალ ური ტო ლე რან ტო ბაა. 
ეს ფაქ ტო რიც, ცი ვი ლი ზა ცი ათა დი ალ ოგ ში, შე მეც ნე ბის 
თვალ საზ რი სით, მსოფ ლი ოს თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია, შე-
სას წავ ლი და შე სა ფა სე ბე ლია. რო გორც გან სხვა ვე ბუ ლი 
ინ ტე რე სე ბის გე ოგ რა ფი ულ გზა გა სა ყარს, ჩვენ „რა ღაც“ გე-
ოპ ოლ იტ იკ ური მი სია და ფუნ ქცია მარ თლაც გვა კის რია.

ჰე რო დო ტემ თა ვის რუ კა ზე ალ ბათ შემ თხვე ვით არ 
მოგ ვი ჩი ნა „ცენ ტრის“ პო ზი ცია. ის ტო რი ის ნე ბით, 2500 
წლის მე რე აქ ცი ვი ლი ზა ცი ის მწვერ ვა ლი არა, მაგ რამ 
კულ ტუ რა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბის შე მეც ნე ბის ცენ ტრი 
და გზა გა სა ყა რი ჩა მო ყა ლიბ და. ამ გვა რად, ეს ის „ბუ ნებ-
რი ვი“ გე ოგ რა ფი ული ად გი ლია, სა დაც სა ერ თა შო რი სო 
ინ სტი ტუ ტე ბი მსოფ ლი ოს პრობ ლე მა თა შეს წავ ლის და 
გა დაწყვე ტის სფე რო ში, ალ ბათ წარ მა ტე ბით იფ უნ ქცი-
ონ ირ ებ ენ. უნ და ვი ფიქ როთ, რომ მო მა ვა ლის კავ კა სია, ამ 
სა უკ უნ ეში, ნე ბის მი ერი სა ხის დი ალ ოგ ის თვის სა ერ თა-
შო რი სო „სიმ შვი დის ცენ ტრის“ ფუნ ქცი ას და იმ კვიდ რებს.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ქვეყ ნის (ცი ვი ლი ზა ცი ის) 
სა იდ ენ ტი ფი კა ციო კონ ცეფ ცია მხო ლოდ აბ სტრაქ ციაა - 
პი რო ბი თო ბაა დრო ში „მოგ ზა ურ ობ ის“ რა ღაც ეტ აპ ზე. 
მაგ რამ ქვეყ ნის ფუნ ქცი ის გან მსაზღვრე ლი გზამ კვლე ვი 
აუც ილ ებ ელია ჩვე ნი ქვეყ ნის ორი ენ ტა ცი ის თვის, რომ არ 
და ვი კარ გოთ - სად ვართ და სა ით შე იძ ლე ბა წა ვი დეთ! 
ამ იტ ომ, გა ნუ საზღვრე ლი კა მა თი, ჩვენს შეზღუ დულ 
არ ჩე ვან ზე, არ ვარ გა. ქვე ყა ნა კონ ცეპ ტუ ალ ურ ად „შეკ-
რუ ლი“ უნ და იყ ოს. თა ნაც, ჩვე ნი „არ ჩე ვა ნი“ ჩვენს გე-
ოპ ოლ იტ იკ ურ მე გობ რებ საც და ეხ მა რე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს 
და რე ალ ურ ად შეგ ვა ფა სოს, ვინც ას ეთ ად თვლის თავს 
და გვეხ მა რე ბა, ან ვი საც „უნ და“ ას ეთი იყ ოს და ჩვენ ზე 
„მუშ ტრის“ თვა ლი უჭ ირ ავს.

ყვე ლაფ რის მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია 
თა მა მად უთხრას მსოფ ლი ოს, რომ მას თვით მყო ფა დი 
კულ ტუ რის სა კუ თა რი, და მო უკ იდ ებ ელი  ის ტო რია 
გა აჩ ნია, რომ ლის სა ფუძ ვლე ბიც ევ რო პის ცი ვი ლი ზა-
ცი ის ის ტო რი აზე ძვე ლია. და ის მხო ლოდ მარ თლმა-
დი დებ ლუ რი კულ ტუ რით არ გა ნი საზღვრე ბა, რად გან 
სცილ დე ბა რე ლი გი ის ფაქ ტორს და ზო გად სა კა ცობ რიო 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა ტა რე ბე ლია - ად ამი ან ის არ სე ბო ბის 
და აზ როვ ნე ბის ყვე ლა სფე რო ში. ეს თვით მყო ფა დი კულ-
ტუ რა, დო კუ მენ ტუ რად კარ გად აის ახა ყვე ლა ზე უტყუ არ 
და წარ მო მად გენ ლო ბით სფე რო ში - ხალ ხურ პო ეზი აში, 
სიმ ღე რა ში და ცეკ ვა ში, რო გორც ერ ოვ ნუ ლი ფი ლო სო-
ფი ის, არ ის ტოკ რა ტიზ მის,  რა ინ დო ბის და ზო გა დად, 
სა კა ცობ რიო ფა სე ულ ობ ათა უმ თავ რე სი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
გა მომ ხატ ვე ლი.    

და ბო ლოს, წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტია მეც ნი ერ ულ ად 
დახ ვე წი ლი, ცხა დია არ არ ის, არც ზედ მი წევ ნით კო რექ-
ტუ ლია. ამ იტ ომ, ეს ზე და პი რუ ლი მი მო ხილ ვა, იმ ედია, 
კვლე ვის პრე ტენ ზი ად არც ჩა მეთ ვლე ბა. ამ თე მა ზე მო ბი-
ლი ზე ბუ ლი მკვლე ვა რი, მით უფ რო გეო-პო ლი ტო ლო გი, 
არ ვარ. მე უფ რო ჩე მი შვი ლე ბის დამ რი გე ბე ლი - ახ ალი 
თა ობ ის ქარ თველ თა, ას ევე აფხაზ თა და ოს თა მრჩე ვე ლი 
მინ და ვი ყო.

ავ ტორ თან კავ ში რის თვის: nukrim@yahoo.com

ნუკ რი მი ხა ნაშ ვი ლი
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი
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,,2. ar av in ar ar is val de bu li am tki-

cos ud an aSa ul oba. bral de bis mtki ce-

bis mo va le oba ek is re ba bral mde bels.

 3. dad ge ni le ba bral de bu lis sa xiT 

pi ris pa su xis ge ba Si mi ce mis Se sa xeb, 

sab ral de bo das kvna da ga mam tyu ne be li 

ga na Ce ni un da em ya re bo des mxo lod mtki-

ce bu lo bebs. yo vel gva ri eW vi, ro me lic 

ver das tur de ba ka no niT dad ge ni li 

we siT, un da ga dawydes bral de bu lis 

sa sar geb lod.“

(sa qar Tve los kon sti tu cia,mux li 40)

სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბა იყო და რჩე ბა 
მუდ მივ პრობ ლე მად. ამ აზე არა ერ თხელ ით ქვა სამ-
თავ რო ბო თუ არ ას მთავ რო ბო ფო რუ მებ ზე, მე დია 
სა შუ ალ ებ ებ ში, სა მეც ნი ერო სტა ტი ებ სა და პუბ ლი-
კა ცი ებ ში. ცალ კე ული ავ ტო რის თუ სპე ცი ალ ის ტთა 
ჯგუ ფის მი ერ სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბას თან 
და კავ ში რე ბით არა ერ თი სა ყუ რადღე ბო წი ნა და დე ბა 
და რე კო მენ და ცია შე მუ შავ და. მა თი მნიშ ნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია, თუმ ცა ჯერ კი დევ  
„შე მო ნა ხუ ლია“ ე. წ. ,,ამო უქ ოლ ავი ხვრე ლე ბი“, რომ-
ლე ბიც მა კონ ტრო ლებ ლებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს 
მა თი სხვა დას ხვაგ ვა რი ინ ტერ პრე ტი რე ბით უმ კაც რა-
ეს ად და სა ჯონ კე თილ სინ დი სი ერი გა დამ ხდე ლე ბი. 
შე დე გად, სა გა და სა ხა დო და ვე ბის დროს, სი მარ თლის 
აღი არ ება მა კონ ტრო ლე ბელს და ზოგ ჯერ, სა გა და სა-
ხა დო და ვის გან მხილ ველ ორ გა ნო ებ საც კი უჭ ირთ. 
და ზა რა ლე ბულ გა დამ ხდე ლებს თა ვი ან თი კე თილ-
სინ დი სი ერ ებ ის და სამ ტკი ცებ ლად საკ მა ოდ დი დი 
დრო (რამ დე ნი მე თვე, ზოგ ჯერ წლე ბიც კი) უწ ევთ 
ბი ურ ოკ რა ტი ულ ბა რი ერ ებ თან ჭი დი ლი, რაც მნიშ ვნე-
ლო ვან ძა ლის ხმე ვას - დრო ისა და ენ ერ გი ის ხარ ჯვას 
მო ითხოვს.

მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნი ებ ის ას ეთი თავ ნე ბო-
ბით, სა ბო ლოო ჯამ ში, სა ხელ წი ფო ბი უჯ ეტი ზა რალ-
დე ბა, რამ დე ნა დაც გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა ეკ ონ-
ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის შე ფერ ხე ბას მუ დამ თან სდევს 
მა თი შე მო სავ ლე ბის კლე ბა, შე სა ბა მი სად, მცირ დე ბა 
გა და სახ დე ლი გა და სა ხა დე ბიც.

აღ ნიშ ნუ ლის სა ილ უს ტრა ცი ოდ, გა მოდ გე ბა ას ეთი 
კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვა, რო მელ საც ამ ჟა მად ად გი ლი 
აქ ვს ერთ პა ტი ოს ან მე წარ მეს თან მი მარ თე ბა ში. სწო-
რედ, ეს იმ ის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია, თუ რო გორ ვერ 
ახ ერ ხებს პა ტი ოს ანი მე წარ მე არ აკ ეთ ილ სინ დი სი რი 

გა დამ ხდე ლის ქმე დე ბის შე დე გად მა კონ ტრო ლე ბე ლი 
ორ გა ნო ებ ის მი ერ მას ზე არ აკ ან ონ ზო მი ერ ად და კის რე-
ბუ ლი გა და სა ხა დე ბი სა და ფი ნან სუ რი სან ქცი ებ ის აგ ან 
თა ვის დაღ წე ვას, სა გა და სა ხა დო და ვის გან მხილ ვე ლი 
ორ გა ნო ებ ის მი ერ აც საქ მი სად მი ბი ურ ოკ რა ტი ული 
მიდ გო მის გა მო, ხან გრძლი ვი დრო ით შეზღუ დუ ლი 
აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა და ირ ღვე ვა მი სი უფ-
ლე ბე ბი. 

მე წარ მის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დია, 
და ვი ცავთ კონ ფე დენ ცი ალ ობ ის პრინ ციპს და თავს 
შე ვი კა ვებთ მი სი და სა ხე ლე ბი სა გან (მკითხველს კი 
შე უძ ლია სიტყვა ზე მენ დოს, რომ ის, რა ზეც ქვე მოთ 
გვექ ნე ბა სა უბ არი, რე ალ ობაა და სი ნამ დვი ლეს შე-
ეს აბ ამ ება. (სა გა და სა ხა დო და ვა დღე საც გრძელ დე ბა. 
არ ავ ინ იც ის, კი დევ რამ დენ ხანს გაგ რძელ დე ბა და 
ფაქ ტობ რი ვად რით დას რულ დე ბა ის).

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ები ას ეთია:
2013 წლის ზაფხუ ლის მი წუ რულს, ერთ-ერთ შპს-

ში, მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის დაც ვით,  აუდ იტ ორ ის 
მი ერ ჩა ტარ და ალ ტერ ნა ტი ული სა გა და სა ხა დო შე მოწ-
მე ბა. გა დამ ხდელს შე მოწ მე ბის შე დე გებ ზე ჩა ბარ და 
შე მოწ მე ბის აქ ტი და შე სა ბა მი სი გა ან გა რი შე ბა შე მოწ-
მე ბით გა მოვ ლე ნილ და მა ტე ბით გა და სახ დე ლე ბის 
(1000 ლა რამ დე) და რიცხვის შე სა ხებ, რო მელ საც გა-
და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი მთლი ან ად და ეთ ან ხმა, რაც 
ალ ტერ ნა ტი ული სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის აქ ტზე 
და გა და სა ხა დე ბის და რიცხვის შე სა ხებ გა ან გა რი შებ ზე 
ხელ მო წე რით და ად ას ტუ რა. აუდ იტ ორ მა კი, შე სა ბა მი-
სი პრო ცე დუ რე ბის დაც ვით, აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე-
ბი წა რუდ გი ნა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის აუდ იტ ის 
დე პარ ტა მენ ტს. შემ დგომ კი, ეს აქ ტი მი ზეზ თა გა მო, ხა-
რის ხის კონ ტროლს გა და ეცა (ერ თი შე ხედ ვით, აქ ამ დე 
აქ ჩვე ულ ებ რი ვი, რი გი თი, სტან დარ ტუ ლი შემ თხვე-
ვაა), მაგ რამ მოგ ვი ან ებ ით, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
ერ თი ან ბა ზა ში აღ მო აჩ ინ ეს, რომ ერთ-ერთ ინ დი ვი დუ-
ალ ურ მე წარ მეს ში და ქარ თლი დან (ცხა დია, აქ აც თავს 
შე ვი კა ვებთ მი სი იდ ენ ტი ფი ცი რე ბი სა გან), თით ქმის 
ექ ვს წლის წინ,  სხვა დას ხვა დროს - 2007 წლის თე ბერ-
ვალ ში, მარ ტსა და აგ ვის ტო ში,ამ აწ უკ ვე შე მოწ მე ბულ 
შპს-სთვის თით ქოს და მი უწ ოდ ებია 317000 ლა რამ დე 
ღი რე ბუ ლე ბის სა ქო ნე ლი, რა ზეც გა მო წე რი ლია ხუ თი 
მა ტე რი ალ ური სა გა და სა ხა სო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რა (იმ 
დრო ის ათ ვის მოქ მე დი წე სის შე სა ბა მი სად, სა გა და სა-
ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბი იწ ერ ებ ოდა 4 ეგ ზემ პლა-
რად, აქ ედ ან, პირ ვე ლი და მე-3 ეგ ზემ პლა რი ეძ ლე ოდა 
მყიდ ველს (ამ უკ ან ას კნელს, ეს მე-3 ეგ ზემ პლა რი, 

ar ak eT il sin di si eri ga dam xde lis 
qme de bis ga mo pa ti os ani me war me 

ar un da is je bo des 
anu ro gor ar sje raT ma kon tro leb lebs 

pa ti os ani me war mis `crem le bis~
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შე სა ბა მის სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ას თან ერ თად, 
უნ და წა რედ გი ნა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში დღგ-ის 
ჩათ ვლის მი სა ღე ბად), ხო ლო მე-2 და მე-4 ეგ ზემ პლა-
რე ბი რჩე ბო და გამ ყიდ ველს (თა ვის მხრივ, გამ ყიდ ვე-
ლი ან გა რიშ-ფაქ ტუ რის მე-4 ეგ ზემ პლარს, შე სა ბა მი სი 
თვის დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ას თან ერ თად, და ბეგ ვრა ზე 
წა რუდ გენ და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს).

ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი გა რე მო ებ ებ ის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცია, შე მოწ მე ბის დას რუ ლე ბი დან ერ თი თვის შემ დეგ 
მი ეწ ოდა ალ ტერ ნა ტი ული აუდ იტ ის გან მხორ ცი ელ-
ებ ელ პირს და მი ეცა რე კო მენ და ცია,  ეხ ელ მძღვა ნე-
ლა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის ბრძა ნე ბით 
დამ ტკი ცე ბუ ლი სი ტუ აცი ური სა ხელ მძღვა ნე ლოს 
შე სა ბა მი სი მი თი თე ბით, რომ ლის თა ნახ მა დაც აღ ნიშ-
ნუ ლი სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცია შპს-ს უნ და ჩათ ვლო და 
შე მო სავ ლე ბის და მალ ვად და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე 
შე დე გე ბით, მო ეხ დი ნა მი სი   და ბეგ ვრა. 

 ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი შპს-სთის ცნო ბი ლი 
გახ და მას შემ დეგ, რაც ალ ტერ ნა ტი ული აუდ იტ ის 
გან მხორ ცი ელ ებ ელ მა პირ მა მე წარ მეს გა ნუცხა და, რომ 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის ბრძა ნე ბით დამ-
ტკი ცე ბუ ლი სი ტუ აცი ური სა ხელ მძღვა ნე ლოს შე სა ბა-
მი სი მი თი თე ბის სა ფუძ ველ ზე ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი 
ხუ თი ან გა რიშ-ფაქ ტუ რის მი ხედ ვით და ფიქ სი რე ბუ ლი 
სა ქო ნე ლი მას ჩა ეთ ვლე ბო და 2007 წელს შე ძე ნი ლად, 
შემ დგომ კი იმ ავე - 2007 წლის ბო ლოს - დე კემ ბრის 
თვე ში რე ალ იზ ებ ულ ად და ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
მოხ დე ბო და და მა ტე ბით და რიცხუ ლი გა და სა ხა დის 
გა და ან გა რი შე ბა. 

რამ დე ნა დაც ეს ყვე ლა ფე რი სრუ ლი ად გა უგ ებ არი 
და მო ულ ოდ ნე ლი ,,სი ურ პრი ზი“ იყო, შპს ცხა დია, არ 
და ეთ ან ხმა აუდ იტ ორს და სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ-
ლო ბით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მა კონ-
ტრო ლებ ლის მხრი დან მო ითხო ვა შე სა ბა მი სი მტკი-
ცე ბუ ლო ბე ბის წარ მოდ გე ნა, პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში კი 
და იწყო აღ ნიშ ნნუ ლი სა კითხის რე ალ ობ ის შეს წავ ლა.

ალ ტერ ნა ტი ული აუდ იტ ის გან მხორ ცი ელ ებ ელ 
პირ მა გა დამ ხდე ლის მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე შე მო-
სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტი სა გან 

გა მო ითხო ვა და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს მი ეწ ოდა იმ 
სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბის  ქსე რო ას ლე ბი, 
რომ ლე ბიც გამ ყიდ ვე ლის (ინდ. მე წარ მის) სა ხე ლით 
წარ დგე ნი ლი იყო შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში და ბეგ-
ვრა ზე.

აღ მოჩ ნდა, რომ სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ-
რე ბის მი ხედ ვით და ფიქ სი რე ბუ ლი ინ დმე წარ მე 
შპს-სთვის ცნო ბი ლი იყო. მის გან მას ერ თხელ - 2005 
წელს, მარ თლაც, ქონ და შე ძე ნი ლი სა ქო ნე ლი. მაგ რამ 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ერ თი ან ბა ზა ში ახ ლად 
აღ მო ჩე ნილ ან გა რიშ-ფაქ ტუ რებ ზე (ხუ თი ან გა რიშ-ფაქ-
ტუ რი დან არ ცერ თზე), არ არ ის სა ქონ ლის მიმ ღე ბის 
(მყიდ ვე ლი სპა სუ ხის მგე ბე ლი  პი რის)  ხელ წე რა და 
ბე ჭე დი, ეს მა შინ, რო ცა:

სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2005 წლის 14 
თე ბერ ვლის N 84 ბრძა ნე ბის მე-3 მუხ ლის პირ ვე ლი 
ნა წი ლის თა ნახ მად, ,,სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რა 
წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
248-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა 
მი ნის ტრის მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ფორ მის მკაც რი აღ-
რიცხვის დო კუ მენ ტს, რომ ლი თაც დას ტურ დე ბა დღგ-
ით და სა ბეგ რი ოპ ერ აცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ფაქ ტი“. 
ამ ავე მუხ ლის მე-20 ნა წი ლის მი ხედ ვით ,,სა გა და სა ხა-
დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რის გა მო წე რის ფაქ ტი დას ტურ-
დე ბა ხელ მძღვა ნე ლის ან სხვა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის 
ხელ მო წე რი თა და ბეჭ დის დას მით (ამ უკ ან ას კნე ლის 
არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში)“, ხო ლო მე-19 ნა წი ლის მი-
ხედ ვით ,,მე-16 სტრი ქონ ზე კეთ დე ბა მყიდ ვე ლის 
ხელ მო წე რა, მას ზე სა გა და სა ხა დო  ან გა რიშ-ფაქ ტუ რის 
შე სა ბა მი სი ეგ ზემ პლა რის უშუ ალ ოდ გა და ცე მის შემ-
თხვე ვა ში“. ამ ას თან, ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2005 წლის 
14 თე ბერ ვლის N84 ბრძა ნე ბის მე-3 მუხ ლის23 ნა წი ლის 
მი ხედ ვით ,,სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რა გა მი ოწ-
ერ ება ოთხ ეგ ზემ პლა რად, ოთხი ვე ეგ ზემ პლარს აქ ვს 
თა ნა ბა რი იურ იდი ული ძა ლა და თი თოეული მათ გა ნი 
წარ მო ად გენს დე დანს“. 

გა ირ კვა ის იც, რომ სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ-
რე ბის მი ხედ ვით და ფიქ სი რე ბულ მა ,,მომ წო დე ბელ მა“ 
სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ის შე სა ხებ არ აფ ერი იც ის და ეს 

 96 96

#
5

  
o

qt
o

m
be

r
i
-d

ek
em

be
r

i
  

 2
0

1
4



სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბი არ არ ის მის მი ერ 
წარ დგე ნი ლი შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში. აღ ნიშ ნუ ლის 
თა ობ აზე შედ გე ნი ლი იქ ნა ნო ტა რი ულ ად და მოწ მე ბუ-
ლი სა თა ნა დო დო კუ მენ ტი და იგი მტკი ცე ბუ ლო ბის სა-
ხით წა რედ გი ნა ალ ტერ ნა ტი ული აუდ იტ ის გან მხორ-
ცი ელ ებ ელ პირს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის აუდ იტ ის 
დე პარ ტა მენ ტში წარ სად გე ნად. თა ვის პო ზი ცი აში შპს-მ 
და აფ იქ სი რა აგ რეთ ვე, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა გა და სა ხა დო  
ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბით დღგ-ის ჩათ ვლე ბი მას არ აქ ვს 
მი ღე ბუ ლი.

სა კითხის შეს წავ ლი სას ცნო ბი ლი გახ და, რომ ამ ინდ. 
მე წარ მის სა ხე ლით სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ები ან ალ ოგი-
ური წე სით სხვა მე წარ მე ებ თა ნაც არ ის და ფიქ სი რე ბუ ლი 
და მას ზე სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო ებ ის მი ერ დი დი ხა ნია 
მიმ დი ნა რე ობს ძი ება, მაგ რამ იმ მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი ოპ ერ აცი ებ ის ამ სახ ვე ლი სა ბუ ღალ-
ტრო დო კუ მენ ტა ცია 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ის დროს 
ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რა ზე დარ ჩა და ის ინი პრაქ ტი-
კუ ლად მი უწ ვდო მე ლია, თვით სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო ებ-
იც კი ვერ ახ ერ ხე ბენ ამ დო კუ მენ ტე ბის (სა გა და სა ხა დო 
ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბის) მი ხედ ვით ის ეთი და მა ტე ბი თი 
ინ ფორ მა ცი ებ ის მო პო ვე ბას, რო გო რიც არ ის ხსე ნე ბულ 
სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რებ ში მი თი თე ბუ ლი 
სა სა ქონ ლო-სატ რან სპორ ტო ზედ დე ბუ ლე ბი. ვერ ხერ-
ხდე ბა აგ რეთ ვე ამ სა სა ქონ ლო-სატ რან სპორ ტო ზედ-
ნა დე ბებ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა-
შუ ალ ებ ათა მძღო ლე ბი სა გან (და კითხვით) ხსე ნე ბუ ლი 
სა ქონ ლის  გა და ზიდ ვის ოპ ერ აცი ებ ის ფაქ ტობ რი ვად 
შე უს რუ ლებ ლო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ის მო ღე ბა.  

 ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი და მა ტე ბი თი მტკი ცე ბუ ლე-
ბე ბის მა კონ ტრო ლებ ლებ ზე მი წო დე ბის და მა თი 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ-
ტის მე დი აცი ის საბ ჭო ზე გან ხილ ვის მი უხ ედ ავ ად, 
სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 
96-ე მუხ ლის მოთხოვ ნის იგ ნო რი რე ბით, რომ ლის 
თა ნახ მად, ,,ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნო ვალ დე ბუ-
ლია ად მი ნის ტრა ცი ული წარ მო ებ ის ას გა მო იკ ვლი ოს 
საქ მი სათ ვის ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ება და 
გა დაწყვე ტი ლე ბა მი იღ ოს ამ გა რე მო ებ ათა შე ფა სე ბი სა 
და ურ თი ერ თშე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რის თვი საც 
ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 97-ე მუხ ლის 
თა ნახ მად, მტკი ცე ბუ ლო ბა თა გა მი ოკ ვლე ვი სათ ვის 
უფ ლე ბა მო სი ლია  გა მო ითხო ვოს  საქ მეს თან და-
კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი, შე აგ რო ვოს ცნო ბე ბი, 
მო უს მი ნოს და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს, და ინ იშ ნოს 
ექ სპერ ტი ზა, გა მო იყ ენ ოს აუც ილ ებ ელი დო კუ მენ-
ტე ბი და აქ ტე ბი, მტკი ცე ბუ ლე ბა თა შეგ რო ვე ბის, გა-
მოკ ვლე ვის და შე ფა სე ბის მიზ ნით მი მარ თოს კა ნონ-
მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სხვა ზო მებს“  და 
2013 წლის დე კემ ბრის და საწყის ში ალ ტერ ნა ტი ული 
სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის გან მხორ ცი ელ ებ ელი პი-
რის მი ერ შედ გე ნი ლი და მა ტე ბი თი დას კვნის სა ფუძ-
ველ ზე, სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული 
კო დექ სის 96-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის დარ ღვე ვით, 
რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც და უშ ვე ბე ლია ,,ინ დი ვი დუ-
ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ ლი ვი აქ ტის 

გა მო ცე მას სა ფუძ ვლად და ედ ოს ის ეთი გა რე მო ება ან 
ფაქ ტი, რო მე ლიც კა ნო ნით და გე ნი ლი წე სით არ არ ის 
გა მოკ ვლე ული ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნოს მი ერ“ შე-
მოწ მე ბულ შპს-ს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 2013 წლის 
11 დე კემ ბრის სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნით, უკ ან ონ ოდ 
და სრუ ლი ად არ ამ არ ლზო მი ერ ად და მა ტე ბით და ერ-
იცხა დღგ-ის ძი რი თა დი გა და სა ხა დი 55339 ლა რი და 
სა ურ ავი 78139,37 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

სწო რედ ამ დრო იდ ან დაწყე ბუ ლი შპს-ის ხელ-
მძღვა ნე ლო ბას მო უხ და ,,რკი ნის ქა ლამ ნე ბის“ ჩაც მა სი-
მარ თლის ძი ებ ის ათ ვის და მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის 
სრუ ლი დაც ვით, სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნის მი ღე ბის 
შემ დეგ, სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-14 
კა რით დად გე ნი ლი წე სით, შე უდ გა არ აკ ეთ ის ინ დი სი-
ერი გა დამ ხდე ლის ქმე დე ბის გა მო, არ ამ არ თლზო მი ერ-
ად და რიცხუ ლი გა და სა ხა დის და ფი ნან სუ რი სან ქცი ის 
გა უქ მე ბი სათ ვის ბრძო ლას, შე სა ბა მი სი არ აკ ან ონ ზო-
მი ერი მოთხოვ ნა 2013 წლის 20 დე კემ ბრს გა ას აჩ ივ რა  
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში. 

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მე დი აცი ის საბ ჭოს 2014 
წლის 6 თე ბერ ვალს გა მარ თულ სხდო მა ზე გა ნი ხი ლა 
შპს მი ერ წარ დგე ნი ლი სა ჩი ვა რი. ზე მოთ აღ ნიშ ნულ 
მტკი ცე ბუ ლო ბებ თან ერ თად, საბ ჭოს წა რედ გე ნა და-
მა ტე ბი თი არ გუ მენ ტე ბიც იმ ას თან და კავ ში რე ბით, 
რომ ხსე ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბით 
და ფიქ სი რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბა პრაქ ტი კუ ლად 
ფიქ ტი ური ოპ ერ აცი ას წარ მო ად გენ და, რა ზეც აშ კა რად 
მი ან იშ ნებს ხსე ნე ბულ სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ-
რებ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი სა ქონ ლის და ბა ლი ფა სი იმ 
დრო ის ათ ვის ან ალ ოგი ურ სა ქო ნელ ზე არ სე ბულ ფა-
სებ თან შე და რე ბით და სა ვა რა უდ ოდ გამ ყალ ბებ ლის 
მი ერ ხსე ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბის 
გა წე რა პრაქ ტი კუ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა მის მი ერ 
რე ალ იზ ებ ული სა ქონ ლის და ბალ ფა სად რე ალ იზ აცი-
ის ერ თგვა რად ,,გა მარ თლე ბად“. 

და ვის გან ხილ ვის მიმ დი ნა რე ობ ის ას შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რის და ვე ბის გან ხილ ვის საბ ჭოს   ყუ რადღე ბა 
მი ეპყრო იმ არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბის გა რე მო ებ ებ ზეც, 
რომ ხსე ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფა ქა ტუ რებ-
ში და ფიქ სი რე ბუ ლი დრო ით პე რი ოდ ში შპს გა აჩ ნდა 
შე სა ბა მი სი მა რა გე ბი, არ სე ბუ ლი სა თავ სო ები მთლი-
ან ად იყო ათ ვი სე ბუ ლი (რაც მარ ტი ვად დას ტურ დე ბა 
სა წარ მოს სა ბუ ღალ ტრო მო ნა ცე მე ბით, რომ ლე ბიც 
მთლი ან ად შეს წავ ლი ლი და შე მოწ მე ბუ ლი იყ ოშ ემ-
ოწ მე ბის პრო ცეს ში) და მის გან გა მომ დი ნა რე სა წარ მოს 
მი ერ სა ქონ ლის მი ღე ბა პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი 
იყო. შპს-ის მი ერ მა კონ ტრო ლე ბელს ას ევე შე ეთ ავ აზა 
წი ნა და დე ბა ალ ტერ ნა ტი ული გზით სიმ ძლავ რე ებ ისა 
და გა მო ყე ნე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი ხედ ვით გა-
ნე საზღვრათ სა წარ მოს მი ერ გა და მუ შა ვე ბუ ლი პრო-
დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა, რაც სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია 
სა წარ მოს სა ბუ ღალ ტრო ჩა ნა წე რე ბის მი ხედ ვით და-
ფიქ სი რე ბულ მო ნა ცე მებ თან და აშ კა რად გა მოჩ ნდე ბო-
და, რომ სა და ვო სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბის 
მი ხედ ვით და ფიქ სი რე ბუ ლი სა ქო ნე ლი შპს-ს ფი ზი-
კუ რად არ მი უღია და არც გა და უმ უშ ავ ებია. 
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ვთქვათ და მი ეღო შპს-ს ეს სა ქო ნე ლი, რა უნ და 
გა და ეხ ადა და რა დარ ჩე ბო და სა წარ მოს, ღირ და კი 
მკაც რი აღ რიცხვის ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბის  და მალ ვა?

317 000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა ქონ ლის გა და მუ შა-
ვე ბი სას მაქ სი მა ლუ რი რენ ტა ბე ლო ბის (10%) პი რო ბებ-
ში შპს  მი იღ ებ და 31 700 ლარს, აღ ნიშ ნუ ლი თან ხი დან 
მას ბი უჯ ეტ ში გა და სახ დე ლი ექ ნე ბო და დღგ - 4834 
ლა რი (რე ალ იზ ებ ულ პრო დუქ ცი აზე და რიცხუ ლი 
და ხსე ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე ბის 
მი ხედ ვით ჩა სათ ვლე ლი დღგ-ის გათ ვა ლის წი ნე ბით), 
აგ რეთ ვე ამ პრო დუქ ცი ის რე ალ იზ აცი ის ამ ონ აგ ებ იდ ან 
მო გე ბის გა და სა ხა დის სა ხით მო უწ ევ და 4 030 ლა რის 
გა დახ და. ბი უჯ ეტ ში დღგ-ისა და მო გე ბის გა და სა ხა დე-
ბის სა ხით გა და სახ დე ლი ექ ნე ბო და სულ 8864 ლა რი.

ცხა დია, არ აგ ონ ივ რუ ლია ამ თან ხის თვის რის კის 
ტა რე ბა. ამ კუთხი თაც რომ შევ ხე დოთ სა კითხს, ეს არ-
გუ მენ ტიც ან გა რიშ გა სა წე ვია.

წარ დგე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლო ბე ბი სა და გა რე მო ებ-
ებ ის შეს წავ ლის, ან ალ იზ ისა და  გან ხილ ვის სა ფუძ-
ველ ზე, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მე დი აცი ის საბ-
ჭოს 2014 წლის 6 თე ბერ ვლის სხდო მა ზე მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბის თა ნახ მად გა მო იცა შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რის 2014 წლის  19 თე ბერ ვლის ბრძა ნე ბა შპს 
სა ჩივ რის ნა წი ლობ რივ დაკ მა ყო ფი ლე ბის თა ობ აზე, 
სა დაც სხვა ღო ნის ძი ებ ებ თან ერ თად, პირ და პი რაა მი-
თი თე ბუ ლი, რომ და ევ ალა ალ ტერ ნა ტი ული აუდ იტ ის 
გან მხორ ცი ელ ებ ელ პირს სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნით 
და რიცხუ ლი თან ხე ბის კო რექ ტი რე ბა (შემ ცი რე ბა), 
თუმ ცა, ძნე ლი წარ მო სად გე ნი შე იძ ლე ბა იყ ოს, მაგ რამ 
აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ვა ლე-
ბე ბი არ შეს რულ და და  სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნით 
თან ხის და რიცხვა შპს-ზე მა ინც გან ხორ ცი ელ და.  და-
ყა და ღე ბუ ლი იქ ნა მი სი სა ბან კო ან გა რი შე ბი და ქო ნე ბა, 
რის გა მოც მას პრაქ ტი კუ ლად შე უჩ ერ და ეკ ონ ომ იკ ურ 
საქ მი ან ობა.

შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, შპს იძ-
ულ ებ ული შე იქ მნა 2014 წლის 6 ივ ნისს შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რი სათ ვის კვლავ მი ემ არ თა სა ჩივ რით. ეს უკ ან-
ას კნე ლი შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მე დი აცი ის საბ ჭომ 
გა ნი ხი ლა 2014 წლის 8 აგ ვის ტოს და ფაქ ტობ რი ვად 
მი იღო იგ ივე გა დაწყვე ტი ლე ბა ისე, რომ სა გა და სა ხა-

დო მოთხოვ ნით არ ამ არ თლზო მი ერ ად  და რიცხუ ლი 
თან ხე ბი კვლავ დარ ჩა და რიცხუ ლი.

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის გა დაწყვე ტი ლე ბა შპს-მ 
2014 წლის 03 სექ ტემ ბერს გა ას აჩ ივ რა  ფი ნან სთა სა მი-
ნის ტროს თან არ სე ბულ და ვე ბის საბ ჭო ში, რო მე ლიც 
გა და სა ხა დი გა დამ ხდე ლის და ჟი ნე ბუ ლი მოთხოვ-
ნით, და ვე ბის საბ ჭო ში არ სე ბუ ლი და ვე ბის სიმ რავ-
ლის მი უხ ედ ავ ად,  მი სი გან ხილ ვა რიგს გა რე შე იქ ნა 
გან ხი ლუ ლი და მას ზე და მა ტე ბი თი მტკი ცე ბუ ლე ბა თა 
მო პო ვე ბის მიზ ნით სა ჩივ რის გან ხილ ვა 2015 წლის 10 
იან ვრამ დე შე ჩერ და. 

პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში შპს-მ პრე მი ერ-მი ნის ტრსაც 
მი მარ თა. 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის კან ცე ლა რი იდ ან მი-
ღე ბუ ლი შეტყო ბი ნე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს 
პრე მი ერ-მი ნის ტრის სა ხელ ზე გაგ ზავ ნი ლი წე რი ლი 
გა და ეგ ზავ ნა სა გა და სა ხა დო ომ ბუც მენს. სა გა დას და ხა-
დო ომ ბუც მენ მა ფაქ ტობ რი ვად გა იზი არა მტკი ცე ბუ-
ლო ბა თა ერ თობ ლი ობა და  რე კო მენ და ცი ით მი მარ თა 
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს თან არ სე ბულ 
სა გა და სა ხა დო და ვე ბის გან ხილ ვის საბ ჭოს სა ეჭ ვო 
გა რე მო ებ ებ ის სა ფუძ ველ ზე და რიცხუ ლი გა და სა ხა დე-
ბი სა და შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი სან ქცი ებ ის გა უქ მე ბა-
ზე. აწი უკ ვე ჯე რი და ვე ბის გან ხილ ვის საბ ჭო ზეა, მას 
შე უძ ლია არ გა იზი არ ოს ომ ბუც მე ნის რე კო მენ და ცია.

აი, ასე, პა ტი ოს ანი გა დამ ხდე ლი ეძ ებს სა მარ თალს 
და ამ ძებ ნა ში ფრი ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სხვა სა სი-
ცოცხლო ინ ტე რე სე ბი ილ ახ ება. 

წარ მოდ გე ნი ლი კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვი დან 
აშ კა რად ჩანს, თუ რამ დე ნა და ად აც ული ქვე ყა ნა ში 
კონ სტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
მოთხოვ ნე ბი და რამ დე ნად კა ნონ ზო მი ერია სა ქარ-
თვე ლოს სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ში გა დამ ხდელ თა 
სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბის პრაქ ტი კა. უდ ავოა, 
რომ გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა სა გა და სა ხა დო ად მი-
ნის ტრი რე ბის მსგავ სი ფორ მე ბი და მე თო დე ბი სა სი კე-
თოდ არ წა ად გე ბა ქვე ყან ში მე წარ მე ობ ის და მდგრა დი 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის საქ მეს.
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და სავ ლე თის ლი ტე რა ტუ რა ში ერ თმა ნე თი სა გან გა ნას-
ხვა ვე ბენ მიკ რო და მაკ რო დო ნის რე გი ონ ალ იზ მს. მაკ რო 
დო ნის რე გი ონ ალ იზ მი გლო ბა ლურ სიბ რტყე ზე გა ნი ხი-
ლა ვენ, ხო ლო, მიკ როს კი - თვით სა ხელ მწი ფოს შიგ ნით 
არ სე ბულ ვი თა რე ბას.1 ამ ას თან აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ყვე ლა 
რე გი ონს არ შე იძ ლე ბა ერ თნა ირი იდ ენ ტი ფი კა ცია მივ ცეთ 
და ის ინი თა ნა ბა რად შე და რე ბი თი  ხა სი ათ ის არ არი ან.2

არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც  რე-
გი ონ ალ იზ მი წარ მოდ გენ ლია რო გორც პო ლი ტი კა და 
პრო ექ ტი, რო მე ლიც ას ოც ირ ებ ულია პროგ რა მას თან და 
მი სი გან ხორ ცი ელ ება ით ვა ლის წი ნებს ინ სტი ტუ ტე ბის 
მშე ნებ ლო ბას. იგი თა ნამ შრომ ლო ბის და ინ ტეგ რა ცი ის 
პრო ცე სია. ამ ის სა ფუძ ველ ზე და ხა სი ათ ებ ულია რე გი ონ-
ალ იზ მის ხუ თი კა ტე გო რია: 1. სო ცი ალ ური და ეკ ონ ომ-
იკ ური რე გი ონ ალ იზ მი; 2. რე გი ონ ულ ცნო ბი ერ ებ ას თან 
და იდ ენ ტუ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რე გი ონ ალ იზ მი; 
3. სა ხელ მწი ფო თა შო რი სო კო ოპ ერ აცი ის რე გი ონ ალ იზ მი; 
4. სა ხელ მწი ფოს შემ დგომ გან ვი თა რე ბას თღან და კავ ში-
რე ბუ ლი რე გი ონ ალ იზ მი; 5. რე გი ონ ული ინ ტეგ რა ცია 
და კავ ში რე ბი.3

აღი არ ებ ულია რომ რე გი ონ ალ ური თე ორი ები ერ თმა-
ნეთს უფ რო მე ტად ავ სე ბენ, ვიდ რე, ეწ ინა აღ მე დე გე ბი ან. 
ის ინი  ცდი ლო ბენ მის ცენ გან მარ ტე ბა სხვა დას ხვა პო ზი-
ცი ებ იდ ან და არა ფო კუ სი რე ბა მო ახ დი ნონ  სხვა დას ხვა 
ას პექ ტებ ზე, რო გო რი ცაა: ის ტო რი ული მოვ ლე ნე ბი, გა-
და დე ნის მე ქა ნიზ მი, სარ გე ბე ლი-და ნა ხარ ჯის ან ალ იზი 
და სხვ. 4 ყო ვე ლი მათ გა ნის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელია ევ-
რო-ცენ ტრის ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა.  ევ რო პუ ლი ინ ტეგ-
რა ცი ის გა მოც დი ლე ბა ხდე ბა  შე და რე ბი თი სხვა ქვეყ ნე-
ბის თვის. ევ რო ცენ ტრიზ მთან და კავ ში რე ბით შე საძ ლე-
ბე ლია არ აფ ერი იყ ოს გა საკ ვი რი, მაგ რამ იმ ას აც აღ ნიშ-
ნა ვენ, რომ  ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის ინ ტერ პრე ტა ცია 
შე საძ ლებ ლია და მა ხინ ჯდეს, ან ის ეთი ფორ მა მი იღ ოს, 
რო მე ლიც მი ეს ად აგ ება და სამ ტკი ცე ბელ პა რა დიგ მას.5 

თუ მკვლე ვა რე ბი და იწყე ბენ იმ ის მტკი ცე ბას,რომ რე-
გი ონს ახ ასი ათ ებს თა ვი სე ბუ რე ბა, მა შინ იგი აღ ქმუ ლია 

1 Philippe de Lombaerde,Fredrik Soderbaum, Luk van 
Langenhove and Francis Baert. The problem of comparison in 
comparativeregionalism. Review of International Studies (2010), 
36,გვ. 731–753. British International Studies Associationdoi. 
p. 736-373. http://academia.edu/2800882/The_problem_of_
comparison_in_comparative_regionalism

2 იქვე, გვ.737,
3 Andrew Hurrell,‘Regionalism in Theoretical Perspective’, 

in Louise Fawcett and Andrew Hurrell (ed.),Regionalismin 
World Politics.Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 39–45.

4 PHILIPPE DE LOMBAERDE, FREDRIK SÖDERBAUM,  
LUK VAN LANGENHOVE AND FRANCIS BAERT. The 
problem of comparison in comparativeregionalism. Review 
of International Studies (2010), 36, გვ.741. 2010 British 
International Studies Associationdoi. p. 736-373. http://academia.
edu/2800882/The_problem_of_comparison_in_comparative_
regionalism
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რო გორც ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის სა წი ნა აღ მდე გო კონ-
ცეფ ცი ად. ეს გა რე მო ება მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა რი ერია თე-
ორი ებ ის ფორ მი რე ბა ში. შე სა ბა მი სად იმ ძლავ რა და დო-
მი ნი რე ბუ ლი გახ და ევ რო ცენ ტრიზ მის მი მარ თუ ლე ბა. 

ევ რო ცენ ტრიზ მი გახ და  რე გი ონ ული ინ ტეგ რა ცი ის 
მო დე ლის სა ფუძ ვე ლი. თუმ ცა, მკვლე ვა რე ბი იმ ას აც აღ-
ნიშ ნა ვენ, რომ ამ ვი თა რე ბას ხე ლი შუწყო  ვრო კავ ში რის 
რე გი ონ ალ ის ტებ სა და და ნარ ჩენ მსოფ ლიო ქვეყ ნებ ში  
რე გი ონ ალ იზ მის სა კითხე ბით და ინ ტე რე სე ბულ მხრე-
ებ თან დე ბა ტე ბის ნაკ ლე ბო ბამ,  კო მუ ნი კა ცი ებ ის ნაკ ლე-
ბო ბამ და სხვა დას ხვა პო ზი ცი ებ ის გა უც ნო ბი ერ ებ ლო ბამ  
და რე გი ონ ულ სპე ცი ალ იზ აცი ის  და იმ პო ზი ცი ებს შო-
რის წი ნაღ მდე გო ბამ, რომ ლე ბიც ქვეყ ნე ბის კერ ძო შემ-
თხვე ვებს და გა მოც დი ლე ბას ემ ყა რე ბა.6 ევ რო ცენ ტრის-
ტულ კონ ცეფ ცი ას აქ ვს ამ ბი ცი ური პრე ტენ ზია თუმ ცა, 
არა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი  აქ ცენ ტს აკ ეთ ებ ენ  პრაქ ტი კულ 
რე გი ონ ულ კონ ტექ სტზე, რაც წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო დის 
ევ რო ცენ ტრის ტულ მიდ გო მებ თან. შე სა ბა მი სად ამ ორ 
მიდ გო მას შო რის კონ სტრუქ ცი ული დი ალ ოგი ჯერ ჯე-
რო ბით არ არ სე ბობს. რე გი ონ ული ფე ნო მე ნი არ ის მრა-
ვალ ვა რი ან ტი ული და პლუ რა ლის ტუ ლი, ამ იტ ომ შე და-
რე ბი თი რე გი ონ ალ იზ მი სწო რედ მოქ ნილ და შემ თხვე ვე-
ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი თე ორი ებს უნ და ემ ყა რე ბო დეს. 

დი დი ბრი ტა ნე ლი, ვარ ვი კის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო-
ფე სო რი შა უნ ბრეს ლი ნი ევ რო ცენ ტრიზ მს უწ ოდ ებს დიდ 
საფ რთხეს და წი ნა აღ მდე გო ბად რე გი ონ ალ იზ მის მეც ნი-
ერ ულ გან ვი თა რე ბა ში. მი სი აზ რით, აზი ის ქვეყ ნებ ში 
რე გი ონ ალ ური გან ვი თა რე ბა არ შე იძ ლე ბა და ემ სგავ სოს 
ევ რო პა ში რე გი ონ ალ იზ მს. მა თი შე და რე ბა რთუ ლია. ევ-
რო პა არ არ ის მა გა ლი თი, ან შემ თხვე ვა, არ ამ ედ, საწყი-
სი შემ თხვე ვა, რო მე ლიც ქმნის ნორ მებს და ქმნის სხვა 
ქვეყ ნე ბის თვის მო ლო დინს. ამ ას თან, იგი სხვა ქვეყ ნებ ში 
რე გი ონ ალ ური კონ ცეფ ცი ებ ის ფორ მი რე ბა ზე ზე მოქ მე-
დებს. ას ევე იგი ახ დენს ინ სტი ტუ ტე ბის ფორ მი რე ბა ზე 
გავ ლე ნას. 

ვარ ვიკ სის აზ რით, დღეს რაც ჩვენ გვჭირ დე ბა , არ ის 
რე გი ონ ალ იზ მზე ახ ალი წარ მოდ გე ნე ბის შექ მნა და სხვა-
დას ხვა ქვეყ ნის შემ თხვე ვე ბის და მდგო მა რე ობ ის შეს წავ-
ლა იმ ის ათ ვის რომ ახ ალი გე ნე რი ზი რე ბუ ლი კონ ცეფ ცია 
შე იქ მნას.7

ბრეს ლი ნი ამ ოდ ის იმ ფაქ ტი დან, რომ რე გი ონ ალ იზ-
მს ქმნის ვაჭ რო ბა, ინ ვეს ტი ცი ები , წარ მო ება და ეკ ონ ომ-
იკა მო ითხოვს ინ ტერ გრა ცი ას, ხო ლო ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ-
ტუ რო ბა კი მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რამ დე ნა დაც იგი ნე ბის მი-
ერი რე გი ონ ული პრო ექ ტის საწყი სი პუნ ქტია.8  იგი აღ-

6  იქვე
7 Shaun Breslin. (2005). Studying Regionalism(s): 

Comparativism and Eurocentricism.  Paper for the joint Fudan 
University, LSE, and Sciences Po Conference on China and Asian 
Regionalism, Shanghai, 7&8 January .2005.გვ. 4. http://www2.
warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/breslin/research/regionalism.
pdf
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ნიშ ნავს, რომ რო ცა  ჩვენ ვწერთ რე გი ონ ალ იზ მზე, ვგუ-
ლის ხმობთ ინ ტეგ რა ცი ას, მაგ რამ მი სი შე დე გი შე იძ ლე ბა 
იყ ოს ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ფრაგ მენ ტა ცია.1 

ლი ტე რა ტუ რის გან ზო გა დე ბი სას კემ ბრი ჯის უნ ივ-
ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, ჯონ ლოგ ლი ნი  ას კვნის, რომ 
ერ ოვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს და ერ ოვ ნულ მთავ რო ბე ბის 
მოქ მე დე ბე ბი დღეს გან სხვა ვე ბუ ლია, ვიდ რე არ სე ბობ და 
თუნ დაც ოც და ათი წლის წინ. მეტ წი ლად, ეს სა ხელ მწი-
ფოს  კე თილ დღე ობ ის ბუ ნე ბის   ცვლი ლე ბის და  ერ-
ოვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს რე კონ ფი გუ რა ცი ის შე დე გია. 
ერ ოვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის მი ერ ზე მო დან ქვე მოთ მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი მო დე ლი არ ის უფ რო სტრა ტე გი ული, 
ვიდ რე, ინ ტერ ვენ ცი ული, თუმ ცა  ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბი დან ინ ტრე ვენ ცი ებ ის რე ჟი მი  კვლავ არ სე ბობს, 
მაგ რამ თა ნა და ფი ნან სე ბა დღეს არ ის ახ ალი მიდ გო მა, 
რო მე ლიც ცვლის ცენ ტრის და მო კი დე ბუ ლე ბას რე გი ონ-
ებ ის დმი.

 ცენ ტრსა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის 
ურ თი ერ თო ბის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი ხდე ბა ალ ტერ-
ნა ტი ვებ ზე აგ ებ ული ურ თი ერ თო ბე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი-
სი ბუ ნე ბით  ლი ბე რა ლუ რია. იგი გა მო იყ ენ ება ტე რი ტო-
რი ული მმარ თვე ლო ბი სას.2 იგი ხაზს უს ვამს იმ გა რე მო-
ებ ას, რომ არ სე ბობს სხვა დას ხვა კონ ფი გუ რა ცია ევ რო პის 
ქვეყ ნებ ში. 

დღეს ფარ თოდ აღი არ ებ ულია ად გი ლობ რი ვი ავ ტო-
ნო მი ის რო ლი პო ლი ტი კურ, სო ცი ალ ურ და ეკ ონ ომ იკ ურ 
საქ მი ან ობ აში. ეს სა ყო ველ თაო გა გე ბა უკ ვე გავ რცელ და 
ევ რო პა ში ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო პის საბ ჭოს მი ერ, ას-
ევე ის ეთი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ, რო-
გო რი ცაა მსოფ ლიო ბან კი და გა ერო. 

ჯ. ლოგ ლი ნი აღი არ ებს, რომ  დღეს იქ მნე ბა პრობ-
ლე მე ბი თე ორი ასა და დე მოკ რა ტი ის გან ხორ ცი ელ-
ებ აში. ად რე, დე მოკ რა ტია პირ ველ რიგ ში, რო გორც 
ლი ბე რა ლუ რი ფე ნო მე ნი, მხო ლოდ  ერ ოვ ნულ დო-
ნე ზე გა ნი ხი ლე ბო და. დღეს, რო გორც თე ორია და ას-
ევე პრაქ ტი კა უნ და შე იც ვა ლოს და და ინ ერ გოს  რე-
გი ონ ული და ად გი ლობ რი ვი დე მოკ რა ტი ის ცნე ბე ბი.3

ევ რო პულ ინ ტეგ რა ცი ას თა ნაა  და კავ ში რე ბუ ლი  მრა-
ვალ დო ნი ანი მმარ თვე ლო ბის თე მა, რო მელ საც გა სუ ლი 
სა უკ უნ ის  90-იანი წლე ბის და საწყის სი გე რი მარ კმა ჩა-
უყ არა სა ფუძ ვე ლი.4 იგი შე და რე ბი თი რე გი ონ ალ იზ მის 
პრინ ცი პებს ეფ უძ ნე ბა. მი სი არ სი იმ აში მდგო მა რე ობს, 
რომ ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი ვი თარ დე ბი ან  არა მარ ტო ცენ-

1  იქვე გვ. 23-24.
2 John Loughlin. Federalism, Regionalism and Local 

Government: comparative perspectives on transforming the 
nation-state. School of European Studies, Cardiff University . 
Review. European Political Science: 7 2008. P. 479-480. http://
www.sciencespo-aix.fr/media/federalism-regionalism.pdf

3 John Loughlin. Federalism, Regionalism and Local 
Government: comparative perspectives on transforming the 
nation-state. School of European Studies, Cardiff University . 
Review. European Political Science: 7 2008. P. 479-480. http://
www.sciencespo-aix.fr/media/federalism-regionalism.pdf

4  Simona Piattoni, Multi – level Governance in the EU. Does 
it Work? Globalization and Politics: A Conference in Honor 
of  Suzanne Berger, MIT, May 8 and 9, 2009. p.4. http://www.
princeton.edu/~smeunier/Piattoni.

ტრა ლუ რი სა ხელ მწი ფო ებ იდ ან ევ რო პუ ლი გა ერ თი ან ებ-
ის კენ, არ ამ ედ, ქვე მოთ, ქვე ნა ცი ონ ალ ური ხე ლი სუფ ლე-
ბის კე ნაც. 

შე სა ბა მი სად ხდე ბა გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის ინ-
სტი ტუ ცი ონ ალ ური დის პერ სია და იმ ის თა ვი დან გა აზ-
რე ბა თუ რა რო ლი უნ და ჰქონ დეს ცენ ტრა ლურ ხე ლი-
სუფ ლე ბას. ხე ლის ფლე ბის დის პერ სია საგ რძნო ბია ევ-
რო კავ ში ორ ის ქვე ნებ ში, მაგ რამ იგი არ არ ის უნ იკ ალ ური. 

და სავ ლე თის ლი ტე რა ტუ რა ში მკვლე ვა რე ბის გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის ქვეშ არ ის  ვერ ტი კა ლუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის შე დე გე ბის გა მოვ ლე ნა, რო მე ლიც დღეს 
გან სა კუთ ტე ბით პო ლი ტი ზი რე ბუ ლია. ის იც უნ და აღ-
ვნიშ ნოთ, რომ  2008 წელს ევ რო პარ ლა მენ ტმა მი მარ თა 
ქვეყ ნებს  რაც  შე იძ ლებ სწრა ფად გა ნა ვი თა რონ მრავ-
ლდო ნი ანი 

 ხე ლი სუფ ლე ბა. 5 მრა ვალ დნი ან ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
ევ რო პა ხე დავს ევ რო კავ ში რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
გაძ ლი ერ ებ ის პი რო ბას და მას კრი ზი სე ბის გა დაჭ რა ში 
პრი ორ ეტ უტ ულ მი მარ თუ ლე ბად ას ახ ელ ებს. 6

დე ბა ტე ბი მრა ვალ დო ნი ანი მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ 
ევ რო პა ში  სხვა დას ხვა ას პექ ტში მიმ დი ნა რე ობს. ზო გი-
ერ თი ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს, რომ მრვალ დო ნი ანი ხე ლი-
სუფ ლე ბა იწ ვევს კო რუფ ცი ის ზრდას, რამ დე ნა დაც ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ზე მოქ მე დე ბა არ ის სუს ტი 
და პო ტენ ცი ურ კო რუფ ცი ონ ერს მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე-
ბის ერთ სეგ მენ ტზე აქ ვს გავ ლე ნა და ფრაგ მენ ტი რე ბუ-
ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მა ვერ მოქ მე დებს პა ტი ოს ნე-
ბის გან ვი თა რე ბა ზე. 7  

კა ლი ფორ ნი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი და ნი-
ელ ტრეს მა ნი  სხვა დას ხვა ჰი პო თე ზე ბის დაშ ვე ბით ამ კი-
ცებს, რომ ფე დე რა ლუ რი სტრუქ ტუ რის მქო ნე ქვეყ ნე ბი 
გა ცი ლე ბით უფ რო კო რუმ პი რე ბუ ლი შე იძ ლე ბა იყ ოს, 
რაც შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე ული იყ ოს მი სი ზო მით და ფის კა-
ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ით.8 

ან ალ ოგი ურ ად ამ ტკი ცებს მი უნ ჰე ნის  და ამ სტერ და-
მის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი,  ბ. და ნ. ნე იდ ორ-
ფე რე ბი, რო მელ თა აზ რით, იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც თვით-
მმარ თვე ლო ბა და რე გი ონ ული  ავ ტო ნო მი ურ ობაა  გან-

5 European Parliament resolution of 21 October 2008 on 
governance and partnership at national and regional levels and a 
basis for projects in the sphere of regional policy (2008/2064(INI)). 
Item 18. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=
TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-492

6 Own-Initiative Opinion of the Committee of the Regions 
on The Committee of the Regions’ White Paper on Multilevel 
Governance’, 80th plenary session, 17–18 June 2009. p. 5, 21. 
http://web.cor.europa.eu/epp/Ourviews/Documents/White%20
Paper%20on%20MLG.pdf

7 ციტირებულია წიგნიდან: Daniel Treisman. The 
causes of corruption: a cross-national study. Journal of Public 
Economics 76 (2000) გვ. 407. http://www.policyinnovations.org/
ideas/policy_library/data/01437/_res/id%3Dsa_File1/Treisman_
Causes_Corruption.pdf

8  Daniel Treisman. The causes of corruption: a cross-
national study. Journal of Public Economics 76 (2000). გვ. 430, 
433. http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/
data/01437/_res/id%3Dsa_File1/Treisman_Causes_Corruption.
pdf
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ვი თა რე ბუ ლი, დი დია კო რუფ ცი ის ქსე ლიც. რად გან ად-
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბას, რომ ლე ბიც ღე ბუ ლო ბენ 
გა დაწყვე ტი ლე ბებს, აქ ვთ   საკ მა ოდ დი დი იურ ის დიქ-
ცია.  მმარ თვე ლო ბის და ნა წი ლე ბა ზრდის მექ რთა მე ობ ის 
და ნა ხარ ჯს და პო ლი ტი კურ კო რუფ ცი ას.  1 ფის კა ლუ რი 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცია კი არ ყევს  სტა ბი ლუ რო ბას2 

მარ თა ლია ზო გი ერ თი ავ ტო რი  ამ ტკი ცებს, რომ დე-
ცენ ტრალ ზა ცია ზრდის  ბი ურ ოკ რა ტი ის ან გა რიშ გე ბი-
ან ობ ას ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის ად მი და ამ დე ნად 
ხელს უნ და უწყობ დეს კო რუფ ცი ის შემ ცი რე ბას, რად გან 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა არ ის უკ ეთ ინ ფორ მი ებ ული, 
3   მაგ რამ სხვე ბი  ამ ის სა წი ნა აღ მდე გოდ ამ ტკი ცე ბენ იმ ას-
აც, რომ ად გი ლობ რივ ხელ სი უფ ლე ბა ში მო ნი ტო რინ გის 
სის ტე მა არ ის სუს ტი,  პრე სის  თა ვი სუფ ლე ბა კი შეზღუ-
დუ ლი,  ხო ლო მე დია კი უფ რო მე ტად გან ვი თა რე ბუ ლია 
ერ ოვ ნულ დო ნე ზე.  ამ ავ ტო რე ბის გა მოკ ვლე ვით, მას მე-
დი ის თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხი გან საზღვრავს კო რუფ ცი-
ის დო ნეს.4

ბოს ტო ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი ჯ. გერ რინ-
გის და ს.ტა კე რის აზ რით, ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი და მკაც-
რად იერ არ ქი ული სტრუქ ტუ რე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ 
მეტ ან გა რიშ გე ბი ან ობ ას, რამ დე ნა დაც  პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ები ძლი ერია და ბი ურ ოკ რა ტია ნაკ ლე ბად არ ის 
ფრაგ მენ ტიტ რე ბუ ლი .5

მაქს პლან კის ინ სტი ტუ ტის მკვლე ვა რი  ფ. შარ პი ამ-
ტკი ცებს, რომ  მრა ვალ დო ნი ანი მარ თვა ქვეყ ნებს აყ ენ ებს 
გა მო უვ ალ მდგო მა რე ობ აში და სა ხელ წმი ფო  მოწყო ბის 
ლი ბე რა ლუ რი მიდ გო მე ბი ძირს უთხრის რეს პუბ ლი კე-
ბის ლე გი ტი მუ რო ბას. იგი მო ითხოვს პო ლი ტი კუ რი ძა-
ლა უფ ლე ბის და ავ ტო ნო მი ურ ობ ის და ბა ლან სე ბას. 6 

ა. რო დე ნი ამ ტკი ცებს, რომ დე ცენ ტრა ლიზ ბუ ლი ფე-
დე რა ლიზ მი არ ის  ან ტი დეპ რე სან ტი  მენ ტა ლუ რი ჯან-
მრთე ლო ბის თვის. მი სი მთა ვა რი ჰი პო თე ზა არ ის ის, რომ 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მელ საც აქ ვს ვალ დე-

1 Benjamin H. Neudorfery Natascha S. Neudorfer. 
Decentralization and Political Corruption:

The Beginning of a Beautiful Friendship? გვ. 2-3. http://
www.falw.vu/~mlg/papers/Neudorfer_decentralization%20
and%20corruption.pdf;

2 Jonathan Rodden , Erik Wubbles. Fiscal Decentralization 
and The  Bussienss Cycle : An Empirical Study of Seven 
Federations.  Economics&Politics. Volume 22 March 2010 No. 
1. გვ.

3 Cai, Hongbin, and Daniel Treisman. 2004. State 
corroding federalism." Journal of Public Economics 88(2004): 
გვ.819. http://www.econ.kuleuven.ac.be/public/ndaaa08/
statecorrodingfederalism.pdf

4 Lessmann, Christian, and Gunther Markwardt. 2010. 
One Size Fits All? Decentral-ization, Corruption, and the Moni-
toring of Bureaucrats." World Development 38(4). Abstract.. 
http://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v38y2010i4p631-646.html

5  Gerring, John, and Strom C. Thacker. 2004. \Political 
Institutions and Corruption:

The Role of Unitarism and Parliamentarism." British Journal 
of Political Science 34(2): გვ.298-300. http://sws.bu.edu/jgerring/
documents/Corruption.pdf

6 Fritz W. Scharpf. Legitimacy in the Multilevel European 
Polity. MPIfG Working Paper 09/1. http://www.mpifg.de/pu/
workpap/wp09-1.pdf

ბუ ლე ბა და აფ ინ ან სოს ად გი ლობ რი ვი  მმარ თვე ლო ბა და 
ახ დენს გა და სა ხა დე ბის მოკ რე ბას, ვერ და ეფ უძ ნე ბა ად-
გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას მა შინ, რო დე საც ად გი ლობ-
რი ვი  მე ურ ნე ობა კრი ზისს გა ნიც დის და მათ სჭირ დე ბა 
დახ მა რე ბა. და ნა წევ რე ბუ ლი ფე დე რა ლუ რი ხე ლი სუფ-
ლე ბა ქმნის უპ ას უხ ის მგებ ლო  ქცე ვებს. 7

ამ ავე პო ზი ცი აზე არი ან  სხვა ავ ტო რე ბიც. მა გა ლი-
თად, ბრე მე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი ჰ. ობ-
გი ნე რი, ს.ლე იბ ფრი დი და ფ.კას ტე ლი ამ ტკი ცე ბენ, რომ 
რე გი ონ ალ ურ ად და ნა წევ რე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლბა აბ რკო-
ლებს კე თილ დღე ობ ის გა და ნა წი ლე ბას.  სხვა დას ხვა ევ-
რო პუ ლი ქვე ყე ნე ბის ის ტო რი ული  მი მო ხილ ვით  და იმ 
თე ზის ზე და ფუ ძე ბით, რომ ხან გრძლივ პე რი ოდ ში  ევ-
რო პის უძ ვე ლეს ფე დე რა ლურ ქვე ყე ნებ ში კე თილ დღე-
ობ ის სა ხელ მწი ფოს კონ სო ლო და ცია  შემ ცირ და, ის ინი 
ამ ტკი ცე ბენ კე თილ დღე ობ ის გან სხვა ვე ბუ ლი სტან დარ-
ტე ბის ფორ მი რე ბას ევ რო პის კენ პროგ რეს თან ერ თად. ამ-
ას თან, ევ რო პა შე დის გან ვი თა რე ბის ხა ფან გში და ღრმა 
პო ლი ტი კურ და ეკ ონ ომ იკ ურ გან ხეთ ქი ლე ბა ში. 8

და სავ ლე თე ლი მკვლე ვა რე ბი აქ ცენ ტს აკ ეტ ებ ენ ერ-
ოვ ნულ იდ ენ ტუ რო ბა ზეც. ევ რო პუ ლი ცენ ტრიზ მი სულ 
უფ რო მკვეთ რად ად გენს ევ რო პა შო გა ერ თი ან ებ ული 
ქვეყ ნე ბის ერ თი ან იდ ენ ტი ფი კა ცი ას „ევ რო პე ლის“ სა ხე-
ლით. 

2004 წელს ევ რო პის ქვეყ ნებ ში  გა მო კითხუ ლი მო-
სახ ლე ობ ის 54 პრო ცენ ტი თა ვი თავს უწ ოდ ებ და „ევ რო-
პელს“ და 6 პრო ცენ ტი კი თვლი და, რომ ის ინი ჯერ არი-
ან ევ რო პე ლე ბი და შემ დეგ კი იმ ერ ოვ ნე ბის, რო მელ საც 
ის ინი მი ეკ უთ ვნე ბოდ ნენ, ხო ლო 4 პრო ცენ ტი კი აღი არ-
ებ და თა ვის თავს მხო ლოდ ევ რო პე ლად. 9 მარ თა ლია ეს 
ციფ რე ბი არ არ ის მო ცუ ლო ბი თი, მაგ რამ ცხა დია, რომ 
ევ რო პი ზა ცი ას თან და თა ნო ბით უკ ანა პლან ზე გა დაჰ ყავს 
ერ ოვ ნუ ლი თვით შეგ ნე ბა, რა საც ამ არ თლე ბენ იმ ით, რომ 
მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა  სო ცი ალ ური პო ლი-
ტი კის, გა და სა ხა დე ბის  და სხვა  ქმე დე ბე ბის ჰარ მო ნი ზე-
ბა, თუ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში ხალ ხს ექ ნე ბათ ერ თი ანი ევ-
რო პე ლო ბის  შეგ რძნე ბა.10

და სავ ლე თე ლი მკვლე ვა რე ბი აღი არ ებ ენ, რომ ევ რო-
პი ზა ცი ას აქ ვს თა ვი სი და დე ბი თი შე დე გიც; იგი ახ დენს 
ევ რო პის ინ სტი ტუ ტე ბის და სტან დარ ტე ბის ლე გი ტი მა-

7 Jonathan A. Rodden.  Hamilton's Paradox: The Promise 
and Peril of Fiscal Federalism. Cambridge University Press, 2006. 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=
online&aid=1963692&previous=true&jid=JOP&volumeId=69&i
ssueId=01

8  Herbert Obginer, Stephan Leibfried, Francis G. Castles. 
Prospects for a Europena Walfare State. Lessons from Walfare 
State Development in six OECD-Federations.TRanstate Working 
Paper, #16Bremen, 2005. .გვ.1-2

9 Kimberly Twist.  Integration Without Identifi cation? The 
Determinants of Europeanness in the E. University of California, 
Berkeley. European Union Studies Association Conference. April 
2009. http://www.unc.edu/euce/eusa2009/papers/twist_04D.pdf

10 ციტირებულია წიგნიდან: Kimberly Twist.  Integration 
Without Identifi cation? The Determinants of Europeanness 
in the E. University of California, Berkeley. European Union 
Studies Association Conference. April 2009. http://www.unc.
edu/euce/eusa2009/papers/twist_04D.pdf
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ცი ას და ხალ ხის ერ თო ბას აფ უძ ნებს არა რო გორც მა თი 
ჯა მის სა ხით, არ ამ ედ მა თი ინ ტე რე სე ბის თა ნა არ სე ბო ბის 
სა ხით. თუმ ცა, იმ ას აც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ეს არ ის პო ლი ტი-
კუ რი ქცე ვა  და ხალ ხს, რო მელ თაც აქ ვთ გა მოკ ვე თი ლი 
კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ალ ური იდ ენ ტუ რო ბა, ვერ მო ექ-
ცე ვი ან  პო ლი ტი კუ რი იდ ენ ტუ რო ბის ად ქვა ტუ რად. 1 

ბუ ნებ რი ვია დას კვნა იმ ის შე სა ხებ, რომ არ შე იძ ლე ბა 
ევ რო პი ზა ცი ის ფე ტი ში ზი რე ბა, ად ვი ლი ას ახ სნე ლია. შე-
სა ბა მი სად ამ კონ ტექ სტში არც ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტუ რო-
ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ფე ტი ში ზი რე ბაა შე საძ ლე ბე ლი. 
იბ ად ება კითხვა, რამ დე ნი ძა ლა უფ ლე ბის არ არ სე ბო ბაა 
შე საძ ლე ბე ლი და ვინ იბ ატ ონ ებს ვის ზე,  იმ ის გათ ვა ლი-
სი წი ნე ბით, რომ მო ქა ლა ქე ობა არ არ სე ბობს პო ლი ტი კის 
გა რე შე, ხო ლო პო ლი ტი კა კი  - ძა ლა უფ ლე ბის გა რე შე. 

ამ ას თან და კავ ში რე ბით  მკვლე ვა რე ბი ეჭ ვო ბენ, რომ 
თით ქოს ევ რო პი ზა ცია და სა კუ თა რი ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე-
ობა ერ თდრო ულ ად შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა.2 დე მოკ რა ტი-
ულ ღი რე ბუ ლე ბე ბის აღი არ ება არ არ ის საკ მა რი სი იმ ის-
ათ ვის, რომ იდ ენ ტუ რო ბა შე იქ მნას და გა და ნა წილ დეს 
ძა ლა უფ ლე ბა ცენ ტრსა და რე გი ონ ებს და ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის. ევ როს კეპ ტი კო სე ბი ფიქ რო ბენ, 
რომ უზ ენა ესი  ხე ლი სუფ ლე ბა უნ და დარ ჩეს ერ ოვ ნულ 
სა ხელ წმი ფო ებს. სხვებს კი აქ ვთ შე ჯე რე ბუ ლი მო საზ რე-
ბე ბი და ერ თის მხრივ, აღი არ ებ ენ ახ ალი ცენ ტრა ლუ რი 
ძა ლა უფ ლე ბის აუც ილ ებ ლო ბას ევ რო პულ ქვეყ ნე ბის-
თვის, რომ ლის პო ლი ტი კურ ციკ ლი ხან მოკ ლე პე რი-
ოდ ში არ იქ ნე ბა ხელ საყ რე ლი, ხო ლო, მე ორ ეს მხრივ, კი 
ფიქ რო ბენ, რომ უნ და გა მო იძ ებ ნოს გზე ბი სხვა დას ხვა 
ერ ებ ის , რე ლი გი ურ რწმე ნის და კულ ტუ რის ხალ ხის-
თვის მი სა ღე ბი სტა ტუს კვო პო ლი ტი კის თვის, რო მე ლიც 
ხან გრძლივ პე რი ოდ ზე იქ ნე ბა გათ ვლი ლი. 3 

ამ დე ნად, ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტუ რო ბა ევ რო პულ ქვეყ-
ნებ ში და სავ ლე თელ მკვლე ვა რებს უქ მნის მრა ვალ 
კითხვას და ფაქ ტობ რი ვად სჯერ დე ბი ან მხო ლოდ იმ ის 
მო ლო დინს, თუ რო გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი. ევ-
რო ცენ ტრიზ მი დღეს  მოქ მე დებს დიდ ინ ერ ცი ით და ერ-
ოვ ნუ ლო ბის თე მა კი  ფრაგ მენ ტუ ლად შე ახ სე ნებს თავს 
მკვლე ვა რებს, რამ დე ნა დაც ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბის-
თვი საც ეს თე მა ყვე ლა ზე მწვა ვეა, მი ეკ უთ ვნე ბი ან მცი-
რე ქვეყ ნე ბის რიგს და მა თი  და მო კი დე ბუ ლე ბა მსხვილ 
ევ რო პულ ქვეყ ნებ ზე, გან სა კუთ რე ბით კი გლო ბა ლუ რი 
ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბის გა მე ორ ებ ის ფონ ზე, არ ქმნის ამ 
პრობ ლე მის სიმ წვა ვის  გა მახ ვი ლე ბის ნი ად აგს.

გარ და ამ ისა, ევ რო პი ზა ცია ცვლის ავ ტო ნო მი ური ერ-
თე ულ ებ ის ქცე ვა საც. ეს გან სა კუთ რე ბით გა მოვ ლინ და 
ეს პა ნე თის მა გა ლით ზე. მკვლე ვა რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ 
ავ ტო ნო მი ურi წარ მო ნაქ მნე ბი უკ ვე იწყე ბენ მო ნა წი ლე-
ობ ის მი ღე ბას სა ერ თო პო ლი ტი კის შექ მნა ში და მათ ეძ-
ლვა სა შუ ალ ება ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნონ სტრა ტე გი ულ 
გა დაწყვე ტი ლე ბებ ზე, მაგ რამ ეს შუძ ლე ბე ლია, რად გან  
ავ ტო ნო მი ური ერ თე ულ ებ ის ფუქ ნცი ონ ირ ებ ის პი რო ბე-
ბი შე უც ვლე ლი  დარ ჩა და თუ დღემ დე იგი ეფ ექ ტი ან ად 

1 Cerutti, Furio, “Towards the Political Identity of the 
Europeans,” გვ. 33. http://www.freewebs.com/joshanica/
Political%20Identity%20of%20Europeans.pdf 

2  იქვე. გვ. 35
3 იქვე გვ. 41.

ფუნ ქცი ონ ირ ებ და,  კონ ფლიქ ტუ რი ტენ დენ ცი ები მო მა-
ვალ ში შე იძ ლე ბა გამ წვავ დეს. 

რო გორც  ბარ სე ლო ნას უნ ივ ერ სი ტე ტის მკვლე ვა რი, 
ჯო ან სუ ბი რატ სი აღ ნიშ ნავს, დღეს ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტუ-
რო ბა გან სხვა ვე ბუ ლია ვიდ რე ეს იყო ად რე და ევ რო პი-
ზა ცია მო ითხოვს ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბას.  ევ რო პა დგას 
დი ლე მის წი ნა შე: უზ რუნ ველ ყოს ერ ოვ ნუ ლო ბის არ სე-
ბი თი თვი სე ბე ბის დაც ვა ცვლი ლე ბე ბის გან, რო მე ლიც 
დღეს მხო ლოდ ჰა ერ შია გა მო კი დე ბუ ლია, ან  იფ იქ როს 
ძა ლა უფ ლე ბის ლე გი ტი მა ცი აზე მმარ თვე ლო ბის სხვა-
დას ხვა დო ნე ზე. ამ შემ თხვე ვა ში ჩვენ უნ და დავ ძლი ოთ 
ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტუ რო ბის ტრა დი ცი ული გა გე ბა, რო-
მელ საც კითხვის ნიშ ნის ქვეშ აყ ენ ებს  ად გი ლობ რი ვი კო-
მუ ნე ბი და მი ვი ღოთ ახ ალი რე გი ონ ალ იზ მის გან სხვა ვე-
ბუ ლი ტი პი.

 არ არე ალ ის ტუ რია, რომ ევ რო პის მო მა ვა ლი  იქ ნე-
ბა სა ხელ მწი ფო ებ ის გარ დაქ მნა და და ნა წევ რე ბა მცი-
რე ერ თე ულ ებ ად .  დღეს დი დი გა მოწ ვე ვაა  დი ალ ოგი, 
რო მე ლიც თან და თა ნო ბით მო ახ დენს გან სხვა ვე ბუ ლი 
იდე ებ ისა და კონ ცეფ ცი ებ ის გან ზო გა დე ბას და მის პო-
ლი ტი კურ პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი ელ ებ ას. 4. რო გორც ჩანს 
ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტუ რო ბის  ევ რო ცენ ტრიზ მთან და კავ-
ში რე ბა ევ რო კავ შირ საც პრობ ლე მებს უქ მნის და მის გა-
და საწყვე ტად ქვეყ ნე ბის გან სხვა ვე ბულ გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი არ ებ ას მო ითხო ვენ.

  da viT Wi Wi na Ze,

sa qar Tve los sa pat ri ar qos wmi da an dria 

pir vel wo de bu lis sa xe lo bis

 qar Tu li un iv er si te tis doq to ran ti

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛИЗМ 
В ЗАПАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ДАВИД ЧИЧИНАДЗЕ
Докторант Грузинского Университета имени св. 

Андрея Первозванного 

РЕЗЮМЕ

В статье  показан  какие основные направления 
взглядов существуют в социально-экономической 
литературе западных стран по поводу регионализа-
ции ,какие выгоды и опасности можно ожидать от 
регионализации в Европе и в других странах при 
простом копировании европейского, само по себе еще 
не завершенного, опыта.

4 Joan Subirats. “Multi-level Governance and Multi-level 
Discontent: TheTriumph and Tensions of the Spanish Model”, 
en S.L.Greer, Territory, Democracy and Justice. Regionalism 
in Western Democracies, Palgrave-Macmillan, Nueva Yourk, 
2006. გვ. 25-27.  http://academia.edu/212706/Multi-level_
governance_and_multi-level_discontent_The_triumph_and_
tensions_of_the_Spanish_model 
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ev ro kav Si ris qvey ne bis ad gi lob ri vi 
TviT mmar Tve lo bis sa ku Ta ri 

uf le ba mo si le be bi: Se da re bi Ti an al izi
მრა ვალ მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხთა შო რის, რა მაც უნ და გან საზღვროს სა ქარ თვე ლო ში ზო გა დად დე ცენ ტრა ლი-

ზა ცი ის პრო ცე სის წარ მა ტე ბა, არ ის დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი და დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ნუს ხა და 
მათ გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად გა მო ყო ფი ლი სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი. ლო გი კუ რი იქ ნე ბო და ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის  შეს წავ ლა, სირ თუ ლე ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და მხო-
ლოდ ამ ის შემ დეგ სის ტე მუ რი ხა სი ათ ის გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და ნერ გვის და გეგ მვა, რაც მო ახ დენ და  შე საძ ლო 
შეც დო მე ბის დაშ ვე ბის მი ნი მა ლი ზე ბას. თუმ ცა გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა ხედ ვამ, მო ეს წროთ ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის კა ნონ მდებ ლო ბა ში არ სე ბი თი ხა სი ათ ის ცვლი ლე ბე ბის და ნერ გვა 2014 წლის ად გი ლობ რი-
ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბამ დე, რა დი კა ლუ რად შე ამ ცი რა კა ნონ მდებ ლო ბის გა და მუ შა ვე ბის, ხედ ვა თა 
შე ჯე რე ბის, პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ სე სუ სის მიღ წე ვის და სა არ ჩევ ნო კომ პა ნი ის დაწყე ბამ დე 
ყვე ლა სა ორ გა ნი ზა ციო, ად მი ნის ტრა ცი ული, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, სა კო მუ ნი კა ციო, სა კად რო და სხვა უამ რა ვის 
არ სე ბი თი ხა სი ათ ის სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბის თვის სა ჭი რო დრო. შე დე გად, 2014 წლის  5 თე ბერ ვალს მი ღე ბულ 
იქ ნა სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი“. არ სე ბულ მა კა ნონ მა 
ად გი ლობ რი ვი კომ პე ტენ ცი ებ ის ნა წილ ში ფაქ ტობ რი ვად გა იმე ორა წი ნა მორ ბე დი კა ნო ნის შე სა ბა მი სი პო ზი ცია.
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი „ძვე ლი“ და მოქ მე დი კა ნო ნით

        სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი
 „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“

16 დე კემ ბე რი , 2005 წე ლი
    მუხ ლი 16, პუნ ქტი 2

სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი
 „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი“

5 თე ბერ ვა ლი , 2014 წე ლი
მუხ ლი 16, პუნ ქტი 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

კ) ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ტყის და ად გი ლობ რი ვი 
მნიშ ვნე ლო ბის წყლის რე სურ სე ბის მარ თვა;--გ

ლ) მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვის გა ცე მა, თვით მმარ თვე ლი 

ა) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უჯ ეტ ის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა, 
გან ხილ ვა და დამ ტკი ცე ბა, დამ ტკი ცე ბულ ბი უჯ ეტ ში ცვლი-
ლე ბის შე ტა ნა, ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის ან გა რი შის მოს მე ნა 
და შე ფა სე ბა; სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად 
სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის გან კარ გვა, სა ხა ზი ნო ფი ნან სუ რი ოპ-
ერ აცი ებ ისა და სა ბან კო ტრან ზაქ ცი ებ ის წარ მო ება;

ბ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის 
მარ თვა და გან კარ გვა ამ კა ნო ნი თა და სა ქარ თვე ლოს სხვა 
სა კა ნონ მდებ ლო და კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი ული აქ ტე-
ბით დად გე ნი ლი წე სით;

გ) ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე-
ბის, მათ შო რის, წყლი სა და ტყის რე სურ სე ბის და მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის რე სურ სე ბის, 
მარ თვა კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით;

დ) ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი სა და მო საკ რებ ლე-
ბის შე მო ღე ბა და გა უქ მე ბა კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით, 
მა თი გა ნაკ ვე თე ბის დად გე ნა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ზღვრუ ლი ოდ ენ ობ ებ ის ფარ გლებ ში; ად გი ლობ რი ვი მო საკ-
რებ ლე ბის ამ ოღ ება;

ე) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სივ რცით-ტე რი ტო რი ული და-
გეგ მვა და შე სა ბა მის სფე რო ში ნორ მე ბი სა და წე სე ბის გან-
საზღვრა; ქა ლაქ თმშე ნებ ლო ბი თი დო კუ მენ ტა ცი ის, მათ 
შო რის, მი წათ სარ გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის, გა ნა შე ნი-
ან ებ ის რე გუ ლი რე ბის გეგ მის, და სახ ლე ბა თა ტე რი ტო რი ებ ის 
გა მო ყე ნე ბი სა და გა ნა შე ნი ან ებ ის რე გუ ლი რე ბის წე სე ბის, 
დამ ტკი ცე ბა;

ვ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწყო ბა 
და შე სა ბა მი სი სა ინ ჟინ რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე-
ბა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე ქუ ჩე ბის, პარ კე ბის, 
სკვე რე ბი სა და სხვა სა ჯა რო ად გი ლე ბის და სუფ თა ვე ბა, 
ტე რი ტო რი ის გამ წვა ნე ბა, გა რე გა ნა თე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

ზ) მყა რი (სა ყო ფაცხოვ რე ბო) ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა და 
გა ტა ნა;
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ერ თე ულ ის ტე რი ტო რი ის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე მშე ნებ-
ლო ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით;--ლ

მ) სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში საგ ზაო მოძ რა ობ ისა და ავ ტო სატ-
რან სპორ ტო გა დაყ ვა ნის რე გუ ლი რე ბა, კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
ნე ბარ თვე ბის გა ცე მა და მო სახ ლე ობ ის სამ გზავ რო ტრან სპორ-
ტით მომ სა ხუ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა;--ლ

ნ) გა რე ვაჭ რო ბის, ბაზ რე ბი სა და ბაზ რო ბე ბის რე გუ ლი-
რე ბა;--მ

ო) გა რე რეკ ლა მის გან თავ სე ბის რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით;--ჟ

პ) ავ ტო მან ქა ნე ბის პარ კი რე ბის ად გი ლე ბის გან საზღვრა და 
პარ კი რე ბის წე სე ბის დად გე ნა; და სახ ლე ბებ ში ქუ ჩე ბის და სუფ-
თა ვე ბა, გა რე გა ნა თე ბა, სა ნი აღ ვრე მე ურ ნე ობ ისა და კა ნა ლი ზა-
ცი ის მოწყო ბა, სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და 
გა ტა ნის სა მუ შა ოთა წარ მო ებ ის და გეგ მვა და გან ხორ ცი ელ ება 
ან მათ გან ხორ ცი ელ ებ აზე მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვის ორ გა-
ნი ზე ბა; სა საფ ლაოების მოვ ლა-პატ რო ნო ბა;--ზ,ს,კ

ჟ) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის ტე რი ტო რი ის კე თილ-
მოწყო ბა და გამ წვა ნე ბა, შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის დამ ტკი ცე ბა, 
პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ღო ნის ძი ებ ათა გან ხორ ცი-
ელ ება ან მათ გან ხორ ცი ელ ებ აზე მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვის 
ორ გა ნი ზე ბა;--ვ

რ) ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზე ბის შე ნახ ვა, მშე ნებ-
ლო ბა და გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;--კ

ს) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის სივ რცით-ტე რი ტო-
რი ული და გეგ მვა და თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის სივ-
რცით-ტე რი ტო რი ული და გეგ მვის ნორ მე ბი სა და წე სე ბის 
გან საზღვრა; მი წათ სარ გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის, გა ნა-
შე ნი ან ებ ის რე გუ ლი რე ბის გეგ მის, და სახ ლე ბა თა ტე რი ტო რი-
ებ ის გა მო ყე ნე ბი სა და გა ნა შე ნი ან ებ ის რე გუ ლი რე ბის წე სე ბის 
დამ ტკი ცე ბა; თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის ტე რი ტო რი ის 
კე თილ მოწყო ბი სა და სა ინ ჟინ რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი-
თა რე ბის პროგ რა მე ბის დამ ტკი ცე ბა;--ე

ტ) ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ბიბ ლი ოთ ეკ ებ ის, მუ ზე-
უმ ებ ის, თე ატ რე ბის, გა მო ფე ნე ბის, სპორ ტულ-გა მა ჯან სა ღე ბე-
ლი ობი ექ ტე ბის საქ მი ან ობ ის ორ გა ნი ზე ბა;--ტ

უ) მუ ნი ცი პა ლუ რი არ ქი ვის შექ მნა და სა არ ქი ვო მომ სა ხუ-
რე ბის ტა რი ფე ბის დად გე ნა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით;

ფ) სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და სკო ლის გა რე შე სა აღ-
მზრდე ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი-
ული) იურ იდი ული პი რის ფორ მით შექ მნა და მა თი წეს დე ბე-
ბის დამ ტკი ცე ბა; სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
საქ მი ან ობ ის ორ გა ნი ზე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით;--ი

ქ) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა-
მე ბი სა და გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტკი ცე ბა;

ღ) სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად თვით-
მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის ტე რი ტო რი აზე ჯან მრთე ლო ბი სა და 
სო ცი ალ ური დაც ვის სფე რო ში მუ ნი ცი პა ლუ რი რე სურ სე ბის 
მო ბი ლი ზე ბა, შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ებ ის (ად ამი ან ის ჯან-
მრთე ლო ბი სათ ვის უს აფ რთხო გა რე მოს შექ მნა, ცხოვ რე ბის 
ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ რე ბა, ჯან მრთე ლო ბის რის კფაქ ტო რე-
ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა) შე მუ შა ვე ბა, გან ხორ ცი ელ ება და ამ ის 
თა ობ აზე მო სახ ლე ობ ის ინ ფორ მი რე ბა;

ყ) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ხან ძრო 
უს აფ რთხო ებ ისა და სა მაშ ვე ლო ღო ნის ძი ებ ებ ის უზ რუნ ველ-
ყო ფა;

შ) თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის ტე რი ტო რი აზე ად გი-
ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბი სა და საგ ზაო 
მოძ რა ობ ის და გეგ მა რე ბა;

ჩ) შეკ რე ბე ბის, მი ტინ გე ბის, დე მონ სტრა ცი ებ ის ჩა ტა რე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით;--ო

ც) ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ელ ება;
ძ) ქუ ჩე ბი სა და მო ედ ნე ბის სა ხელ დე ბა და ნუ მე რა ცია.--პ

თ) წყალ მო მა რა გე ბის (მათ შო რის, ტექ ნი კუ რი წყლით 
მო მა რა გე ბის) და წყა ლა რი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; ად გი-
ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა მე ლი ორ აციო სის ტე მის გან-
ვი თა რე ბა;

ი) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თვა ში არ სე ბუ ლი სკო ლამ დე-
ლი და სკო ლის გა რე შე აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე ბის შექ მნა 
და მა თი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა;

კ) ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის 
მარ თვა და ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზებ ზე საგ ზაო 
მოძ რა ობ ის ორ გა ნი ზე ბა; ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ებ-
ის პარ კი რე ბის ად გი ლე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა და დგო მის/
გა ჩე რე ბის წე სე ბის რე გუ ლი რე ბა;

ლ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ საზღვრებ ში 
რე გუ ლა რუ ლი სამ გზავ რო გა დაყ ვა ნის ნე ბარ თვის გა ცე მა; 
მო სახ ლე ობ ის მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტით მომ სა ხუ-
რე ბის ორ გა ნი ზე ბა;

მ) გა რე ვაჭ რო ბის, გა მო ფე ნე ბის, ბაზ რე ბი სა და ბაზ რო-
ბე ბის რე გუ ლი რე ბა;

ნ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე მშე ნებ ლო ბის 
ნე ბარ თვის გა ცე მა, მშე ნებ ლო ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
გან ხორ ცი ელ ება სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბით 
დად გე ნი ლი წე სი თა და დად გე ნილ ფარ გლებ ში;

ო) შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ებ ის გა მარ თვას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის რე გუ ლი რე ბა კა ნო ნით დად-
გე ნი ლი წე სით;

პ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ საზღვრებ ში 
მდე ბა რე გე ოგ რა ფი ული ობი ექ ტე ბის, კერ ძოდ, ის ტო რი-
ულ ად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი უბ ნის, თვით მმარ თვე ლი ქა ლა-
ქის ად მი ნის ტრა ცი ული ერ თე ულ ის, ამა თუ იმ ზო ნის, 
მიკ რო რაიონის, წყა როს, მო ედ ნის, პროს პექ ტის (გამ ზი რის), 
გზატ კე ცი ლის, ქუ ჩის, შე სახ ვე ვის, ჩი ხის, გა სას ვლე ლის, სა-
ნა პი როს, ეს პლა ნა დის, ბულ ვა რის, ხე ივ ნის, სკვე რის, ბა ღის, 
პარ კის, ტყე-პარ კის, ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ტყის, 
სა საფ ლა ოს, პან თე ონ ის, შე ნო ბა-ნა გე ბო ბის, სატ რან სპორ-
ტო სის ტე მის ობი ექ ტის, სა ხელ დე ბა კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
წე სით;

ჟ) გა რე რეკ ლა მის გან თავ სე ბის რე გუ ლი რე ბა;
რ) ში ნა ური ცხო ვე ლე ბის ყო ლის წე სე ბის დად გე ნა და 

უპ ატ რო ნო ცხო ვე ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 
გა დაწყვე ტა;

ს) სა საფ ლაოების მოწყო ბა და მოვ ლა-პატ რო ნო ბა;
ტ) ად გი ლობ რი ვი თვით მყო ფა დო ბის, შე მოქ მე დე ბი თი 

საქ მი ან ობ ისა და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვა და 
გან ვი თა რე ბა; ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის კულ ტუ რის 
ძეგ ლთა მოვ ლა-შე ნახ ვა, რე კონ სტრუქ ცია და რე აბ ილ იტ-
აცია; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თვა ში არ სე ბუ ლი ბიბ ლი-
ოთ ეკ ებ ის, საკ ლუ ბო და წე სე ბუ ლე ბე ბის, კი ნო თე ატ რე ბის, 
მუ ზე უმ ებ ის, თე ატ რე ბის, სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბი სა და 
სპორ ტულ-გა მა ჯან სა ღე ბე ლი ობი ექ ტე ბის ფუნ ქცი ონ ირ-
ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა და ახ ალი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა;

უ) ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ობი ექ ტებ ზე შეზღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი სათ ვის, ბავ შვე ბი სა 
და მო ხუ ცე ბი სათ ვის სა თა ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან-
ვი თა რე ბა, მათ შო რის, სა ჯა რო თავ შეყ რის ად გი ლე ბი სა და 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტის სა თა ნა დოდ ად აპ ტი რე ბი სა 
და აღ ჭურ ვის უზ რუნ ველ ყო ფა;

ფ) უს ახ ლკა რო თა თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა და 
რე გის ტრა ცია.
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არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი ის სწო რი შე ფა სე ბი სა და სა მო მავ ლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად ქარ თულ და 
უცხო ურ წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით ჩვენ ჩა ვა ტა რეთ მუ ნი ცი პა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ებ ის შე და რე ბი თი რა ოდ ენ-
ობ ივი ან ალ იზი სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო საბ ჭოს რო გორც და სავ ლეთ, ისე აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის (34) 
თვით მმარ თვე ლო ბებს შო რის . 

ინ ფორ მა ცი ის შეს წავ ლი სას იკ ვე თე ბა ტერ მი ნო ლო გი ური, ტრა დი ცი ებ ით და სა მარ თლებ რი ვი პრაქ ტი კით 
გან პი რო ბე ბუ ლი  უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა სა ხეს ხვა ობ ები, რომ ლე ბიც რიგ შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა აღ ემ ატ ებ ოდ ეს 
სხვა ქვე ყა ნა ში იგ ივე ან მსგავ სი ში ნა არ სის ქვეშ ნა გუ ლის ხმევ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ან სა ერ თოდ არ მო იც ავ დეს 
მსგავს სა კითხებს. მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია: ა) სა ზო გა დო ებ რი ვი სა მუ შაოები, სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბა, 
სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბა (ბულ გა რე თი და ლიტ ვა), სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (ლატ ვია); 
ბ) ჯან დაც ვა (ავ სტრია),სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა (რუ მი ნე თი); გ) სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბა, სო ცი ალ ური 
დახ მა რე ბა, სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გეგ მე ბი, სო ცი ალ ური ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება (სა ქარ თვე ლო), 
სო ცი ალ ური ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და პო ლი ტი კა (ბელ გია), სო ცი ალ ური პო ლი ტი კა (ბელ გია), მო ხუ ცე ბის მოვ ლა 
(შვე დე თი), უნ არ შეზღუ დულ პირ თა ხელ შეწყო ბა (შვე დე თი); დ) ად გი ლობ რი ვი ეკ ონ ომ იკა (ბელ გია), ად გი-
ლობ რი ვი გან ვი თა რე ბა (ჩე ხე თი), ინ ვეს ტი ცი ებ ის მხარ და ჭე რა (სა ქარ თვე ლო), სამ რეწ ვე ლო (ეკ ონ ომ იკ ური) 
და კო მერ ცი ული (გან ვი თა რე ბის) მომ სა ხუ რე ბა (შვე დე თი) (თურ ქე თი), და საქ მე ბა; ე) გა ნათ ლე ბა სხვა დას ხვა 
ნა წი ლი (სკო ლამ დე ლი, დაწყე ბი თი, სა შუ ალო, პრო ფე სი ული), გა ნათ ლე ბა სა ბერ ძნეთ ში სა ჯა რო გა ნათ ლე ბა 
(შვე იც არია) გა ნათ ლე ბა ხორ ვა ტი აში, გა ნათ ლე ბა (უკ რა ინა).

ას ევე, გარ კვე ული წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ცნო ბე ბი იძ ებ ნე ბა ამა თუ იმ ქვეყ ნის სხვა დას ხვა კომ პე ტენ ცი ის სა კუ-
თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა შო რის მო აზ რე ბა სა და მა თი შე საძ ლო დე ლე გი რე ბუ ლი ბუ ნე ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნუ ლი 
ცალ სა ხად გა მოკ ვე თავს თი თოეული უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შემ დგო მი სიღ რმი სე ული შეს წავ ლის აუც ილ ებ ლო ბას 
და შე სა ბა მი სი დას კვნე ბის მომ ზა დე ბას.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შე საძ ლო ხარ ვე ზე ბის თუ სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით მიზ ნად იქ ნა და სა ხუ ლი კვლე-
ვის ფარ გლებ ში მომ ხდა რი ყო: საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის (34) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ყვე ლა დო ნის 
(რე გი ონ ული თვით მმარ თვე ლო ბის გარ და) უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის ნუს ხის შედ გე ნა; ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით ამ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის რა ოდ ენ ობ ის აბ სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნებ ლებ ში დათ ვლა; სა ქარ თვე ლო სა და საკ ვლე ვი ქვეყ-
ნის (34) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მსგავ სი ან მი ახ ლო ებ ული უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის თან ხვედ რის 
რა ოდ ენ ობ რი ვი და პრო ცენ ტუ ლი დათ ვლა; სა ქარ თვე ლოს თან თან ხვედ რი ლი საკ ვლევ ქვე ყა ნა ში (34) უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბე ბის ხვედ რი თი წი ლის დად გე ნა; საკ ვლევ ქვეყ ნებ ში (34) თი თოეული უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე ფარ დე ბის 
დად გე ნა საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის მთლი ანი რა ოდ ენ ობ ას თან მი მარ თე ბა ში; და სავ ლეთ ევ რო პის საკ ვლევ ქვეყ ნებ ში 
(18) თი თოეული უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შე ფარ დე ბის დად გე ნა და სავ ლეთ ევ რო პის საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის მთლი ანი 
რა ოდ ენ ობ ას თან მი მარ თე ბა ში; აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის საკ ვლევ ქვეყ ნებ ში (16) თი თოეული უფ ლე ბა მო სი ლე ბე-
ბის შე ფარ დე ბის დად გე ნა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის მთლი ანი რა ოდ ენ ობ ას თან მი მარ თე ბა ში; 
პირ ვე ლი 20 უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ნუს ხის მომ ზა დე ბა: ა) სა ერ თო საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის, ბ) და სავ ლეთ და გ) აღ მო-
სავ ლეთ ევ რო პის საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით; ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
სა რე კო მენ და ციო ნუს ხის მომ ზა დე ბა.

პირ ვე ლი ამ ოც ან ის გა დაჭ რი სას თა ვი იჩ ინა გარ კვე ულ მა სა ჭი რო ებ ამ მომ ხდა რი ყო მთლი ან ად ან ნა წი ლობ რივ 
თან ხვედ რი ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის და ზუს ტე ბა და რიგ შემ თხვე ვებ ში, ხე ლა ხა ლი გა დაჯ გუ ფე ბა. კომ პე ტენ ცი ებ ის 
სა კა ნონ მდებ ლო ფორ მუ ლი რე ბის სხვა დას ხვა პრაქ ტი კა ქმნის სირ თუ ლე ებს, თუმ ცა ემ პი რი ული კვლე ვის თვის 
მა თი გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფორ მუ ლი რე ბა უფ რო ცხადს ხდის კომ პე ტენ ცი ის ში ნა არ სს. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში 
თვით მმარ თვე ლო ბა თა ჯა მობ რი ვი კომ პე ტენ ცი ები  შემ დეგ სა ხე ობ ებს შე იც ავს

კომ პე ტენ ცი ები

კულ ტუ რის ძეგ ლთა დაც ვა

სოც-ეკ ონ პროგ რა მე ბი

წყალ მო მა რა გე ბა სის ტე მის მარ თვა

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თვა, მათ შო რის ტყის

სო ცი ალ ური დახ მა რე ბა 

და  ახ ალ გაზ რდო ბა

სა ზო გა დო ებ რი ვი უს აფ რთხო ებ ა დ ა წ ეს რი გი/
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ცია

დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბა

სა შუ ალო გა ნათ ლე ბა

სკო ლე ბის მშე ნებ ლო ბა და მოვ ლა
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პრო ფე სი ული და ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბა

ბი ნათ მშე ნებ ლო ბა (ჰა უს ინ გი)

მიგ რა ცია და ინ ტეგ რა ცია

საკ ვებ სა და სას მელ ზე კონ ტრო ლი

სა მო ქა ლა ქო თავ დაც ვა/კა ტას ტრო ფე ბის მარ თვა

გა რე მოს დაც ვა

სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტრის ფუნ ქცი ები/სა რე გის ტრა ციო 
ოფ ისი (ბელ გია)

სა არ ჩევ ნო ფუნ ქცი ები

სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბა

ინ ფრას ტრუქ ტუ რა

მარ თვის მოწ მო ბე ბი

ლი ცენ ზი ები

პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვა (სას წრა ფო დახ მა რე ბა)

მე ორ ადი ჯან დაც ვა

სტო მა ტო ლო გია

სა ოჯ ახო მე დი ცი ნის ორ გა ნი ზე ბა

პორ ტე ბი

ელ ექ ტრო მო მა რა გე ბა

ბუ ნებ რი ვი აირ ით უზ რუნ ველ ყო ფის ხელ შეწყო ბა

ნა დი რო ბა და მე თევ ზე ობა

სოფ ლის მე ურ ნე ობა, მე სა ქონ ლე ობა და მე თევ ზე ობა

სა მე ლი ორ აციო-სა ირ იგ აცი ოს ის ტე მე ბი

წყლის რე სურ სე ბი სა და ენ ერ გი ის გან ვი თა რე ბა

წყალ მო ვარ დნე ბის კონ ტრო ლი და მე ნეჯ მენ ტი

ტუ რიზ მი

სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ჟი ნე რია

სო ცი ალ ური პო ლი ტი კა

მო ხუ ცებ ზე მზრუნ ვე ლო ბა

უნ არ შეზღუ დულ თა და ინ ვა ლიდ თა მხარ და ჭე რა

სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვი სა და გა რე მოს დაც ვის
მო ნი ტო რინ გი

უმ უშ ევ რე ბის დახ მა რე ბა

მუ ნი ცი პა ლუ რი მემ კვიდ რე ობა

სა ჯა რო გა ნათ ლე ბა

დაკ რძალ ვა და ცე რე მო ნი ები

ქორ წი ნე ბა

პრო ფე სი ული და უნ არ ებ ის ტრე ნინ გე ბი

ეკ ონ ომ იკ ური და კო მერ ცი ული გან ვი თა რე ბის
მომ სა ხუ რე ბა

ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბა

ჭე ბი

თა ნა მო ნა წი ლე ობა და რე გი ონ ალ ური და გეგ მვა

ვე ტე რი ნა რუ ლი  მომ სა ხუ რე ბა

სკო ლის ავ ტო ბუ სე ბი

მომ ხმა რე ბელთ აუფ ლე ბე ბის დაც ვა

სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა

მას წავ ლე ბელ თა       ტრე ნინ გი

საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის რა ოდ ენ ობ რი ვი ან ალ იზი საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო 
სუ რათს წარ მო აჩ ენს: სა ქარ თვე ლო ში თვით მმარ თვე ლო ბე ბი არ ათუ ჩა მო უვ არ დე ბი ან აღ მო სავ ლეთ და და სავ-
ლეთ ევ რო პის თვით მმარ თვე ლო ბებს, არ ამ ედ ბევრ შემ თხვე ვა ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბით აღ ემ ატ ები ან კი დე ვაც! 
აღ სა ნიშ ნა ვია ერ თი სა ინ ტე რე სო ფაქ ტი, რა მაც სა ვა რა უდ ოდ შე იძ ლე ბა შე იტ ან ოს გარ კვე ული კო რექ ტი რე ბე ბი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის რა ოდ ენ ობ რივ აღ ქმა ში. ქარ თვე ლი კა ნონ მდე ბე ლი, ის ევე რო გორც რიგ შემ თხვე ვა ში 
ზო გი ერ თი აღ მო სავ ლეთ ევ რო პე ლი კა ნონ მდე ბე ლი გარ კვე ულ წი ლად უფ ლე ბა მო სი ლე ბის რან გში გა ნი ხი-
ლავს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ტექ ნი კურ შე საძ ლებ ლო ბას. მა გა ლი თის თვის, „ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“ ორ გა ნულ კა ნონ ში იყო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა იურ იდი ული პი რის შექ მნის შე სა-
ხებ. ეს შე იძ ლე ბა იქ ნეს გან ხი ლუ ლი რო გორც უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, თუმ ცა თა ვი სი არ სით იურ იდი ული პი რის 
შექ მნის უფ ლე ბა არ ანა ირ ად არ წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა ზო გა დო ებ რივ საქ მეს, რო მელ-
თა ჯე რო ვა ნი გა დაწყვე ტის მიზ ნი თაც იქ მნე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა, რომ არ აფ ერი ვთქვათ მის 
ექ სკლუ ზი ურ ობ ასა და სის რუ ლე ზე. შე სა ბა მი სად, სკო ლამ დე ლი აღ ზრდა არ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, ხო ლო ამ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად ბა ღის, ბა გა-ბა ღის თუ სხვა ში ნა არ სის მქო ნე და წე სე ბუ ლე ბის შექ მნა 
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იურ იდი ული პი რის სა ხით არ ის მხო ლოდ სა კითხის ტექ ნი კუ რი გა დაწყვე ტის შე საძ ლებ ლო ბა. ახ ალ კო დექ სში 
ეს ნა წი ლი გას წორ და. თუმ ცა, მსგავ სი ში ნა არ სის მა ტა რე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ის დამ ტკი ცე ბის უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბა, რაც ას ევე გვხვდე ბა მხო ლოდ რამ დე ნი მე აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვე ყა ნა ში, კერ ძოდ, ჩე ხეთ ში, 
ეს ტო ნეთ ში, ლიტ ვა სა და უკ რა ინ აში. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია, თვით მმარ თვე ლო ბის ევ რო პუ ლი ქარ ტია 
და კა ნო ნის შე სა ბა მი სი მუხ ლე ბი უკ ვე გან საზღვრავს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის არ სს და მათ 
შო რის აღ ნიშ ნავს ამ სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის მი ერ სა კუ თა რი ბი უჯ ეტ ის ქო ნის შე საძ ლებ ლო ბას, 
რაც უკ ვე საკ მა რი სი პი რო ბაა ბი უჯ ეტ ის და გეგ მვის, მი ღე ბის, შეს რუ ლე ბის, მას ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თვის 
და ნე ბის მი ერი სხვა მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხის გა დაწყვე ტის სა მარ თლებ რი ვი ჩარ ჩოს შე საქ მნე ლად. 
ამ ას თან, კა ნონ მდებ ლო ბა აზ უს ტებს სა ბი უჯ ეტო პრო ცე სის პი რო ბებს, მო ნა წი ლე ებს და თი თოეულის როლს 
ამ პრო ცეს ში.

ას ევე, ხაზ გა სას მე ლია გარ კვე ული კომ პე ტენ ცი ებ ის დე ტა ლი ზე ბის ტენ დენ ცია რო გორც ქარ თულ, ას ევე 
ზო გი ერთ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში, რაც სა ვა რა უდ ოდ დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის სირ თუ ლის 
გარ კვე ული მი მა ნიშ ნე ბე ლიც კი შე იძ ლე ბა იყ ოს. თვალ სა ჩი ნო ებ ის თვის შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ საგ ზაო მოძ-
რა ობ ის რე გუ ლი რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რო მე ლიც ორ სხვა დას ხვა ნა წი ლა დაა წარ მოდ გე ნი ლი : ა) რო გორც 
საგ ზაო მოძ რა ობ ის რე გუ ლი რე ბა და ბ) პარ კი რე ბის ად გი ლის გან საზღვრა და პარ კი რე ბის წე სე ბის დად გე ნა. 
ავ ტო მან ქა ნის გა ჩე რე ბის და დგო მის სა კითხე ბი მო იც ავს პარ კი რე ბის ად გი ლე ბის გან საზღვრას და პარ კი რე ბის 
წე სე ბის დად გე ნას, თუმ ცა ქარ თულ მა პრაქ ტი კამ ამ ნა წი ლის მკა ფი ოდ გან საზღვრის აუც ილ ებ ლო ბა გა მოკ ვე თა 
გან ვლილ წლებ ში. 

„ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის“ მი ხედ ვით ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ახ ორ-
ცი ელ ებ ენ 21 უფ ლე ბა მო სი ლე ბას (ჰქონ დათ 37), რაც გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა საკ ვლევ ქვეყ ნებ ში შე სა ბა მი სი უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბე ბის რა ოდ ენ ობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბის თვის.

ცხრი ლი 2. ფუნ ქცი ებ ის რა ოდ ენ ობა და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში
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ცხრი ლი 3. ფუნ ქცი ებ ის რა ოდ ენ ობა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში

გრა ფი კი 2

გრა ფი კი 3. და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბა ში
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გრა ფი კი 4. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბა ში

ეს ას იმ ეტ რია თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სში რა ოდ ენ ობ რი ვად დაძ ლე ულია და დაყ ვა ნი ლია 21 ფუნ ქცი-
ამ დე. თუ რო გო რია ამ ფუნ ქცი ებ ის თავ სე ბა დო ბა ევ რო პულ თან ამ ის ათ ვის,34 საკ ვლევ ქვე ყა ნა ში გა მოკ ვე თილ 
20 ყვე ლა ზე უფ რო გან მე ორ ებ ადი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და შე დე გად გა მო იკ ვე თა შემ დე გი სუ რა თი:

გრა ფი კი 5. 20 ყვე ლა ზე უფ რო გან მე ორ ებ ადი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 34 საკ ვლევ ქვე ყა ნა ში

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ეს ოცე ული ქმნის პრაქ ტი კა სა და გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბულ გარ კვე ულ კა ნონ-
ზო მი ერ ჩარ ჩოს, რომ ლიც შე იძ ლე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას სა ქარ თვე ლო ში  თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბე ბის სა კითხის შემ დგო მი სრულ ყო ფის დროს. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
დღე საც წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სკლუ ზივს, თუმ ცა აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა მა თი 
ფორ მუ ლი რე ბის დახ ვე წა, ხე ლა ხა ლი გა აზ რე ბა და, სა ქარ თვე ლოს სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, და მა ტე ბი-
თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბით შევ სე ბა.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი იქ ნე ბა ყვე ლა სა რე კო მენ და ციო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და მა თი რე კო მენ დი რე ბის მოკ ლე 
რა ცი ონ ალი.

გა მოკ ვლე ულ იქ ნა ამ 20 უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან მე ორ ებ ად ობა და სავ ლეთ და აღ მო სავ ლეთ ქვეყ ნე ბის თვით-
მმარ თვე ლო ბებ ში.
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მო ცე მულ გრა ფიკ ში ლურ ჯი სვე ტი წარ მო ად გენს საკ ვლევ 34 ქვეყ ნა ში გა მოვ ლე ნილ 20 უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბას, ბორ დოს ფე რი სვე ტი - ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან მე ორ ებ ად ობ ას და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, ხო ლო 
მწვა ნე სვე ტი - აღ მო სავ ლეთ ქვეყ ნებ ში მათ გან მე ორ ებ ად ობ ას. თვალ სა ჩი ნო ებ ის თვის, ად გი ლობ რი ვი გზე ბის 
და გეგ მვა, გან ვი თა რე ბა, მშე ნებ ლო ბა და მოვ ლა--პატ რო ნო ბა წარ მო ად გენს 34-დან 24 ქვე ყა ნა ში ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, რაც შე ად გენს 71%-ს. ამ ას თან, იგ ივე უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ფიქ სირ-
დე ბა 18-დან 11 და სავ ლეთ ევ რო პის ქვე ყა ნა ში, რაც შე ად გენს 61%-ს, ხო ლო 16-დან 11 აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის 
ქვე ყა ნა ში, შე სა ბა მი სად - 69%-ში.

შემ დე გი გრა ფი კის და ნიშ ნუ ლე ბაა წარ მოგ ვიდ გი ნოს და სავ ლეთ ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის 20 ყვე ლა ზე უფ რო 
გან მე ორ ებ ადი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და მოხ დეს მათ შე და რე ბა სა ერ თო და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის იგ ივე უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბებ თან.

გრა ფი კი 7. და სავ ლეთ ევ რო პა ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ოცე ული

გრა ფი კი 6. სა ერ თო ოცე ული და სავ ლეთ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის მი ხედ ვით და ხა რის ხე ბი სას პირ ველ 
ოცე ულ ში მოხ და მხო ლოდ პრი ორ იტ ეტ ებ ის ოდ ნავ ცვლი ლე ბა, რო გო რი ცაა, წყალ მო მა რა გე ბის, წყალ სა რი ნე-
ბის, სპორ ტის წინ გა და ად გი ლე ბა, ხო ლო სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის, ბი ნათ მშე ნებ ლო ბის, სხვა გა ნათ ლე ბის 
და სხვა თა უკ ან გა და ად გი ლე ბა. პირ ველ ოცე ულ ში მოხ ვდა ელ-მო მა რა გე ბა და გაქ რა ტუ რიზ მის ხელ შეწყო ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა.

სა ინ ტე რე სო დას კვნე ბის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ბა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში თვით მმარ თვე ლო ბა თა უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბე ბის პირ ვე ლი ოცე ულ ის გა მოვ ლე ნა და მას ზე დაკ ვირ ვე ბა. ოცე ულ ში აღ მოჩ ნდა გათ ბო ბა და 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ხო ლო გარ კვე ული უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან მე ორ ებ ად ობ ის მაჩ ვე ნე ბელ მა გარ კვე ული 
კო რექ ტი ვე ბი შე იტ ანა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის რი გი თო ბა ში. თვალ სა ჩი ნო ებ ის ათ ვის, სკო ლამ დე ლი და სხვა გა-
ნათ ლე ბა 88% ქვეყ ნებ ში მე ორ დე ბა და შე სა ბა მი სად 2-3 ად გი ლებს იკ ავ ებს. წინ გად მო იწია ბი ნათ მშე ნებ ლო ბამ 
და ტუ რიზ მმა.

გრა ფი კი 8. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ოცე ული

სა რე კო მენ და ციო სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

კვლე ვის მიზ ნად და სა ხულ იქ ნა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თვის მომ ზა დე ბუ ლი ყო სა რე-
კო მენ და ციო ხა სი ათ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ნუს ხა, რო მე ლიც მხედ ვე ლო ბა ში მი იღ ებ და ევ რო საბ ჭოს სა ინ ფორ მა-
ციო და სა რე კო მენ და ციო რე სურ სს, სა ქარ თვე ლო ში დღეს მოქ მედ სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზას, სხვა დას ხვა ფორ მატ ში 
გან ხი ლულ ხედ ვებს, სა ქარ თვე ლოს სა ბი უჯ ეტო კა ნონს, ზე მო აღ ნიშ ნულ დას კვნებს და ბო ლო რამ დე ნი მე წლის 
გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვილ გა მოც დი ლე ბას.

ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი სა და მო საკ რებ ლე ბის შე მო ღე ბა და გა უქ მე ბა, მა თი გა ნაკ ვე თე ბის დად გე ნა კა-
ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ზღვრუ ლი ოდ ენ ობ ებ ის ფარ გლებ ში; ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლის ამ ოღ ება - „ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“ ქარ ტი ის მე-9 მუხ ლის მოთხოვ ნა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სივ რცი თი მოწყო ბა და და სახ ლე ბა თა ქა ლაქ მშე ნებ ლო ბი თი და გეგ მვა - „სივ რცი თი მოწყო-
ბი სა და ქა ლაქ მშე ნებ ლო ბის სა ფუძ ვლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით. თვი თონ კა ნო ნი სა ჭი რო ებს 
ტერ მი ნო ლო გი ურ გა მარ თვას და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზას თან შე სა ბა მი სო ბა ში 
მოყ ვა ნას. უფ ლე ბა მო სი ლე ბის აღ სა ნიშ ნა ვად გა მო ყე ნე ბუ ლია ტერ მი ნი „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის“, რო მე ლიც დღე-
ვან დე ლი  მიდ გო მის შე სა ბა მი სად გუ ლის ხმობს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თველ ერ თე ულს და მო იც ავს რო გორც 
თვით მმარ თველ ქა ლაქს, ას ევე თვით მმარ თველ თემს (დღეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს - და სახ ლე ბა თა ერ თობ ლი ობ ას).

სკო ლამ დე ლი და სკო ლის გა რე შე გა ნათ ლე ბა -სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მუხ ლი 35 პუნ ქტი 3, „ზო გა დი 
გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მუხ ლი 30. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სკო ლამ დელ გა ნათ ლე ბას, რო გორც ზო გა დი გა ნათ-
ლე ბის ნა წილს, კონ სტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით სა ხელ მწი ფო ან აზღა ურ ებს სრუ ლად. ას ევე, სა ინ ტე რე სოა ევ რო პუ ლი 
ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა, სა დაც სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბა თით ქმის ყვე ლა შემ თხვე ვა ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი-
სუფ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ებ შია.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ნიშ ნოს დაწყე ბი თი, სა ბა ზო და სა შუ ალო გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა დღეს სა ხელ მწი ფოს 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბაა, თუმ ცა „ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის გარ კვე ულ მო ნა წი ლე ობ ას სას კო ლო პრო ცეს ში. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე ბი კა ნონ ში გა და სა ხე დია და შე სა-
ბა მი სო ბა შია მო საყ ვა ნი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზას თან და მის სუ ლის კვე თე ბას-
თან. რად გან ზო გა დი გა ნათ ლე ბა არ არ ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, უნ და გან ვი ხი ლოთ 
ეს ნორ მე ბი, რო გორც ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გარ კვე ული ნა წი ლის მა დე ლე გი რებ ლად, რაც აუც ილ ებ ელი წე სით 
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სა ჭი რო ებს და ფი ნან სე ბას სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან და ამ ას თან, და უშ ვე ბე ლია ნორ მა უდ გენ დეს მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტს სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის მი მარ თვის ვალ დე ბუ ლე ბას ამ ფუნ ქცი ის შე სას რუ ლებ ლად. 

ას ევე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა და ევ რო საბ ჭოს შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბი, რაც 
ად ას ტუ რებს, რომ მოხ და ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ეტ აპ ობ რი ვი ცენ ტრა ლი ზე ბა და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ ში დარ ჩა მხო ლოდ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბა და ზო გი ერთ გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვა ში, სკო ლის 
შე ნო ბის მოვ ლა-პატ რო ნო ბა, სას კო ლო ავ ტო ბუ სე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს რე ალ ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე საძ ლე ბე ლია გან ხი ლულ იქ ნეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბი გარ კვე ული 
ნა წი ლის დე ლე გი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, თუმ ცა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სრუ ლი „პა კე ტის“ სა კუ თარ უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბებ ში გა და ტა ნა მი ზან შე უწ ონ ელი შე იძ ლე ბა იყ ოს გა ნათ ლე ბის ერ თი ანი პროგ რა მის, ხა რის ხის, მარ თვის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის და სას კო ლო პრო ცე სის კო ორ დი ნი რე ბუ ლად წარ მარ თვის შე საძ ლო შეზღუდ ვის საფ რთხის გა მო. 
ას ეთ მა გა დაწყვე ტი ლე ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის არ სობ რი ვი გა და ხედ ვა, რაც 
შე იძ ლე ბა გა მო იხ ატ ოს გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინ ტე რეს თა შე უთ ავ სებ ლო ბა ში, სა-
მარ თლებ რივ ხარ ვე ზებ ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სის რუ ლის და ექ სკლუ ზი ურ ობ ის მხრივ. თა ვის მხრივ გა ნათ ლე ბის 
რე ფორ მის ჭრილ ში წა ხა ლი სე ბუ ლი იყო სკო ლე ბის ავ ტო ნო მი ურ ობ ის ხა რის ხის გაზ რდა, თვით კმა რო ბის ხელ-
შეწყო ბა, სა მე ურ ვეო საბ ჭოს მი ერ მარ თვის ხელ შეწყო ბა, რე სურს-ცენ ტრე ბის დამ ხმა რე და მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი 
ფუნ ქცი ები. ას ეთი გა დაწყვე ტი ლე ბა სა ჭი რო ებს მთლი ან ად გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გა აზ რე ბას. 

და მა ტე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თა ვი სი არ სით ზო გა დი გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბა არ შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ-
ნეს ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა ზო გა დო ებ რივ სა კითხად და მის მი წო დე ბი სას ად გი ლობ რი ვი ინ ტე რე სე ბი 
ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, გარ და ზო გი ერ თი სა მე ურ ნეო ხა სი ათ ის სა კითხი სა, რაც შე საძ ლე ბე ლია მთლი ან 
მუ ნი ცი პა ლუ რი კონ ტექ სტში ის ედ აც წყდე ბო დეს (წყალ მო მა რა გე ბა, წყალ სა რი ნე ბა, გა ზი ფი კა ცია, ელ-მო მა რა-
გე ბა, ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნა და სხვა). ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბა  სა ქარ თვე ლო ში აღ არ წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლურ 
მომ სა ხუ რე ბას და შე სა ბა მი სად, ის ინ დი ვი დუ ალ ურ ად წყდე ბა თი თოეული სკო ლის სა ჭი რო ება/შე საძ ლებ ლო-
ბის მი ხედ ვით. სას კო ლო ავ ტო ბუ სე ბის ნა წილ ში შე იძ ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლი გა მო იკ ვე თოს, თუმ ცა ეს 
შე იძ ლე ბა და მა ტე ბით გან ხილ ვის სა გა ნი იყ ოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს თან მათ ხედ ვე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბის მიზ ნით.

ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა ავ ტო მო ბი ლო სატ რან სპორ ტო კო მუ ნი კა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა, მათ შო რის 
საგ ზაო მოძ რა ობ ის ორ გა ნი ზე ბა-უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან საზღვრი სას მი ზან შე წო ნი ლად იქ ნა მიჩ ნე ული უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბის გა მიჯ ვნა ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის/აღ სრუ ლე ბის ფუნ ქცი ის აგ ან/ინ სტრუ მენ ტის გან. 
ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზა არ შე იძ ლე ბა იყ ოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბაა სა ავ ტო მო ბი ლო სატ რან სპორ ტო კო მუ ნი კა ცი ის/ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა/გან ვი თა რე ბა. გზის მოვ ლა, 
შე ნახ ვა, და გე ბა და პატ რო ნო ბა არ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ნა წი ლი/ინ სტრუ მენ ტი. 

ამ ას თან, სა კითხის ასე გა დაწყვე ტა გა ამ არ ტი ვებს სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან სპორ ტში  ტრამ ვა ის (სვლა გე ზის) და 
ნე ბის მი ერი სა ხე ობ ის ძრა ვი ანი და მე ქა ნი კუ რი ავ ტოტ რან სპორ ტის თვის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნის მო აზ რე ბა-
საც(იხ. „სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან სპორ ტის“ და „სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის“ შე სა ხებ კა ნო ნე ბი).მი ზან შე წო ნი ლად იქ ნა 
მიჩ ნე ული ამ ავე უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ მოქ ცე ულ იყო საგ ზაო მოძ რა ობ ის ორ გა ნი ზე ბა, რო გორც ამ კო მუ ნი კა ცი ის 
ამ ოქ მე დე ბის/ოპ ერ ირ ებ ის აუც ილ ებ ელი პი რო ბა („საგ ზაო მოძ რა ობ ის უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ“ კა ნო ნი). თა ნაც, 
კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად მი ზან შე წო ნი ლია იყ ოს საგ ზაო მოძ რა ობ ის ორ გა ნი ზე ბა და არა რე გუ ლი რე ბა, რაც 
ვიწ რო გა გე ბით უფ ლე ბა მო სილ პი რის (პო ლი ცი ელი გზაჯ ვა რე დინ ზე) ან მე ქა ნი კურ მოწყო ბი ლო ბის (შუქ ნი შანს, 
საგ ზაო ნი შანს, სხვა) კონ კრე ტულ დრო ში და ად გი ლას მოქ მე დე ბას (მოძ რა ობ ის რე გუ ლი რე ბას) შე იძ ლე ბა გუ-
ლის ხმობ დეს.

რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა ზე მოთ, მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბა და მა ტე ბით უფ ლე ბა მო სი ლე ბად გან საზღვრავს 
პარ კი რე ბის ად გი ლის გან საზღვრას და პარ კი რე ბის წე სის დად გე ნას, რაც თა ვი სი არ სით „საგ ზაო მოძ რა ობ ის 
უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ“ კა ნო ნით რე გუ ლირ დე ბა და სხვა არ აფ ერია თუ არა ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის 
დგო მის ად გი ლის და წე სე ბის გა საზღვრა ამ ავე კა ნონს მი ხედ ვით. თა ნაც ტერ მი ნი „პარ კი რე ბა“-ს სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბა ში აქ ვს შე სატყვი სი „დგო მა“.

სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის ორ გა ნი ზე ბა და კა ნო ნით დად გე ნი ლი ნე ბარ თვე ბის გა ცე მა  - მოქ მედ ორ გა-
ნულ კა ნონ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი „ავ ტო სატ რან სპორ ტო გა დაყ ვა ნის რე გუ ლი რე ბა“ და იმ ავე პუნ ქტში „მო სახ ლე ობ ის 
სამ გზავ რო ტრან სპორ ტით მომ სა ხუ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა“ სიტყვა თა წყო ბა ში ნა არ სობ რი ვად არ წარ მო ად გე ნენ ორ 
სხვად სხვა სა კითხს, არ ამ ედ მე ორე პირ ვე ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია „სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან სპორ ტის შე სა ხებ“ 
კა ნო ნის მი ხედ ვით, თან პირ ვე ლი მო იც ავს ტვირ თის გა და ზიდ ვა საც. ნი შან დობ ლი ვია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი 
უშ ვებს მხო ლოდ „ად გი ლობ რი ვი სა ქა ლა ქო რე გუ ლა რუ ლი სამ გზავ რო გა დაყ ვა ნის“ მარ თვას, თა ნაც მხო ლოდ 
თვით მმარ თველ ქა ლა ქებ ში და რუს თავ-თბი ლი სი მარ შუტ ზე, რაც ცალ სა ხად დის კრი მი ნა ცი ულ პი რო ბებ ში აყ-
ენ ებს სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს, სა დაც კა ნო ნი არ იძ ლე ვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სახ ლე ბებს შო რის სამ გზავ რო 
გა დაყ ვა ნის რე გუ ლი რე ბის სა შუ ალ ებ ას. თუ ლი ბე რა ლუ რი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის გა მო უარი ით ქვა სხვა დას ხვა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სახ ლე ბებს შო რის სამ გზავ რო გა დაყ ვა ნე ბის რე გუ ლი რე ბა ზე, მა შინ გა უგ ებ არია რა ტომ 
უშ ვებს კა ნო ნი გა მო ნაკ ლისს რუს თა ვი-თბი ლი სის მო ნაკ ვე თის თვის და თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქე ბის მსგავ სად 
რა ტომ არ ეძ ლე ვათ სა შუ ალ ება მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს სა კუ თარ ტე რი ტო რი აზე არ სე ბულ და სახ ლე ბებს შო რის სამ-
გზავ რო გა დაყ ვა ნის რე გუ ლი რე ბის სა შუ ალ ება.

ამ ავე უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ შე იძ ლე ბა იქ ნეს გან ხი ლუ ლი მეტ რო პო ლი ტე ნის, სა ბა გი რო ტრან სპორ ტის თუ 
სხვა ნე ბის მი ერი სა ხე ობ ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის და ნერ გვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე.
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ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის მი ხედ ვით, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს უნ და ჰქონ დეთ სა ზო გა დო ებ რი ვი/
მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტის ორ გა ნი ზე ბის უფ ლე ბა, თუ ამ ის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს მას ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტი. 
თუ თბი ლისს, ბა თუმს, ქუ თა ისს, რუს თავს ან ფოთს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს სა მარ თლებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბა შექ მნან 
სა ზო გა დო ებ რი ვი/მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტი, რა ტომ უნ და შე ეზღუ დოს იგ ივე ვთქვათ, გორს ან ზუგ დიდს, 
ან ჭი ათ ურა-საჩხე რეს, ან სხვა და სახ ლე ბულ პუნ ქტებს, სა დაც და ნერ გი ლი იყო წლე ბის წინ ტრო ლე იბ უს ებ ით 
სამ გზავ რო გა დაყ ვა ნა? რა ტომ უნ და ჰქონ დეს, მა გა ლი თის თვის, ზუგ დიდს შეზღუ დუ ლი უფ ლე ბა გა იყ ვა ნოს ეკ-
ოლ ოგი ურ ად სუფ თა ტრო ლე იბ უსი ან ტრამ ვაი ან აკ ლი ამ დე, რომ ლის გან ვი თა რე ბაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის?

კი დევ ერ თხელ სა ჭი რო ებს გა ან ალ იზ ებს აღ ნიშ ნუ ლი სფე რო სწო რი ბა ლან სის სა პოვ ნე ლად ერ თის მხრივ, მან-
კი ერი ნე ბარ თვე ბის პრაქ ტი კის არ დაბ რუ ნე ბის და მე ორ ეს მხრივ, მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბის შეზღუდ ვას შო რის.

შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი უნ და შე ვი დეს „სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან სპორ ტის შე სა ხებ“ კა ნონ ში.
და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ება - სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 

და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის თვის შექ მნი ლია სო ცი ალ ური სუბ სი დი ებ ის სა აგ ენ ტო შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით. 
სხვა უწყე ბა ცალ კე აღ ებ ული და საქ მე ბა ზე არ ზრუ ნავს, გარ და იმ ისა, რომ სა ხელ მწი ფო, რო გორც ეს სა ბაზ რო ეკ-
ონ ომ იკ აზე ორი ენ ტი რე ბულ სა ხელ მწი ფოს სჩვე ვია, ზრუ ნავს სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის თვის სა სურ ვე ლი გა რე მოს 
შექ მნა ზე და ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვის სხვა დას ხვა გზებ ზე. ხდე ბა და საქ მე ბის ირ იბი ხელ შეწყო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
ნორ მის მოქ მედ კა ნონ მდებ ლო ბა ში ჩა დე ბის მი ზა ნი, 2010 წლის ცვლი ლე ბე ბით, იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ 
მარ ტი ვი და ხელ მი საწ ვდო მი პროგ რა მე ბის (ინ გლი სუ რი ენ ის კურ სე ბი, კომ პი უტ ერ ის სა ფუძ ვლე ბი, პრო ექ ტე-
ბის წე რის კურ სე ბი, მარ თვის და ბუ ღალ ტე რი ის კურ სე ბი, სა კონ სულ ტა ციო და სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრე ბის შექ-
მნა, ბიზ ნეს ინ კუ ბა ტო რე ბის და ნერ გვა და სხვა) შე მუ შა ვე ბა, რომ ლი თაც ის ინი ხელს შე უწყობ დნენ უმ უშ ევ არი 
მო ქა ლა ქე ებ ის გარ კვე ული უნ არ-ჩვე ვე ბით აღ ჭურ ვას მა თი და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. 
ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ნა წილ ში შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნეს გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში მიმ დი ნა რე ინ იცი ატ ივ ებ-
ის თან ხვედ რის სა კითხიც, რო მე ლიც ეხ ება, პრო ფე სი ულ გა დამ ზა დე ბას, ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბას და სხვა. 
ში ნა არ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით აღ ნიშ ნუ ლი  შე საძ ლებ ლო ბის ქო ნა და მა ტე ბით ღი რე ბუ ლე ბას შე იძ ლე ბა ქმნი დეს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.

სა ხან ძრო უს აფ რთხო ებ ის და სა მაშ ვე ლო ღო ნის ძი ებ ებ ის ორ გა ნი ზე ბა - თა ვი სი არ სით და სა ქარ თვე ლოს კა-
ნონ მდებ ლო ბით მე ხან ძრე ამ ავ დრო ულ ად არ ის მაშ ვე ლიც. „ყვე ლა კა ტას ტრო ფა არ ის ად გი ლობ რი ვი“ პრინ ცი პით 
უმ თავ რე სი პა სუ ხის მგე ბე ლი ხე ლი სუ ფა ლი უნ და იყ ოს პირ ვე ლი დო ნის ხე ლი სუ ფა ლი. კა ტას ტრო ფის მას შტა ბი-
დან გა მომ დი ნა რე კა ტას ტრო ფა ზე რე აგ ირ ებ ის მარ თვა/ერ თი ანი კო ორ დი ნა ცია შე იძ ლე ბა გა და ვი დეს რე გი ონ ულ 
ან ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია „ბუ ნებ რი ვი და ტექ ნო გე ნუ რი ხა სი ათ ის სა გან გე ბო სი ტუ აცი-
ებ ის გან მო სახ ლე ობ ისა და ტე რი ტო რი ის დაც ვის შე სა ხებ“ კა ნო ნით და შე სა ბა მი სი ერ ოვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ-
მით. თა ვი სი არ სით ბუ ნებ რი ვი და ტექ ნო გე ნუ რი კა ტას ტრო ფე ბის პრე ვენ ცია და მათ ზე რე აგ ირ ება უპ ირ ატ ეს ად 
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბი საა და ამ იტ ომ აც, მი ზან შე წო ნი ლია ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა იყ ოს პირ ვე ლი დო ნის 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბის სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს შო რის.

გა რე მოს დაც ვის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ება - თა ვის არ სით და კა ნონ მდებ ლო ბით გა რე მოს 
დაც ვა ვერ იქ ნე ბა მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და შე სა ბა მი სად ვერ იქ ნე ბა 
სრუ ლი და ექ სკლუ ზი ური. თუმ ცა „გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ“ კა ნო ნით დად გე ნი ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გა მიჯ-
ვნის კრი ტე რი უმ ებ ის (და ფი ნან სე ბის წყა რო, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სის მნიშ ვნე ლო ბა, მავ ნე ზე მოქ მე დე ბის მას შტა ბი, 
დაქ ვემ დე ბა რე ბის დო ნე) გათ ვა ლის წი ნე ბით რჩე ბა სა კითხთა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, რო მე ლიც აუც ილ ებ ლად 
უნ და წყდე ბო დეს ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბი სა და სპე ცი ფი კის მი ხედ ვით. 

თვით მყო ფა დო ბის, შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ან ობ ის და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვა - გან ვი თა რე ბა -ამ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ლე ბის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლია და აფ უძ ნოს მუ ზე უმი, სახლ-მუ ზე უმი, 
ძეგ ლი, ობ ელ ის კი, მე მო რი ალ ური და ფა, თე ატ რი, შე მოქ მე დე ბი თი გა ერ თი ან ება, კულ ტუ რის სახ ლი, გა მო ფე ნა, 
სხვა, რო მელ თა მი ზა ნიც იქ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მყო ფა დო ბის, ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის, ად ათ-წე სე ბის, 
ად გი ლობ რი ვი ღირ შე სა ნიშ ნა ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა და მა თი პო პუ ლა რი ზა ცია. სწო რედ ეს მი ზა ნი გა მო ხა ტავს უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბის არ სს და არა მე ქა ნი კუ რი გა და ცე მა და/ან ფლო ბა მუ ზე უმ ის ან თე ატ რის ან კლუ ბის თუ სხვა. 
„თე ატ რის“, „მუ ზე უმ ის“ და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის“ კა ნო ნე ბი ამ მხრივ სა ჭი რო ებ ენ გა ნახ ლე ბას და შე-
სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნას.

მუ ნი ცი პა ლუ რი სო ცი ალ ური პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ება  - ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ვი სი არ სით ვერ იქ ნე ბა 
ექ სკლუ ზი ური  და სრუ ლი, რად გან სა ხელ მწი ფოს რო ლი გა ნუ ზო მე ლია სო ცი ალ ური დაც ვის სფე რო ში. თუმ-
ცა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის სა მოქ მე დო ნი შა ნამ დვი ლად არ ის. თვალ სა ჩი ნო ებ ის თვის შე იძ ლე ბა 
მოყ ვა ნილ იქ ნეს შემ დე გი მა გა ლი თე ბი: შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თათ ვის გა და ად გი ლე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით ად მი ნის ტრა ცი ული და სა ზო გა დო ებ რი ვი და წე სე ბუ ლე ბე ბის შე ნო ბებ ზე პან დუ სე ბის 
მოწყო ბის წე სის დად გე ნა, მათ თვის სპორ ტის შე სა ფე რი სი სა ხე ობ ათა და ნერ გვა, მო ხუ ცე ბულ თა მზრუნ ვე ლო ბის 
სახ ლე ბი, ობ ოლ და მი უს აფ არ ბავ შვთა სო ცი ალ იზ აცი ის ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ებ ები და სხვა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
უნ და შე ეძ ლოს გა ნა ხორ ცი ელ ოს ნე ბის მი ერი და მა ტე ბი თი სო ცი ალ ური პროგ რა მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე-
ობ ის ათ ვის, რო მე ლიც უკ ვე არ ხორ ცი ელ დე ბა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ, გარ და თა ნა მო ნა წი ლე ობ ის 
აუც ილ ებ ლო ბის წი ნას წარ გან საზღვრუ ლი შემ თხვე ვე ბი სა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვის გა ცე მა და სამ შე ნებ ლო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან-
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ხორ ცი ელ ება - სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვის 
გა ცე მის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა აქ ვს თვით მმარ თვე ლო ბას მხო ლოდ სა ბერ ძნეთ სა და სლო ვე ნი აში. მშე ნებ-
ლო ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა კი - არ ცერთ საკ ვლევ ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სივ რცი თი მოწყო ბის 
დო კუ მენ ტე ბის დამ ტკი ცე ბის და ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის არა ად გი ლობ რი ვი ში ნა არ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე იძ-
ლე ბა უფ რო მი ზან შე წო ნი ლი იყო მი სი სპე ცი ალ იზ ებ ული სამ სა ხუ რის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა. 
მე ორ ეს მხრივ ხარჯ-ეფ ექ ტი ან ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბი სას, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი თა ვი სი სამ სა ხუ რე ბით უფ რო ეფ ექ-
ტუ რად შეძ ლებს უნ ებ არ თვო მშე ნებ ლო ბე ბის გა მოვ ლე ნას.

ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის, მათ შო რის წი აღ ის, ტყის და წყლის, მდგრა დი გა მო ყე-
ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა - „წი აღ ის“, „ტყის“, „წყლის“ შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბა მიჯ ნავს ამ რე სურ სებს ად გი ლობ რი ვი 
და სა ხელ მწი ფო მნიშ ვნე ლო ბის მი ხედ ვით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბაა უზ რუნ ველ ყოს „მდგრა დი 
გა მო ყე ნე ბა“, რაც კავ შირ შია გა რე მოს დაც ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას თან, ზო გა დად, ჯან საღ საცხოვ რე ბელ გა რე მოს თან 
და რე სურ სე ბის რა ცი ონ ალ ურ გა მო ყე ნე ბა სა და შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, გა ნახ ლე ბას თან. დღეს მოქ მე დი რე დაქ ცი ით 
„ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ტყის და წყლის მარ თვაა“ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, და გა მო ტო ვე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი 
მნიშ ვნე ლო ბის წი აღი, რაც და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლის, გან ვი თა რე ბის და კე თილ დღე ობ ის შემ ქმნე ლი შე იძ ლე ბა 
გახ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ არ ცერთ საკ ვლევ ქვე ყა ნა ში მსგავ სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არ გა აჩ ნია ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თვე ლო ბას გარ და, ტყის მარ თვი სა რუ მი ნეთ სა და ლატ ვი აში და წყლის მარ თვის ლატ ვი აში.

ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ შე საძ ლე ბე ლია ნა დი რო ბის და თევ ზა ობ ის ნე ბარ თვე ბის/ლი ცენ ზი ებ ის გა ცე მის 
სა კითხიც იქ ნეს გან ხი ლუ ლი.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე და სუფ თა ვე ბის, სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის, დე პო ნი რე ბი სა 
და გა და მუ შა ვე ბის ორ გა ნი ზე ბა 

წყალ სა რი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა - წყალ სა რი ნე ბა წე სით მო იც ავს სა ნი აღ ვრე და სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მე ბის 
მოქ მე დე ბას. შე სა ბა მი სად შე მო თა ვა ზე ბუ ლია წყალ სა რი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რო გორც უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. სა-
ინ ტე რე სოა, რომ ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მე ორ დე ბა საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის 59%-ში. ამ ას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნია წყალ-
მო მა რა გე ბის სა კითხის გა დაწყვე ტა. დღე ვან დე ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მა ში თბი ლი სის გარ და სხვა ყვე ლა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში წყალ მო მა რა გე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია გა ერ თი ან ებ ული წყლის კომ პა ნია, რო მე ლიც შე დის 
რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს სის ტე მა ში. და გეგ მი ლი სა რე აბ ილ იტ აციო და 
გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მი ზან შე წო ნი ლია გარ კვე ულ ეტ აპ ზე შე ნარ ჩუნ დეს წყალ მო მა რა გე-
ბის არ სე ბუ ლი სქე მა, თუმ ცა სა კუთ რივ ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ვი სი არ სით ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბი საა და 
მი სი მი წო დე ბის ორ გა ნი ზე ბა სრუ ლად და ექ სკლუ ზი ურ ად უნ და წარ მო ად გენ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თარ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. იგ ივე პრაქ ტი კაა საკ ვლე ვი ქვეყ ნე ბის 71%-ში.

მა სობ რი ვი სპორ ტი სა და ცხოვ რე ბის ჯან სა ღის წე სის დამ კვიდ რე ბა - „სპორ ტის“, „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე-
ლო ბის დაც ვის“ და „ჯან მრთე ლო ბის“ შე სა ხებ კა ნო ნე ბის მი ხედ ვით ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის მი-
ზა ნია მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა და სხვა დას ხვა სა ხის და ავ ად ებ ებ ის პრე ვენ ცია ცხოვ რე ბის 
ჯან სა ღი წე სის და ნერ გვის გზით. ამ ავე, უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ იგ ულ ის ხმე ბა სა რეკ რე აციო ზო ნე ბის (პარ კე ბის, 
ბა ღე ბის), მო ედ ნე ბი სა და ტე რი ტო რი ებ ის შექ მნა, სა ვარ ჯი შო და გა სარ თო ბი მოწყო ბი ლო ბე ბის, და ნად გა რე ბი სა 
და ნა გე ბო ბე ბის შექ მნა, სხვა.

ჯან დაც ვის კუთხით და მა ტე ბით ან ალ იზს სა ჭი რო ებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ში 
ჯან დაც ვის რო მე ლი მე მი მარ თუ ლე ბის გა და ცე მის მი ზან შე წო ნი ლო ბის სა კითხი, მათ შო რის პირ ვე ლა დი ჯან დაც-
ვის ან სა ოჯ ახო მე დი ცი ნის  ორ გა ნი ზე ბა, რაც უშუ ალ ოდ და საკ მა რი სად ინ ტეგ რი რე ბულ კომ პო ნენ ტს შე ად გენს 
ჯან დაც ვის დღე ვან დელ სის ტე მა ში. ას ევე, სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის და ტრან სპორ ტი რე ბის ორ გა ნი-
ზე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის გა და ცე მის მი ზან შე წო ნი ლო ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა,სხვა თა 
შო რის, იყ ოს მუ ნი ცი პა ლურ სა ხან ძრო-სა მაშ ვე ლო ძა ლებ თან ერ თად კა ტას ტრო ფებ ზე რე აგ ირ ებ ის და შე დე გე ბის 
ლიკ ვი და ცი ის მო ნა წი ლე და უკ ეთ ეს ად მარ თუ ლი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწყო ბის და გამ წვა ნე ბის ორ გა ნი ზე ბა - კე თილ მოწყო ბა თა ვი სი 
ში ნა არ სით მო იც ავს, რო გორც, გა რე გა ნა თე ბას, ას ევე, სკვე რე ბის, მო ედ ნე ბის (სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის გარ და), 
პა ვი ლი ონ ებ ის და სხვა ხე ლოვ ნურ ობი ექ ტებს. უკ იდ ურ ეს შემ თხვე ვა ში, არ ას წო რი ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის თა ვი დან 
ას არ იდ ებ ლად, შე საძ ლე ბე ლია ტერ მინ თა გან მარ ტე ბა ში ამ სა კითხის აღ ნიშ ვნა. რაც შე ეხ ება ქუ ჩებს (სა ავ ტო მო-
ბი ლო გზე ბის გარ და), ის ინი სა ზო გა დო ებ რივ სივ რცე ში ას ევე, შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იყ ვნენ კე თილ მოწყო ბის 
ნა წი ლად. ამ ავე უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნეს მუ ნი ცი პა ლუ რი (გარ და კერ ძო) სა საფ ლა ოს 
მოვ ლა-პატ რო ნო ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბა და სა ზო გა დო ებ რი ვი გა ნათ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა - ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მო იც ავს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ ნე ბის მი ერი ფუნ ქცი ის/ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბას მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, 
საცხოვ რე ბე ლი, სა მუ შაო და სა მე წარ მეო გა რე მოს,  და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საცხოვ რებ ლად და საქ მი ან ობ ის თვის 
მიმ ზიდ ვე ლო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ამ ის მი საღ წე ვად მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლია და ამ ტკი ცოს სო ცი ალ-ეკ ონ-
ომ იკ ური, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, სტრა ტე გი ული გან ვი თა რე ბის და სხვა სა ხის გეგ მე ბი და პროგ რა მე ბი, რო გორც 
და სა ხუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვი ღო ნის ძი ებ ებ ისა და ზო მე ბის მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი და თან მიმ დევ რო ბის უზ რუნ-
ველ მყო ფი დო კუ მენ ტე ბი ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და მო ქა ლა ქე თათ ვის, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა სა 
და კერ ძო სექ ტორს შო რის და სხვა.

ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ შე იძ ლე ბა იქ ნეს გან ხი ლუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ინ ფორ მა ციო-სა კო მუ ნი კა ციო 
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ტექ ნო ლო გი ებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ხელ შეწყო ბა, თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა და მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის სა ინ ფორ მა ციო-ტექ ნო ლო გი ური მზა ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც სხვა ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ და კო მუ ნა ლურ 
მომ სა ხუ რე ობ ებ თან ერ თად, თა ვის მხრივ, აუმ ჯო ბე სებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა-
რე მოს.სა ზო გა დო ებ რი ვი გა ნათ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა გუ ლის ხმობს ბიბ ლი ოთ ეკ ებ ის, ინ ტერ ნეტ კა ფე ებ ის და ელ-
ბიბ ლი ოთ ეკ ებ ის შექ მნას, სა ზო გა დო ებ რივ ად გი ლებ ში ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ფორ მი რე ბის 
და სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხებ ზე ცნო ბა დო ბის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით თა ნა მედ რო ვე სო ცი ალ ური, უფ ასო თუ ფა სი ანი 
რე სურ სე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას და წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფას, სა ზო გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ებ ის და ფო რუ მე ბის 
შექ მნის ხელ შეწყო ბას, სა მო ქა ლა ქო თვით შეგ ნე ბის ამ აღ ლე ბას და სხვა.მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბა შე იძ ლე ბა 
მო იც ავ დეს ინ ოვ აცი ებ ის და ნერ გვის წა ხა ლი სე ბას, ტრა დი ცი ული რეწ ვის და მუ ნი ცი პა ლუ რი ად გილ წარ მო შო-
ბის ბრენ დი რე ბას, სხვა.მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი ის ფაქ ტი, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლია გა ნა-
ხორ ცი ელ ოს არ ამ არ ტო კა ნო ნით დად გე ნი ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, არ ამ ედ ნე ბის მი ერ რამ, რაც არა არ ის სხვა 
ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ან არა არ ის აკ რძა ლუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თვა, მათ შო რის ელ ექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის და სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ობ ითი 
სის ტე მე ბის და ნერ გვა - ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ მი ზან შე წო ნი ლია იგ ულ ის ხმე ბო დეს მუ ნი ცი პა ლუ რი უძ რავ-
მოძ რა ვი ქო ნე ბის (მათ შო რის მი წის) მარ თვა, შე სა ბა მი სი წე სე ბის დად გე ნა, გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა, მარ თვა-
ში მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ობ ის სხვა დას ხვა ელ-ინ სტრუ მენ ტე ბის და ნერ გვა, 
ყვე ლა ად მი ნის ტრა ცი ული გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა და სა კუ თა რი თუ დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
ფარ გლებ ში ურ თი ერ თო ბე ბის რე გუ ლი რე ბა.მარ თვის ნა წი ლად შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნეს მუ ნი ცი პა ლუ რი 
არ ქი ვის შექ მნა და შე სა ბა მის წე სე ბის და ტა რი ფე ბის დად გე ნა.მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი ის ფაქ ტი, 
რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლია გა ნა ხორ ცი ელ ოს არ ამ არ ტო კა ნო ნით დად გე ნი ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, არ ამ ედ 
ნე ბის მი ერ რამ, რაც არა არ ის სხვა ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ან არა არ ის აკ რძა ლუ ლი თვით მმარ თვე-
ლო ბის თვის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად. 

გა რე რეკ ლა მის გან თავ სე ბის, გა რე ვაჭ რო ბის, ბაზ რე ბის, ბაზ რო ბე ბის და გა მო ფე ნე ბის რე გუ ლი რე ბა
შეკ რე ბე ბის, მი ტინ გე ბი სა და დე მონ სტრა ცი ებ ის ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის რე გუ ლი რე ბა - 

„შეკ რე ბე ბის და მი ტინ გე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მი ხედ ვით.
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ბუ ნებ რი ვი და ხე ლოვ ნუ რი გე ოგ რა ფი ული ობი ექ ტე ბის სა ხელ დე ბა და ნუ მე-

რა ცია - გე ოგ რა ფი ული ობი ექ ტე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად. ამ ჩა ნა წე რით ფარ თოვ დე ბა და იხ ვე წე ბა მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გე ოგ რა ფი ული ობი ექ ტე ბის სა ხელ დე ბა სა და ნუ მე რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით. 
ერ თის მხრივ, ამ ით შე სა ბა მი სო ბა ში მო დის მუ ნი ცი პა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა რე ალ ურ სა ჭი რო ებ ას თან და მე ორ ეს 
მხრივ, ზუს ტდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლი ამ სა კითხში. კა ნო ნის ცალ კე პუნ ქტად შე იძ ლე ბა გა ნი საზღვროს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის მიზ ნით:ა) კა ნო ნით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფორ მით სა ჯა რო (?) და კერ ძო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რე ბის შექ მნის, რე ორ გა ნი ზა ცი ისა 
და ლიკ ვი და ცი ის და ბ) ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბე ბი. ორ ივე უფ ლე ბა ინ სტრუ მენ-
ტია უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად და მი ზან შე წო ნი ლია მო აზ რე ბულ იქ ნეს „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მარ თვის“ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ.

ზე მო აღ წე რი ლი სა რე კო მენ და ციო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ინ სტრუ მენ ტე ბი/ფუნ ქცი ები შე-
საძ ლე ბე ლია, გა უგ ებ რო ბის თა ვი დან აც ილ ებ ის მიზ ნით, გან მარ ტე ბულ იქ ნენ ტერ მინ თა გან მარ ტე ბის ნა წილ ში. 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის რე კო მენ დი რე ბუ ლი სა ხით ჩა მო ყა ლი ბე ბით მი იღ ება უფ რო გა მარ თუ ლი, „ფარ თო“ და არა 
შემ ზღუ და ვი“, დის კრე ცი ული და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის რე ალ ური უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და ცე მის გან ცდა 
და პო ლი ტი კუ რი გა ნაცხა დი.

sa qar Tve los sa pat ri ar qos wmi da an dria pir vel wo de bu lis sa xe lo bis

 qar Tu li un iv er si te tis doq to ran ti,  da viT Wi Wi na Ze

СОБСТВЕННЫЕ ПОЛЬНОМОЧИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
СТРАНАХ  ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Давид Чичинадзе
Докторант Грузинского Университета имени св. Андрея Первозванного  

Резюме

В статье дан анализ эксклузивных функции местного самоуправления в странах Евро-
союза и установлен самые распространённые 20 компетенции, показан важность каждой 
функции и степень необходимости их внедрения в системе самоуправления в Грузии.
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ka pi ta li za ci is Se sa xeb ek on om ik uri 
Se xe du le be bis Zi ri Ta di  mi mar Tu le be bi
კა პი ტა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის  რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი-

ანი გა მო ყე ნე ბის ფუნ და მენ ტუ რი პო რო ბაა, რაც თა ვის 
მხრივ, მოთხოვ ნა-მი წო დე ბის სა ბაზ რი მე ქა ნიზ მზეა 
დამ ყა რე ბუ ლი.  დაგ რო ვე ბის ევ ოლ უცი ური გან ვი თა-
რე ბა  ვლინ დე ბა მო გე ბი სა და სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 
კა პი ტა ლი ზა ცი აში. 

ბურ ჟუ აზი ულ სა ზო გა დო ებ აში, თი თოეული 
ფაქ ტო რის და შე მო სა ვა ლის (მი წის იჯ არა, მო გე ბა, 
დი ვი დენ დე ბი და და ა.შ.)კა პი ტა ლი ზა ცია ხდე ბა. 
ნე ბის მი ერი  შე მო სა ვა ლი ფა სი ანი ქა ღალ დე ბი დან გა-
ნი ხი ლე ბა რო გორც პრო ცენ ტი  კა პი ტალ ზე, რო მე ლიც 
ფაქ ტობ რი ვად, არ უკ ავ შირ დე ბა რე ალ ურ კა პი ტალს 
და უცხოვ დე ბა მის გან. ფა სი ანი ქა ღალ დე ბი (აქ ცი ები, 
ობ ლი გა ცი ები, სა წარ მო თა და სა ხელ მწი ფო) ხდე ბა კა-
პი ტა ლი, რო მელ საც მო აქ ვს პრო ცენ ტი. აქ ცი ებ ის ფა სის 
ზრდა, გან სა კუთ რე ბით აღ მავ ლო ბის ფა ზა ში, იწ ვევს 
ფიქ ტი ური კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბას. ას ეთი კა პი ტა ლის 
„გა ბერ ვა“ სე რი ოზ ულ ად ზე მოქ მე დებს დაგ რო ვე ბის 
პრო ცეს ზე და კრი ზი სებ ზე, რამ დე ნა დაც მთე ლი ეს  
ფიქ ტი ური კა პი ტა ლი კა პი ტა ლი ზი რე ბუ ლია.

ამ თე ორი ული პოს ტუ ლა ტე ბის მე თო დო ლო გი ური 
სა ფუძ ვე ლი უკ ავ შირ დე ბა მარ ქსის  სა ხელს. მარ ქსმა აღ-
ნიშ ნულ პოს ტუ ლა ტებ ზე ააგო სა კუ თა რი კა პი ტა ლის, 
ან ღი რე ბუ ლე ბის შრო მი თი თე ორია, რო მე ლიც დღეს 
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ის პე რი ფე რი ულ მდგო მა რე ობ-
ას იკ ავ ებს, თუმ ცა არც ერთ თე ორი ას არ ჰქო ნია ის ეთი 
მას შტა ბის გავ რცე ლე ბა და პრაქ ტი კა ზე ზე მოქ მე დე ბა 
რაც ამ თე ორი ას (საბ ჭო თა კავ ში რი, კო მუ ნის ტუ რი და 
სო ცი ალ ის ტუ რი ქვეყ ნე ბი ამ თე ორი ის მი ხედ ვით იყო 
მოწყო ბი ლი. დღეს ის გა მო იყ ენ ება ჩი ნეთ ში, ჩრდი ლო-
ეთ კო რე ასა და კუ ბა ზე მო დი ფი ცი რე ბუ ლი სა ხით).  
მი სი კა პი ტა ლის თე ორია  კა პი ტა ლი ზა ცი ის პრო ცესს 
წარ მო ად გენს სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო-
ბე ბის სა ხით. 

კ. მარ ქსმა  მო იწ ად ინა აეხ სნა, თუ რო გორ წარ მო იშ-
ობა ზედ მე ტი ღი რე ბუ ლე ბა. ერ თმა ნე თის გან გა ნას ხვა-
ვა ფუ ლი და კა პი ტა ლი და  გან საზღვრა, რომ ფუ ლი 
ხდე ბა კა პი ტა ლი მა შინ, რო დე საც გა მო ყე ნე ბუ ლია  
სხვი სი შრო მა. ავ ან სე ბუ ლი ანუ ბრუნ ვა ში გაშ ვე ბუ ლი 
ფუ ლი მის მფლო ბელს უბ რუნ დე ბა გან საზღვრუ ლი 
ნა მა ტით. ეს ნა მა ტი ფორ მა ლუ რად წარ მო იშ ვე ბა სა ქონ-
ლის მი მოქ ცე ვი დან, თუმ ცა მარ ქსის მტკი ცე ბით,  მას 
ქმნის ის ეთი სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც მი სი მოხ მა რე ბის 
დროს ქმნის ღი რე ბუ ლე ბას და თა ნაც მეტ ღი რე ბუ ლე-
ბას, ვიდ რე ის ღი რე ბუ ლე ბაა, რაც თვი თონ მას აქ ვს. 
ღი რე ბუ ლე ბის ზრდის წყა რო კი სა მუ შაო ძა ლაა. სწო-
რედ სა მუ შაო ძა ლის მი ერ შექ მნი ლი ზედ მეტ ღი რე ბუ-
ლე ბას და არ ქვა კ. მარ ქსმა კა პი ტა ლიზ მის ძი რი თა დი 
ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნი,1 სხვა სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, 
კა პი ტა ლი ზა ცია არ ის კა პი ტა ლიზ მის  კა ნო ნი, ხო ლო 
კა პი ტა ლი კი  არ ის ღი რე ბუ ლე ბა, რო მელ საც მო აქ ვს  
ზედ მე ტი ღი რე ბუ ლე ბა. კა პი ტა ლი ზა ცია, მარ ქსის 

1 კ მარქსი, კაპიტალი, ტ.1,თბ., 1954. გვ. 780.

კონ ცეფ ცი აში, ფიქ ტი ური კა პი ტა ლის ფორ მი რე ბის 
პრო ცე სია.

დღეს კ.მარ ქსის ეს თე ორია ის ტო რი ული მნიშ ვნე-
ლო ბი საა და კა პი ტა ლის ტუ რი ექ სპლო ატ ატ ორ ული 
ბუ ნე ბის ნაც ვლად დღის წეს რიგ ში დად გა კა პი ტა ლის 
ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბის პრო ცე სი, სა იდ ან აც სარ გე ბე-
ლი უნ და მი იღ ოს რო გორც  კერ ძო მე სა კუთ რემ, ას ევე 
მმარ თველ მა ფე ნებ მა და და ქი რა ვე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის 
ინ სტი ტუ ტებ მაც. ეკ ონ ომ იკ ური აზ როვ ნე ბა და ემ ყა რა იმ
ის აუც ილ ებ ლო ბას, რომ ეკ ონ ომ იკ ის გა დარ ჩე ნის თვის 
კა პი ტა ლი მუდ მი ვად უნ და იზ რდე ბო დეს და კა პი ტა-
ლი ზა ცი ის პრო ცე სის შე ფერ ხე ბა კი ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი-
თა რე ბის შე ფერ ხე ბის ტოლ ფა სია. ეს სა ერ თო მიდ გო მა 
გახ და და მა ხა სი ათ ებ ელი ეკ ონ ომ იკ ური აზ როვ ნე ბი-
სათ ვის და სწო რედ ამ პოს ტუ ლატ ზე დაყ რდნო ბით 
ხდე ბა სხვა დას ხვა თე ორი ებ ის გან ვი თა რე ბაც. 

ამ ას თან, თუ მარ ქსის თე ორი აში ფიქ ტი ური კა პი-
ტა ლი არ ის ის ეთი შე მო სა ვა ლი, რო მე ლიც არ უკ ავ-
შირ დე ბა მი სი მფლო ბე ლის შრო მას და არ ის სხვი სი 
შრო მის მით ვი სე ბის ინ სტრუ მენ ტი, დღეს მას გა ნი ხი-
ლა ვენ რო გორც კორ პო რა ცი ებ ის ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
სა ბაზ რო  ღი რე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია 
არა სხვი სი შრო მის მით ვი სე ბას თან. არ ამ ედ სა წარ-
მოს მა ტე რი ალ ური და არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვე ბის 
შე ფა სე ბას თან, სა წარ მოს მომ გე ბი ან ობ ას თან, მი სი 
პრო დუქ ცი ის მოთხოვ ნას თან,   პერ სო ნა ლის კვა ლი-
ფი კა ცი ას თან, ნოუ-ჰა უს თან  და სხვ ფაქ ტო რებ თან, 
რომ ლის რა ოდ ენ ობ რი ვი შე ფა სე ბაც ზუს ტად  შე უძ ლე-
ბე ლია. ამ იტ ომ ფიქ ტი ური კა პი ტა ლი გა ნი საზღვრე ბა 
რო გორც ჩვე ულ ებ რი ვი აქ ცი ის მათ რა ოდ ენ ობ აზე 
ნამ რავ ლით და არ ის მო მა ვა ლი ფუ ლის დღე ვან დე ლი 
ღი რე ბუ ლე ბა.2 ამ მი მარ თუ ლე ბით კა პი ტა ლი ზა ცი ის 
თე ორი ის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა მოხ და კე ინ სურ და 
ნე ოკე ინ სურ თე ორ ებ ში. ამ თე ორი ებ მა კა პი ტა ლიზ მის 
არ სი გან საზღვრეს კა პი ტა ლის სა ბაზ რო მოძ რა ობ ის სა-
ხით, მათ შო რის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მოძ რა ობ ით. 
კე ინ სის თე ორი აში კა პი ტა ლი ზა ცია არ ის  კა პი ტა ლის 
დაგ რო ვე ბის პრო ცე სი ფუ ლის მი მოქ ცე ვის გზით. ამ ას-
თან კა პი ტა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი კი მე წარ მე თა რო გორც 
ეკ ონ ომ იკ ური სუ ბი ექ ტის ფუნ ქციაა, რო მე ლიც ქმნის 
მოთხოვ ნას ფულ ზე, მათ შო რის სპე კუ ლი ატ ორ ულს 
და ორი ენ ტი რე ბუ ლია  შე მო სავ ლე ბის დაგ რო ვე ბა ზე 
კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბის ხარ ჯზე.  

ჯ. მ. კე ინ სის  თე ორი ას ემ ყა რე ბა კა პი ტა ლის დაგ რო-
ვე ბის მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლი,  სა დაც ას ახ ულია  
და ნა ზო გე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ებ ის ფუნ ქცი ონ ალ ური 
ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა. ამ და მო კი დე ბუ ლე ბის 
მი ხედ ვით, ინ ვეს ტი ცი ებ ის და და ნა ზო გე ბის გან-
მსაზღვრე ლია სარ გებ ლის გა ნაკ ვე თის ცვლი ლე ბე ბი, 

2 Jonathan Nitzan, Shimshon Bichler, (2009). Capital as 
Power. A Study of Order and Creorder.RIPE Series in Global 
Political Economy. New York and London: Routledge.p.168.
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ხო ლო  თავ და პირ ვე ლად ინ ვეს ტი რე ბუ ლი ფუ ლა დი 
კა პი ტა ლი  და მი სი მას შტა ბე ბი კი ახ დენს მულ ტიპ-
ლი კა ტო რულ ეფ ექ ტს  შე მო სავ ლებ სა და მოხ მა რე ბა ზე, 
რაც თა ვის მხრივ აის ახ ებ და საქ მე ბა სა და წარ მო ებ აზე. 
1 ჯ. კე ინ სი, მა თი ზე მოქ მე დე ბის ბუ ნე ბა ში ცდი ლობს 
გა არ კვი ოს  კრი ზი სე ბის წარ მო შო ბა და ამ ტკი ცებს, რომ 
კა პი ტა ლის ზღვრუ ლი ეფ ექ ტი ან ობ ის და ცე მა ში უნ და 
ვე ძე ბოთ კრი ზი სე ბის  ტი პი ური ახ სნა.2

მე-20 სა უკ უნ ის მე ორე ნა ხევ რი დან  სა ბაზ რო ინ-
ფორ მა ცი ებ ის მნიშ ვნე ლო ბა სულ უფ რო   იზ რდე ბა 
მომ ხმა რებ ლე ბის რა ცი ონ ალ ური ქცე ვე ბის თვის და 
მე წარ მე თა გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში. ყა ლიბ დე ბა 
ბაზ რე ბის ინ ფორ მა ცი ული მომ სა ხუ რე ბა და მომ სა ხუ-
რე ბის ამ სფე რო ში სულ უფ რო იზ რდე ბა შე მო სავ ლე ბი.  
ამ სფე როს სპე ცი ფი კა იმ აში მდგო მა რო ებს, რომ ყა ლიბ-
დე ბა სრუ ლი ად ახ ალი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბა 
და  ამ მომ სა ხუ რე ბის ფას წარ მოქ ნა. ინ ფორ მა ცი ის ბა-
ზა რი გახ და დო მი ნი რე ბუ ლი, რო მელ მაც და იწყო სხვა 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ფა სე ბის გან საზღვრაც. 
მე წარ მე ები სულ უფ რო მეტ თან ხას ხარ ჯავ დნენ  
წარ მო ებ ის ინ ფარ მა ცი ული უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის. 
50-იან წლებ ში ყა ლიბ დე ბა „ად ამი ან ისე ული კა პი ტა-
ლის თე ორი აც“. ად ამი ან ის რა ცი ონ ალ ური ქცე ვე ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად აუც ილ ებ ელი იყო სხვა დას ხვა 
ალ ტერ ნა ტი ვე ბის ცოდ ნაც, რო მე ლიც სა ბაზ რო გა-
უს აზღვრე ლო ბის პი რო ბებ ში სულ უფ რო და უფ რო 
რთუ ლი ხდე ბო და. რა ცი ონ ალ ური ქცე ვა და ემ ყა რა 
იმ ას, თუ ვის რამ დე ნად მი უწ ვდე ბო და ხე ლი ინ ფორ-
მა ცი ებ ის ად მი.  ამ სფე რო ში ფსი ქო ლო გი აც შე იჭ რა და 
ეკ ონ ომ იკ ური ად ამი ან ის რა ცი ონ ალ ური გა დაწყვე ტი-
ლე ბე ბი უკ ვე მრა ვა ლი არა ეკ ონ ომ იკ ური ფა სე ულ ობ-
ით აც იქ ნა გა საზღვრუ ლი, რის შდე გა დაც  ად ამი ან ის 
ქცე ვე ბი სუ ბი ექ ტურ წარ მოდ გე ნებ საც და ემ ყა რა.3 
ამ პი რო ბებ ში ფიქ ტი ური კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბა 
და მო კი დე ბუ ლი გახ და არა მხო ლოდ სა წარ მო თა შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის შე ფა სე ბა ზე, არ ამ ედ იმ მო ლო დინ სა 
და წარ მოდ გე ნილ ღი რე ბუ ლე ბა ზე, რომ ლის მი ღე ბაც 
ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის მფლო ბე ლე ბი ვა რა უდ ობ დნენ. 
მა თი ინ ფორ მა ცი ულ ობა ემ ყა რე ბო და სხვა ად ამი ან-
ებ ის ქცე ვებს.

50-იან წლებ ში ამ ერ იკ ელი მეც ნი ერ ები მო დი ლი ანი  
და მი ლე რი ამ ტკი ცე ბენ, რომ რა ცი ონ ალ ური ინ ვეს ტო-
რი მხო ლოდ მო მა ვალ მომ გე ბი ან ობ ას ით ვა ლის წი ნებს 
და ახ დენს სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტფე ლის გა ნა წი ლე ბას 
რის კე ბის და ბა ლან სე ბის მიზ ნით. ეს მიდ გო მა მო მა-
ვალ ში „რა ცი ონ ალ ური მო ლო დი ნის“ თე ორი ას და ედი 
სა ფუძ ლად. 

პორ ტფე ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ები მო დე ლი მო მა ვალ ში 
მრა ვალ მა მეც ნი ერ მა გა ნა ვი თა რა. გ. მარ კო ვიც მა ფი-

1 ჯ. კეინსი, დასაქმების, პროცენტისა და ფულის ზოგად 
თეორია. თარგმ.რუს-დან,  ქუთაისი, 1995. გვ. 128-130.

2 იქვე, გვ. 347.
3 ამისი დასტურია ისიც, რომ 2002 წელს 

ფსიქოლოგ დანიელ კანემანს და ვერნონ სმიტს 
მიენიჭათ ნობელის პრემია ადამიანის ახალი ქცევების 
მოდელის შემუშავებისათვის, რომელიც განსხვავებით 
„homo economicus“-ის კლასიკური მოდელისაგან , 
განსხვავებულად ახასიათებდა  გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესს.

ნან სუ რი ბაზ რე ბის მიკ რო ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე უ. 
შარ პთან ერ თად და ამ უშა ავა ოპ ტი მა ლუ რი პორ ტფე-
ლის თე ორია და ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის  პორ ტფე ლის 
ფორ მი რე ბა ში მო მა ვა ლი პერ სპექ ტი ვე ბის შე ფა სე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ამ სა კითხი სად მი მა თა მა ტი კუ რი 
მიდ გო მე ბი და მო დე ლი რე ბა გან ვი თარ და და  კვლე-
ვებ მა მრა ვალ ფე რო ვა ნი სა ხე მი იღო, თუმ ცა უკ ვე 2000 
წლე ბის და საწყის ში  ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის წი ნა აღ მდე-
გობ რი ვი ხა სი ათ ის ახ სნა მხო ლოდ არ სე ბუ ლი სა წა მოო 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე ფა სე ბი თა და მო დე ლი რე ბით არ 
შე იძ ლე ბო და. 

ინ ვეს ტორ თა სუ ბი ექ ტუ რი აღ ქმის რო ლი და მა თი 
ინ ფორ მა ტი ულ ობ ის მნიშ ვნე ლო ბა გან სა კუთ რე ბით 
2013 წელს იქ ნა აღი არ ებ ული, რო დე საც ნო ბე ლის 
პრე მია მი ენ იჭ ათ უკ ვე სამ მეც ნი ერს, რომ ლებ მაც გან-
სხვა ვე ბუ ლად ას ახ ეს ბაზ რის მოქ მე დე ბა. იუჯ ინ ფა მას 
აღი არ ებ ული იქ ნა რო გორც „ეფ ექ ტი ანი ბაზ რის ჰი პო-
ტე ზის“ ავ ტო რი. 

„ეფ ექ ტი ანი ბაზ რის ჰი პო თე ზის“  (EMH) მი ხედ-
ვით, ის ეთ ფუნ და მენ ტურ ფაქ ტო რებ ში ცვლი ლე ბე ბი, 
რო გო რიც არ ის მო გე ბა და დი ვი დენ დე ბი, გავ ლე ნას 
უნ და ახ დენ დეს აქ ცი ის ფა სებ ზე. თუმ ცა, ეს თე ორი-
ული მო საზ რე ბა ას ევე გუ ლის ხმობს, რომ სა ბირ ჟო 
გა რი გე ბა არ შედ გე ბა, რო დე საც ფა სე ბი გა წო ნას წო რე-
ბუ ლი და სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლია. ამ ჰი პო ტე ზის 
თა ნახ მად,  აქ ტი ვე ბის სა ბაზ რო შე ფა სე ბა არ ის სწო რი, 
რამ დე ნა დაც იგი ას ახ ავს ინ ვეს ტორ თა მო ლო დინს. 
ნე ბის მი ერი ახ ალი ინ ფორ მა ცია იმ თა ვით ვე აის ახ ება 
და ზე გავ ლე ნას ახ დენს აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ზე. 
მა ში ნაც კი, რო დე საც  ზო გი ერ თი ინ დი ვი დუ ალ ური 
ინ ვეს ტო რი ირ აცი ონ ალ ურ ად იქ ცე ვა.  მოკ ლე ვა დი-
ანი ან სა შუ ალ ოვ ადი ან პე რი ოდ ში აქ ცი ის მოძ რა ობ ის 
შე ფა სე ბა შე უძ ლე ბე ლია, მთე ლი ინ ფორ მა ცია მის ფას-
შია.  სა ფონ დო ბაზ რის ინ ფორ მა ცია სრუ ლად აის ახ ება 
ფა სი ანი ქაღ ლდე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ში.  მი სი აზ რით, 
ბაზ რის კო ლექ ტი ური გა დაწყვე ტი ლე ბა არ ის ზუს ტი 
ვიდ რე ინ დი ვი დუ ალ ური. 4

ეფ ექ ტი ანი ბაზ რის ჰი პო თე ზა  არ ის გან მარ ტე ბუ-
ლი 1987 წლის სა ფონ დო ბაზ რის გა კოტ რე ბის მა გა-
ლით ზე, რო დე საც დოუ ჯონ სის ინ დექ სი და ეცა 22,6 
პრო ცენ ტით. ეს იყო არ ნა ხუ ლი და ცე მა და სა ფონ დო 
ბაზ რის ყვე ლა ზე მას შტა ბუ რი გა კოტ რე ბა მსოფ ლი ოში. 
ნა თე ლი იყო, რომ აქ ცი ის ფა სე ბი შე იძ ლე ბა და ეც ეს 
დრა მა ტუ ლად, მაგ რამ კვლე ვებ მა ვერ გა მომ ჟღავ ნა 
კონ კრე ტუ ლი ან მო ულ ოდ ნე ლი ფა სის ზრდა, რო მე-
ლიც შე იძ ლე ბა გა კოტ რე ბის პა რა ლე ლუ რად წარ მო-
შო ბი ლი ყო. 

ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში მე ორე მსოფ ლიო 
ომ ამ დელ პე რი ოდ ში 50 ყვე ლა ზე დი დი ერ თდღი ანი 
აქ ცი ის ფა სე ბის ცვლი ლე ბე ბის შეს წავ ლის შე დე გად 
და დას ტურ და, რომ  ფა სის ხში რი ცვლი ლე ბე ბი არ არ ის 
გა მოწ ვე ული ახ ალი ინ ფორ მა ცი ით. ეფ ექ ტი ანი ბაზ რის 
ჰი პო თე ზის თა ნახ მად, ყვე ლა ფა სის მა ტე ბა ან ზრდა 
არ ის შემ თხვე ვი თი, ეს მრა ვალ მა სხვა კვლე ვა მაც აჩ ვე-

4 Eugene F. Fama.RandomWalksinStockMarketPrices. 
Graduate School of Business University of Chicago, Selected 
papers, #16. http://www.chicagobooth.edu/~/media/34F68FFD9
CC04EF1A76901F6C61C0A76.PDF
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ნა, ფა სე ბის ცვლი ლე ბე ბის ტენ დენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე. 
ფა სის დრა მა ტუ ლი ცვლი ლე ბას სხვა დას ხვა ახ-

სნა აქ ვს და ყვე ლა მათ გა ნი ას ახ ავს იმ გა რე მო ებ ას, 
რომ ბაზ რის აგ ენ ტე ბის ქცე ვე ბი იც ვლე ბა და ხდე ბა 
სუ ბი ექ ტუ რი რე აგ ირ ება სი ტუ აცი აზე, მა გა ლი თად, 
და ნა კარ გებ სა და სხვა დას ხვა რის კებ ზე შეზღუდ ვე-
ბის და წე სე ბამ, თე ორი ულ ად შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი-
ოს ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის გა და ჭარ ბე ბუ ლი რე აქ ცია. 
ფსი ქო ლო გი ური ფაქ ტო რე ბი იწ ვე ვენ აქ ცი ის ფა სის 
დრა მა ტულ ცვლი ლე ბებს. ეს იმ ას ნიშ ნავს, რომ კომ-
პა ნი ის წარ მა ტე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ინ ვეს ტორს 
გა ნაწყობს ზედ მე ტად პო ზი ტი ურ ად (ამ შემ თხვე ვა ში 
ფა სი იწ ევს გა უმ არ თლებ ლად მაღ ლა), აძ ლი ერ ებს მის 
თავ და ჯე რე ბუ ლო ბას და ამ ცი რებს მი სი (ფსი ქო ლო-
გი ური) რის კის სა შიშ რო ებ ას. ჯგუ ფუ რი აზ როვ ნე ბა 
ის ფსი ქო ლო გი ური ფე ნო მე ნია, რო მე ლიც ობი ექ ტურ 
შე ფა სე ბა ზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს. ად ამი ან ის თვის 
არც ისე მარ ტი ვია იმ აზ რის მტკი ცე ბა, რო მე ლიც აშ-
კა რად გან სხვა ვე ბუ ლია უმ რავ ლე სო ბის აზ რის გან. 
ინ ვეს ტო რე ბიც უმ ეტ ეს ად ამ ჯო ბი ნებს ის ეთ ქცე ვას, 
რო მელ საც უმ რავ ლე სო ბა იყ ენ ებს.

მე ორე ამ ერ იკ ელ მა მეც ნი ერ მა, რო ბერტ ში ლერ მა 
კი ეჭ ვის ქვეშ და აყ ენა ეს მო საზ რე ბე ბი. გა მომ დი ნა რე 
იქ იდ ან, რომ 2008 წლის ფი ნან სურ მა კრი ზის მა და 
სა ფი ნან სო „ბუშ ტებ მა“ მრა ვა ლი კითხვა დას ვა ეკ ონ-
ომ იკ ური მეც ნი ერ ებ ის წი ნა შე, მან და ას კვნა, რომ ინ-
ვეს ტორ თა მა სამ შე იძ ლე ბა არ ას წო რი მი მარ თუ ლე ბით 
იმ ოძ რა ოს. მან შე ის წავ ლა  ბაზ რის ირ აცი ონ ალ ური 
ქცე ვე ბი და და წე რა ნაშ რო მი „ირ აცი ონ ალ ური ოპ ტი-
მიზ მი“, რომ ლის სა თა ურ იც კი  იმ ას ამ ტკი ცებს, რომ 
ბა ზა რი იმ არ თე ბა არ აგ ონ ივ რუ ლად. ეს ნაშ რო მი მან 
და წე რა  ჯორჯ აკ ერ ლოფ თან ერ თად (2000 წლის ნო-
ბე ლის პრე მი ის ლა ურე ატი), სა დაც  დამ ტკი ცე ბუ ლია, 
რომ ად ამი ან ის ფსი ქო ლო გია მარ თავს ეკ ონ ომ იკ ას. 
მი სი თე ორი ის თა ნახ მად, „homo sapiens” შორ საა  რა-
ცი ონ ალ ურ ობ ის აგ ან, რად გან ად ამი ანი შეზღუ დუ ლია 
ინ ფორ მა ცი ის შე ფა სე ბი თა და სუ ბი ექ ტუ რი წარ მოდ-
გე ნე ბით. მი სი აზ რით. აქ ცი ებ ის ფა სით არ შე იძ ლე ბა 
აის ახ ოს ის ეთი რა ცი ონ ალ ური ფაქ ტო რი, რო გო რი ცაა 
დი ვი დენ დის ზო მა. იგი ამ ტკი ცებს, რომ აქ ცი ებ ის ფა-
სე ბის ზრდის  მი ზე ზია ფსი ქო ლო გი ური მო ლო დი ნი. 
ის ინ ვეს ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ფიქ რო ბენ, რომ აქ ცი ები 
მო მა ვალ შიც გა იზ რდე ბა, არ შე უძ ლი ათ სწრა ფად შეც-
ვა ლონ პო ზი ცია, რად გან რთუ ლია პო ზი ცი ის შეც ვლის 
დრო გან საზღვრონ და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი გა ხა დონ 
მო ლო დი ნი და ცვლი ლე ბის დრო. შე საძ ლე ბე ლია ფა-
სე ბი შემ ცირ დეს ბა ზარ ზე. მაგ რამ „ოპ ტი მიზ მის სო ცი-
ალ ური ეპ იდ ემია“  ხელს უშ ლის ბაზ რის თა ვი სუ ფალ 
მოქ მე დე ბას.1 მი სი აზ რით, ამ შემ თხვე ვა ში მო ნე ტა რუ-
ლი და სხვა ფუნ და მენ ტუ რი ეკ ონ ომ იკ ური ფაქ ტო რე ბი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მაგ რამ არ არ ის მთა ვა რი, რაც ხდე ბა  
ე.წ. “ბუშ ტე ბის“ წარ მოქ მნის მი ზე ზი. 

ბაზ რის აქ ტი ვე ბი არ ის „ინ ფორ მა ცი ული კას კა დი“, 
რო მე ლიც ემ ყა რე ბა  აქ ტი ვე ბის  და მო უკ იდ ებ ელ შემ ფა-

1 Robert J. Shiller.UnderstandingRecentTrendsinHousePric-
esandHomeOwnership. NBER Working Paper No. 13553, Issued 
in October 2007. http://www.nber.org/papers/w13553; http://
www.nber.org/papers/w13553.pdf

სე ბელ თა აგ რე გი რე ბულ შე ფა სე ბას. ეს ის სუ ტუ აციაა, 
რო დე საც, ყო ვე ლი ინ ვეს ტო რი გა დაწყვე ტი ლე ბას 
იღ ებს თა ვი სი დაკ ვირ ვე ბით და სხვა თა მი ბაძ ვით, 
რომ ლებ მაც არ ჩე ვა ნი ად რე გა აკ ეთ ეს. „ინ ფორ მა ცი ული 
კას კა დის“ პი რო ბებ ში ინ დი ვი დუ ალ ური შე ფა სე ბე-
ბი კარ გა ვენ თა ვის მნიშ ვნე ლო ბას და შე საძ ლე ბე ლია 
ილ უზი ურ იც კი იყ ოს, თუ მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებ 
„ბუშ ტე ბის“ წარ მო შო ბას. ერ თმა ნე თის მიმ ბაძ ვე ლო-
ბა არ ის „სო ცი ალ ური ეპ იდ ემია“ და იგი ფარ თოდ 
ვრცელ დე ბა სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე. ერ თმა ნე თის დაკ-
ვირ ვე ბით ინ ვეს ტო რე ბი ყი დუ ლო ბენ აქ ცი ებს და აქ 
მა თი ინ დი ვი დუ ალ ური რწმე ნა თა ვი ან თი ქცე ვე ბის 
რა ცი ონ ალ ურ ობ აში ხდე ბა უმ ნიშ ვნე ლო. იქ მნე ბა ურ-
თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის ჯაჭ ვი, ან კი დევ „დო მი-
ნოს ეფ ექ ტი“, რაც და კავ ში რე ბუ ლია უკ ვე გან ვლი ლი 
და გა მოც დი ლი არ ჩე ვა ნის  რა ცი ონ ალ ურ ობ ას თან და 
გა მე ორ ებ ას თან. შე სა ბა მი სად, რა ცი ონ ალ ური ქცე ვა 
გარ და იქ მნე ბა ირ აცი ონ ალ ურ ში.

 ამ ან ომ ალი ის ან ალ იზი ჩა ატ არა ნო ბე ლის პრე-
მი ის  მე სა მე ლა ურე ატ მა ლარს პი ტერ ჰან სენ მა. მან  
შე იმ უშ ავა „მო მენ ტის გან ზო გა დე ბუ ლი მე თო დი“ და  
ფას წარ მოქ მნა ში ში ლე რის ჰი პო თე ზის სა ფუძ ველ ზე 
და ამ ტკი ცა ინ ვეს ტო რე ბის რის კე ბი სად მი ირ აცი ონ-
ალ ური და მო კი დე ბუ ლე ბა. ეკ ონ ომ იკ ის აღ მავ ლო ბის 
დროს ის ინი საკ მა ოდ მა ღალ ფა სად შე ის ყი დი ან აქ ცი-
ებს, ხო ლო და ცე მი სას კი თხო ულ ობ ენ მას ზე მა ღალ 
სარ გე ბელს რის კე ბის სა ნაც ვლოდ.

თუ ში ლე რის თე ორი ის თა ნახ მად, ბა ზა რი იმ არ-
თე ბა არ არ აცი ონ ალ ურ ად და ფსი ქო ლო გი ური ფაქ-
ტო რე ბის ზე გავ ლე ნით, იუჯ ინ ფა მა სა წი ნა აღ მდე გო 
მო ას ზრე ბი საა. მი სი აზ რით, ეფ ექ ტი ან ბაზ რებ ზე 
ირ აცი ონ ალ ური ან ომ ალი ები არ ის შემ თხვე ვი თო ბა.2 
სა ბო ლოო ჯამ ში უნ და და ვას კვნათ. რომ სა ფონ დო 
ბაზ რე ბი ხან გრძლივ პე რი ოდ ში არ ის  რა ცი ონ ალ ური, 
რო გორც ამ ას იუჯ ინ ფა მა ამ ტკი ცებს,  მაგ რამ ხან მოკ-
ლე და სა შუ ალ ოვ ადი ან პე რი ოდ ებ ში კი, ში ლე რი სა 
და ჰან სე ნის თე ორი ებ ის შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლია 
ბაზ რის აქ ტი ვე ბის შე უფ ას ებ ლო ბა მოხ დეს  ემ ოცი ური 
და ფსი ქო ლო გი ური ფაქ ტო რე ბის ზე გავ ლე ნით.

ფსი ქო ლო გი ურ ქცე ვებს ყუ რადღე ბა მი აქ ცია სხვა 
მეც ნი ერ ებ მაც. მათ იგი და უკ ავ ში რეს  აზ არ ტულ თა-
მა შებს და ბაზ რის მოქ მე დე ბა შე ად არ ეს რუ ლეტს.3 
რო დე საც ბა ზა რი ზე წო ლას გა ნიც დის, იგი ემ სგავ სე ბა 
პო კერს. მო თა მა შე ებ მა უნ და გა არ კვი ონ მო წი ნა აღ მდე-
გე ინ ვეს ტო რე ბის ფსი ქო ლო გია და იმ ოქ მე დონ მათ ზე 
ფსი ქო ლო გი ურ ად. სწო რედ ამ გა რე მო ებ ის შე დე გად  
ბა ზარ ზე აქ ცი ებ ით ვაჭ რო ბის დროს არა ობი ექ ტუ რად 
აზ როვ ნე ბის დი დი ალ ბა თო ბა იქ მნე ბა, თუმ ცა ბაზ რის 
აგ ენ ტე ბის  რწმე ნა წარ მა ტე ბა ში საკ მა ოდ დი დია და 
ის ინი  ზედ მე ტად არი ან ხოლ მე  დარ წმუ ნე ბულ ნი 
აქ ცი ის ფა სე ბის გაზ რდა ში. ამ ეიფ ორი ას კი დევ უფ რო 

2 Eugene E. Fama. MarketEffi ciency, Long-TermReturns, 
andBehavioralFinance.Journal of  Financial Economics.Volume 
49, Issue 3, 1 September 1998, Pages 283–306.http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X98000269

3 Stephen Morris and Hyun Song Shin, Risk management 
with Independent Choice. Oxford Review of Economic Policy, 
vol. 15, no 3, 1999.http://www.princeton.edu/~smorris/pdfs/
riskmanagement.pdf
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მე ტად აძ ლი ერ ებს ხოლ მე მე დია, რომ ლე ბიც წე რენ 
აქ ცი ებ ის ფა სის სწრა ფი ზრდის შე სა ხებ და ქმნი ან 
წარ მო ად გე ნას, თით ქოს  დი დი რა ოდ ენ ობ ის ფუ ლის 
მი ღე ბა შე იძ ლე ბა სა ფონ დო ბა ზარ ზე მო მა ვალ შიც. 1

დღეს ეკ ონ ომ იკ ური ლი ტე რა ტუ რა ში  კა პი ტა ლი-
ზა ცი ას გა ნი ხი ლა ვენ სხვა დას ხვა თვალ საზ რი სით, ეკ-
ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი ალ ის ზე მოქ მე დე ბას კა პი ტა ლის 
ფორ მი რე ბა ზე, კა პი ტა ლი ზა ცი ის ეფ ექ ტს ეკ ონ ომ იკ ის 
ზრდა ზე, ში და და გა რე მიკ რო და მაკ რო გა რე მოს შე-
მად გე ნე ლი ფაქ ტო რე ბის ზე გავ ლე ნას  ფი ნან სუ რი, 
სა წარ მოო და მთლი ან ად ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ის კა-
პი ტა ლი ზა ცი აზე და სხვ. მეც ნი ერ ებ ებ ის მი ერ ხდე ბა 
სხვა დას ხავ ტექ ნი კურ-ეკ ონ ომ იკ ური ფაქ ტო რე ბის 
მო დე ლი რე ბა, შე ფა სე ბა, კა პი ტა ლი ზა ცი ის პრო ცე სე ბის  
შეს წავ ლა მიკ რო, მაკ რო მე გა ეკ ონ ომ იკ ის ფარ გლებ ში. 

ჰარ ვარ დის  სკო ლა გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას 
სწო რედ კა პი ტა ლი ზა ცი ის ეფ ექ ტი ან ობ ას  და და ბა-
ლან სე ბუ ლი სის ტე მის სტრა ტე გი ას  უთ მობს.2 ამ ას თან 
იგ ივე ეს სკო ლა გა მორ ჩე ულია კა პი ტა ლი ზა ცი ის რო-
გორც კონ კუ რენ ცი ის სის ტე მის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლის 
გა მოკ ვლე ვით3 და მი სი კრი ზი სე ბის შეს წავ ლით. 4

დღე ვან დე ლი ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური თე ორი ები 
კა პი ტა ლი ზა ცი ას ფარ თოდ გა ნი ხი ლა ვენ და არ შე მო-
იფ არ გლე ბი ან მხო ლოდ კა პი ტა ლის, რო გორც   ღი რე-
ბუ ლე ბის აქ ცი ონ ერ თათ ვის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბი თი 
მნიშ ვნე ლო ბით.5 ანუ ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის მი მოქ-
ცე ვი სას იზ რდე ბა მა თი კურ სი, რომ ლის ძი რი თა დი 

1 მე-20 საუკუნის დასასრულსა და 21-ე საუკუნის 
დასაწყისში საფონდო ბაზარზე მომხდარი მოვლენების  
შესახებ ცნობილი მილიონერის ვარენ ბაფეტის 
გამონათქვამი: „ყოველ განვლილ წელთან ერთად, საფონდო 
ბაზარზე ხმაური იმატებს. ტელევიზიის კომენტატორები, 
ფინანსური საკითხების ჟურნალისტები, ანალიტიკოსები 
და ბაზრის სტრატეგები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, რათა 
მიიქციონ ინვესტორების ყურადღება. ამავდროულად, 
ინდივიდუალური ინვესტორები ჩაფლულნი არიან 
ვირტუალურ სასაუბრო ოთახებსა და ფორუმებში და 
ცვლიან საეჭვო და ხშირად დამაბნეველ რჩევებს. ამჟამად, 
მიუხედავად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა, 
ინვესტორებს ძალინ უჭირთ მოგების ნახვა. აქციაზე 
ფასები სწრაფად იზრდება მარტივი მიზეზის გამო, შემდეგ 
ეცემა ასევე სწრაფად და ის ადამიანები, რომლებმაც 
ინვესტიციები ჩადეს თავიანთი შვილების განათლებასა 
და თავიანთ პენსიებში, საკმაოდ შეშინებულნი არიან. 
ხანდახან ამისთვის არანაირი მიზეზი არ არსებობს 
ბაზარზე, იგი მხოლოდ უგუნურებაა“ (Urban Bäckström: 
The importance of a well-functioning stock market.Remarks 
by Mr Urban Bäckström, Governor of Sveriges Riksbank, at the 
World Federation ofInvestors 20th World Congress, Stockholm, 
7 June 2002.http://www.bis.org/review/r020612a.pdf)

2 Robert S. Kaplan and David P. Norton.http://hbr.org/
authors/kaplan-norton

3 იხ. ვებ გვ-ი: MCX Stock Exchange. Capital Markets 
Research Dossier. December 2013. http://www.mcx-sx.com/SX-
Content/common/Knowledge-Centre/Research-Dossier/2014/
January/MCXSX_Research_Dossier_Dec_13.pdf

4 Greta R. Krippner, Capitalizing on Crisis.The Political 
Origins of the Rise of Finance.Publication: February 2011

5 Норд Д. Институты, Институциональные 
изменения  и функциориование  экономики.М. Фонд 
Эконрмической книги , « Начала», 1977 с. 186.

მო სარ გებ ლე ნი არი ან აქ ცი ის მფლო ბე ლე ბი. ამ ას თან 
და კავ ში რე ბით  კა პი ტა ლი ზა ცია გა ნი ხი ლე ბა აქ ცი ის 
ღი რე ბუ ლე ბის, ანუ აქ ცი ონ ერ თათ ვის ღი რე ბუ ლე ბის 
თვალ საზ რი სით. ამ პრო ცე სი სი სტრა ტე გი ული მნიშ-
ვნე ლო ბა მდგო მა რე ობს იმ აში, რომ  სა ბაზ რო ძა ლე ბი 
სულ უფ რო მე ტად  ახ დე ნენ კორ პო რა ცი ულ გა დაწყვე-
ტი ლე ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბას და აიძ ულ ებ ენ მათ გა ზარ-
დონ აქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა აქ ცი ონ ერ თა ინ ტე რე სე ბის 
სა სარ გებ ლოდ. სწო რედ ამ გა რე მო ებ ის შე სა ბა მი სად 
კა პი ტა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში კრი ზი სე ბის გან ხილ ვა 
თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის ერთ-ერ თი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა.6

სა კა მა თო არ  უნ და იყ ოს, რომ  სა ფონ დოს ბაზ რებს 
აქ ვთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცი ები მა ში ნაც კი, რო დე-
საც კარ გად არ ის გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბან კო სექ ტო-
რი. სა ფონ დო ბა ზა რი მე წარ მე ებს უზ რუნ ველ ყოფს 
ლიკ ვი დუ რო ბი თა და თა ვი ან თი პორ თფო ლი ოს მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბით. აქ ცი ებ ით ვაჭ რო ბა 
გად მოს ცემს ინ ფორ მა ცი ას ფირ მე ბის პო ტენ ცი ური 
ინ ვეს ტო რე ბი სა და კრე დი ტო რე ბის შე სა ხებ. 

ფირ მე ბის სა ფი ნან სო არ ჩე ვან ზე ფი ნან სუ რი ბაზ-
რის, კერ ძოდ კი სა ფონ დო ბაზ რის გან ვი თა რე ბის 
შე დე გი შე იძ ლე ბა შე ვა და როთ კა პი ტა ლის სტრუქ-
ტუ რა სა და ფი ნან სუ რი ბაზ რის გან ვი თა რე ბას შო რის 
არ ჩე ვა ნის ურ თი ერ თო ბას. სა ბან კო კრე დიტ სა და სა-
აქ ციო კა პი ტალს შო რის არ ჩე ვა ნი და მო კი დე ბუ ლია 
ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი ბაზ რის გან ვი თა რე ბის დო ნე ზე, 
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ გა რე მო ზე, ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
და ბეგ ვრის წეს ზე და სხვ. გან ვი თა რე ბად სა ფონ დო 
ბაზ რებ ში მსხვი ლი ფირ მე ბი უფ რო წი ნა ურ დე ბი ან 
სა ფონ დო ბაზ რის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, რო დე-
საც მცი რე ფირ მებ ზე სა ფონ დო ბაზ რის გან ვი თა რე ბა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად არ მოქ მე დებს.

მრა ვალ გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში, სა დაც სა ფონ დო 
ბაზ რე ბი გან ვი თა რე ბის საწყის ეტ აპ ზეა, ის ინი ბან კე-
ბის გან ვი თა რე ბის ალ ტერ ნა ტი ვას ქმნი ან და არ სე ბობს 
იმ ის სა შიშ რო ება, რომ ის ინი ნე გა ტი ურ ად იმ ოქ მე დებს 
ბან კე ბის გან ვი თა რე ბა ზე7, მაგ რამ რო გორც კვლე ვე ბი 
გვაჩ ვე ნებს, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში სა ფონ დო ბაზ-
რის გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად იზ რდე ბა კრე დი-
ტე ბის სა აქ ციო კა პი ტალ თან შე ფარ დე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
რაც ბან კე ბის რო ლის უპ ირ ატ ეს ზრდა ზე მი უთ ით ებს. 
იმ ქვეყ ნებ ში, კი სა დაც გან ვი თა რე ბა დი სა ფი ნან სო სის-
ტე მაა, სა ფონ დო ბაზ რე ბი და ბან კე ბი სხვა დას ხვა და-
მა ტე ბით ფუნ ქცი ებს ას რუ ლე ბენ და სა ფონ დო ბაზ რის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი არ სე ბულ 
სა ბან კო სის ტე მა ზე გავ ლე ნას ვერ ახ დენს. 

დღეს მსოფ ლი ოს სა ფონ დო ბაზ რე ბი ძა ლი ან სწრა-
ფად ვი თარ დე ბა და მა თი რა ოდ ენ ობა  იზ რდე ბა. ამ-
ჟა მად, ეკ ონ ომ ის ტებს არ გა აჩ ნი ათ სა ფონ დო ბაზ რის 
გან ვი თა რე ბის სა ერ თო კონ ცეფ ცია. არ სე ბობს სა ფონ დო 

6 ბოლო პერიოდში ამ თემაზე უამრავი 
ლიტერატურაა დაწერილი. 

7  საქართველოს სინადვილეში სიტუაცია ამჟამად 
პირიქითაა. საბანკო სექტორის მიერ ფასიანი ქაღალდების 
ბაზარი სრულად არის კონტროლირებული. ბანკები 
არიან საფონდო ბირჟის, ცენტრალური დეპოზიტარის, 
რეგისტრატორებისა და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
თითქმის ყველა საბროკერო კომპანიების მფლობელები. 
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ბაზ რის ზო მის, ლიკ ვი დუ რო ბის, კონ ცენ ტრა ცი ის, 
ცვა ლე ბა დო ბის, ინ სტი ტუ ცი ური გან ვი თა რე ბი სა და 
ინ ტეგ რა ცი ის სხვა დას ხვა მაჩ ვე ნე ბე ლი, რომ ლე ბიც 
ქმნი ან სა ფონ დო ბაზ რის გან ვი თა რე ბის სუ რათს, 
თუმ ცა  თი თოეული ეს ინ დი კა ტო რი არ ას აკ მა რი სია 
რე ალ ური სუ რა თის ას აღ წე რად. სა ფონ დო ბაზ რის 
გან ვი თა რე ბა კომ პლექ სუ რი და მრა ვალ მხრი ვი ფე ნო-
მე ნია. ცაკ ლე აღ ებ ული რო მე ლი მე ინ დი კა ტო რი ვერ 
მო იც ავს ყვე ლა იმ ას პექ ტს, რო მე ლიც აუც ილ ებ ელია 
სა ფონ დო ბა ზარ ზე გა დაწყვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად. ამ-
იტ ომ, სა ჭი როა მრა ვა ლი ინ დი კა ტო რის გა მო ყე ნე ბა. 
ამ ას თან დგე ბა სა კითხი სა ფონ დო ბაზ რის გან ვი თა-
რე ბის თი თოეული ინ დი კა ტო რის ურ თი ერ თკავ ში რის 
შე სა ხებ. ცნო ბი ლია, რომ მსხვი ლი სა ფონ დო ბაზ რებ-
ზე კა პი ტა ლი ზა ცია არ ის სწრა ფად რე ალ იზ ებ ადი და 
მე ტად  ინ ტეგ რი რე ბუ ლი, ვიდ რე მცი რე ბაზ რებ ზე. 
იმ ქვეყ ნებს, რო მელ თაც აქ ვთ სა ერ თა შო რი სოდ მი ღე-
ბუ ლი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბი და შე უზღუ და ვი 
სა ერ თა შო რი სო კა პი ტა ლის გა რე მო, კა პი ტა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სიც სწრა ფად წა რი მარ თებ, ხო ლო იმ ქყვეყ ნებ ში 
კი, სა დაც ბაზ რებ ზე იდ ება მცი რე გა რი გე ბე ბი, ნაკ ლე-
ბად არ ის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე 
და კა პი ტა ლი ზა ცი აც და ბა ლია. 

რამ დე ნა დაც სა ფონ დო ბაზ რე ბი და ბან კე ბი აღ იქ-
მე ბა რო გორც კორ პო რა ტი ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის და-
ფი ნან სე ბის ალ ტერ ნა ტი ული მე ქა ნიზ მე ბი, სა ფონ დო 
ბაზ რის ინ დი კა ტო რე ბის უმ ეტ ეს ობა მნიშ ვნე ლოვ-
ნა დაა და კავ ში რე ბუ ლი ბან კე ბის გან ვი თა რე ბა სა და 
ეფ ექ ტი ან ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას თან, ას ევე არ ას ამ თავ რო ბო 
სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ებ სა და კერ ძო სა დაზღვე ვო და 
სა პენ სიო კომ პა ნი ებ ის საქ მი ან ობ ას თან.

ეკ ონ ომ იკ ურ ლი ტე რა ტუ რა ში ძი რი თა დად გა ზი არ-
ებ ულია აზ რი იმ ის შე სა ხებ, რომ სა ფი ნან სო სის ტე მა 
არ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
პრო ცე სე ბის თვის და მას დი დი რო ლი აქ ვს და ნა ზო გე-
ბის მო ბი ლი ზე ბის, კა პი ტა ლის გა ნა წი ლე ბის სფე რო ში. 
თუმ ცა დის კუ სია მი დის იმ ის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად 
ეფ ექ ტი ან ზე მოქ მე დე ბას ახ დე ნენ  სა ფონ დო ბაზ რე ბი  
სა წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბა ზე და ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა ზე. 

ოქ სფორ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი კო-
ლინ მაიერი, ან დრეა პო ლო და ჯონ არ მუ რი ამ ტკი-
ცე ბენ, რომ ყვე ლა ზე დი დი სა ფონ დო ბაზ რე ბიც კი 
უმ ნიშ ვნე ლო წყა როს წარ მო ად გენს კორ პო რა ტი ული 
ფი ნან სე ბის თვის.1ჯ. სტიგ ლი ცი ამ ტკი ცებს, რომ ინ-
ფორ მა ცი ული ას იმ ეტ რია არ ის ბაზ რე ბის ჩა ვარ დნის 
მი ზე ზი და სა ფონ დო ბაზ რის ლიკ ვი დუ რო ბა არ გა აძ-
ლი ერ ებს ფირ მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო იძი ებ ის 
სტი მულს და არც გავ ლე ნას ახ დენს კორ პო რა ტი ულ 
მმარ თვე ლო ბა ზე.2 გარ და ამ ისა, დე ვე რუქ სი და სმი ტი 
ხაზს უს ვა მენ იმ გა რე მო ებ ას, რომ სა ერ თა შო რი სოდ 

1 John Armour, Colin Mayer, Andrea Polo.Regulatory 
Sanctions and Reputational Damage in Financial Markets.28 
December 2011. P.25. fi le:///C:/Users/misha/Desktop/
Capitalization-Dissert.%20Djibuti%202014/SSRN-id1678028.
pdf

2 Joseph  E. Stiglitz. Information and the Change in 
the Paradigm in Economics.PrizeLecture, December 8, 2001. 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/
laureates/2001/stiglitz-lecture.pdf

ინ ტეგ რი რე ბულ მა სა ფონ დო ბაზ რე ბის რის კებ მა შე იძ-
ლე ბა შე ამ ცი როს და ნა ზო გე ბი და  შე ან ელ ოს ეკ ონ ომ-
იკ ის ზრდის პრო ცე სე ბი.3ლე ვი ნის და სა რას კვლე ვე ბის 
მი ხედ ვით, სა ფონ დო ბაზ რის გან ვი თა რე ბა და ლიკ ვი-
დო ბა პო ზი ტი ურ ად მოქ მე დებს ეკ ონ ომ იკ ის  ზდა ზე 
და ფი ნან სუ რი ფაქ ტო რე ბი არი ან ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის 
ინ ტეგ რა ცი ული ნა წი ლი.4

ატი ესა და იოვ ან ოვ იც ის კვლე ვებ მა სა ფონ დო ბა-
ზარ ზე ვაჭ რო ბი სა და ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე სა ხებ, 
გააერთიანა ორი მი მარ თუ ლე ბა. პირ ვე ლი, სა ფონ დო 
ბაზ რის გან ვი თა რე ბის ინ დექ სე ბი სა ფონ დო ბაზ რის 
მო ცუ ლო ბის, ვაჭ რო ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ და 
მე ორე, სა ბირ ჟო აქ ტი ურ ობ ის სუ ბი ექ ტუ რი და ფსი ქო-
ლო გი ური მო ტი ვე ბი, რომ ლებ საც შე უძ ლია გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნოს ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა ზე.5

ზო გა დად, ლი ტე რა ტუ რა ში დამ ტკი ცე ბუ ლია, რომ  
ინ ვეს ტი ცი ები ად ამი ან ურ კა პი ტალ ში, პო ლი ტი კუ რი 
სტა ბი ლუ რო ბა და მო ნე ტა რუ ლი ღო ნის ძი ებ ები, ას ევე 
ფის კა ლუ რი და სა ვა ლუ ტო პო ლი ტი კა და სა ფონ დო 
ბაზ რის გან ვი თა რე ბის დო ნე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო-
რე ბია ეკ ონ ომ იკ ის გრძელ ვა დი ან ზრდის პრო ცეს ში. 
სა ფონ დო ბაზ რის გან ვი თა რე ბა სა და ეკ ონ ომ იკ ის 
ზრდის გრძელ ვა დი ან პრო ცე სებს შო რის არ სე ბობს 
პო ზი ტი ური თან ხვედ რა და  მათ შო რის  ნე გა ტი ური 
და მო კი დე ბუ ლე ბა არ შე ინ იშ ნე ბა.

ივ ანე ჩხა იძე,
სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქოს წმი და 

ან დრია პირ ველ წო დე ბუ ლის სა ხე ლო ბის 
ქარ თუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი  

MAINSTREAM OF ECONOMIC THOUHGHT 
ON CAPITALIZATION 

Ivane Chkhaidze 
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Summary

The paper reviews the capitalization issues, its  historical-
methodological mainstreams, discusses  main modern method-
ological approaches and transformation of economic thought 
from the theoretical postulates to its pragmatic implementa-
tion; Presents the development of Georgian economic thought.

3 Devereux, B., Smith W. ”International risk sharing and 
economic growth”. nternational Economic Review.Volume : 35 
(1994). Issue (Month): 3 (August). Pages: 535-50. http://www.
isid.ac.in/~tridip/Teaching/DevEco/Readings/07Finance/06Levi
ne%26Zervos-AER1998.pdf

4 Ross Levine; David Renelt.A Sensitivity Analysis of 
Cross-Country Growth Regressions. The American Economic 
Review, Vol. 82, No. 4. (Sep., 1992), pp. 942-963.fi le:///C:/Users/
misha/Desktop/Capitalization-Dissert.%20Djibuti%202014/
Levine_Renelt_1992.pdf

5 Raymond Atje and Boyan Jovanovic. Stock markets 
and development.European Economtc Review 37 (1993). P. 632-
640. http://ideas.repec.org/p/man/cgbcrp/32.html
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